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2 KAPITOLA I 

2.1 Úvod, prameny, metody, vzorek, cíle 

Problematika vysídlení německého obyvatelstva z Československa po roce 1945 patří 

dnes k nejvíce diskutovaným tématům současné české i německé historiografie. Jedná se o 

téma velmi citlivé, do něhož se promítají nejen emoce a morální postoje, ale i politické a 

národnostní zájmy. Ačkoliv k dnešnímu dni vyšla celá řada historiografických prací týkajících 

se vysídlení Němců z Československa, je zcela zřejmé, že některé z nich postrádají vědeckou 

hodnotu především kvůli tomu, že se jejich autorům zcela nepodařilo oprostit od jistého 

zaujetí daného morální, národnostní či politickou orientací. 

Jedním z důvodů, proč jsem si pro svoji diplomovou práci vybrala  téma vysídlení 

německého obyvatelstva z Horšovského Týna, je pokus vytvořit detailní studii vysídlení 

Němců z jednoho specifického regionu v letech 1945-1948 a pojmout skutečnost vysídlení 

z několika úhlů. Motivací pro tuto studii byla též skutečnost, že v Horšovském Týně žiji od 

svého narození, zajímám se o jeho historii, kulturu a tradice jeho obyvatelstva. 

 

Cíle 

Hlavním cílem, který sleduji ve své práci, je snaha zrekonstruovat přípravy a průběh 

vysídlení německého obyvatelstva z bývalého okresu Horšovský Týn v letech 1945–1948, a 

to na základě různorodých pramenů (archivních pramenů, vzpomínek pamětníků a regionální 

literatury). Vysídlením rozumím proces neorganizovaného i organizovaného, dobrovolného i 

nedobrovolného vystěhování velké části německého obyvatelstva z bývalého okresu 

Horšovský Týn. Časově se má práce vztahuje na celé období mezi lety 1945 – 1948, neboť 

přestože organizované vysídlení na Horšovskotýnsku započalo až na počátku roku 1946 a 

oficiálně bylo ukončeno na podzim roku 1947, je nutné zohlednit jak období těsně po válce,  

období, kdy státní správa vysídlení připravovala, a především období bezprizorních zásahů 

českého obyvatelstva vůči německému obyvatelstvu, nekorigovaných útoků a násilí na 

Němcích a spontánního vyhánění Němců z domů, bytů a obcí, tak i období po skončení 

organizovaného vysídlení, období tzv. dodatečných transportů, kdy stále ještě docházelo 

k vysidlování Němců v rámci scelování rodin či k vysídlení Němců, které z různých důvodů 

nebylo do té doby možné.  
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K časovému rozmezí problematiky mé studie se váže i druhý cíl mé práce, a sice snaha 

o zachycení „postdějin“ vysídlení Němců z Horšovskotýnska z pozice zainteresovaných 

německých i českých pamětníků a rovněž z pozice sudetoněmecké regionální literatury. 

Konečně si tato studie klade za cíl porovnání výsledného obrazu vysídlení německého 

obyvatelstva z bývalého okresu Horšovský Týn s obrazem vysídlení Němců 

z Československa prezentovaným soudobou odbornou českou i německou literaturou. 

 

Vzorek 

Lokalita bývalého okresu Horšovský Týn, kterou jsme si vybrala pro svoji práci,  se 

nachází v jihozápadních Čechách v těsné blízkosti německých hranic. Doklady o prvním 

obyvatelstvu pocházejí z 10.století. Ve druhé polovině 13. století patřila oblast pražským 

biskupům, kteří v místě dnešního Horšovského Týna vybudovali opevněný hradec následně 

povýšený na město, jež se stalo strategickou křižovatkou obchodních stezek. Až do konce 

13.století, kdy do oblasti přišli první němečtí kolonizátoři, osidlovalo Horšovskotýnsko 

převážně české obyvatelstvo.Počet německé populace se ještě zvýšil po třicetileté válce a 

neustále narůstal, až přesáhl počet obyvatelstva českého. Již zhruba od 18. století ráz celé 

oblasti utvářelo německé obyvatelstvo. Po první světové válce se Horšovským Týn stal 

soudním a politickým okresem, pod který spadaly soudní okresy Poběžovice a Hostouň1. Až 

do roku 1946 měli Němci v rukou hospodářství, i do velké míry politickou správu celé 

oblasti.2 Velký vliv na politickou situaci na okrese měla skutečnost, že až do roku 1938 

v komunálních volbách vítězily německé aktivistické strany – sociální demokraté, agrárníci a 

křesťanští sociálové. Až do roku 1938 vztahy mezi českým a německým obyvatelstvem 

okresu nezaznamenaly větší konflikty či národnostní třenice. Nástup henleinovců zaznamenal 

okres až na přelomu let 1937 a 1938, kdy se k SdP přihlásila většina německého obyvatelstva. 

Po Mnichovu , obsazení pohraničí a včlenění okresu do říšské župy Sudety muselo až na pár 

výjimek české obyvatelstvo okres opustit. S ním odešlo samozřejmě veškeré židovské 

obyvatelstvo a Němci, kteří odmítli konvertovat k SdP. Začátkem války přišli do okresu ještě 

další Němci – osídlenci z Říše, čímž se stalo Horšovskotýnsko zcela německým. O průběhu 

války v bývalém okrese Horšovský Týn bohužel neexistují téměř žádné prameny. Je však 

                                                           
1 Poběžovice leží cca 15 Km od Horšovského Týna. Dnes má asi 1 700 obyvatel. Historie města spadá do 
14.stol. především v 19. a 20. stol. Vzrostl význam města jako sídla knížecího rodu Coudenhove-Kalergi. V obci 
až do roku 1938 existovala poměrně významná židovská obec. 
Hostouň je od Horšovského týna vzdálená cca 25 Km s počtem obyvatelstva dosahujícím 1 300. První historická 
zmínka pochází ze 13.století.Obec nemá žádný zvláštní historický význam. (Pozn. autorky). 
2 Přestože okresní správa byla po roce 1918 v rukou Čechů, většina MNV byla na okrese obsazena převážně 
Němci (pozn, autorky). 
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doloženo, že osvobození americkou armádou a předání okresní správy probíhalo poměrně 

bezkonfliktně. Po válce zažil okres několik událostí spojených s etapou před organizovaným 

vysídlením, ty však nedosáhly takové míry jako v jiných příhraničních oblastech. 

Organizované vysídlení začalo na Horšovskotýnsku o něco později než ve vnitrozemí, a sice 

na jaře roku 1946. Během Poslední organizovaný transport Němců z bývalého okresu 

Horšovský Týn opustil okres na podzim roku 1948. Již během prvních poválečných let začalo 

nové osidlování pohraničí českým obyvatelstvem. Vedle Čechů z vnitrozemí i z jiných oblastí 

Československa zažil okres v roce 1946 příchod volyňských Čechů, kteří osídlili celkem 

4 obce. Osidlování bylo ukončeno v polovině 50. let. V současné době převažuje na území 

bývalého okresu Horšovský Týn české obyvatelstvo. Počet osob, které se přihlásily 

k německé národnosti v posledním censu, nedosáhl ani 3 % z celkového počtu obyvatel.  

Výzkum vysídlení německého obyvatelstva z bývalého okresu Horšovský Týn jsem 

prováděla v Okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. OA Domažlice 

vlastní fondy týkající se celé historie současného okresu Domažlice. Fondy jsou seřazeny 

chronologicky podle toho, k jakému období se dokumenty v nich obsažené vztahují, podle 

obce a podle tématu. Jednotlivé fondy jsou opatřeny inventáři, které informují o obsahu 

fondu, o jeho zpracování a dataci.   Pro svoji studii jsme použila fondy ONV Horšovský Týn 

1945 – 1960 a ONV Domažlice 1945 – 1960. Vzhledem k tomu, že se jedná o fondy značně 

rozsáhlé, volila jsem především dokumenty, které se přímo týkaly vysídlení Němců 

z bývalého okresu Horšovský Týn a pak také dokumenty o poválečném uspořádání okresu, 

obnově české správy okresu a hospodářské poválečné situaci. 

Mimo archiv jsem přímo v Horšovském Týně prováděla výzkum u dvou českých  

informátorů, kteří mi poskytli rozhovor na téma vysídlení německého obyvatelstva 

z Horšovskotýnska. První informátor byl muž ve věku 68 let, důchodce, dlouholetý občan 

města. Do města se dostal na konci války se svými příbuznými. Vyrůstal se svojí tetou a 

strýcem, což bylo smíšené manželství Čecha a Němky. Strýc pracoval před druhou světovou 

válkou jako přednosta železniční stanice v Horšovském Týně, po druhé světové válce byl 

zástupci americké vojenské posádky dosazen do čela revolučního národního výboru 

sestávajícího z Čechů, kteří se v době po osvobození v Horšovském Týně nacházeli. Ve své 

funkci však setrval pouze několik dní, neboť byl nařčen příchozími Čechy z vnitrozemí 

z přílišné loajality vůči Němcům a na svou funkci rezignoval. Teta informátora byla dcerou 

okresního školního inspektora, pracovala jako učitelka, byla v Horšovském Týně první 

učitelku českého jazyka. Jak od tety, tak i od strýce získal informátor řadu zprostředkovaných 

vzpomínek. Informátor dosáhl středoškolského vzdělání, pracoval ve státní správě. Zajímá se 
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velmi o historii města, kterou sestavuje nejen z archivních materiálů, ale také ze vzpomínek 

pamětníků, s nimiž má velmi dobré kontakty. Svůj zájem o historii a společenské dění ve 

městě uplatňuje jako člen Kulturní komise Města Horšovský Týn  

Druhý rozhovor mi poskytla cca 68-letá informátorka, žijící v Horšovském Týně, 

důchodkyně. Narodila se v Horšovském Týně ve smíšené rodině. Otec byl Němec a pracoval 

v zemědělství, matka Češka se starala o dům a domácnost. Dětství s rodiči prožila 

informátorka v Horšově, vesnici vzdálené 1,5 km od Horšovského Týna. Rodiče vlastnili 

v Horšově domek. V rodině se až do roku 1945 hovořilo pouze německy. Školy absolvovala 

informátorka zprvu německé, po roce 1945 pak školu českou. Informátorka dosáhla 

středoškolského vzdělání, pracovala jako úřednice. Dnes se cítí být Češka. Informátorka 

získala řadu zprostředkovaných vzpomínek od své staršé sestry, která se koncem 60. let 

společně se svou rodinou odstěhovala do Německa. Sestra indormátorky se dnes cítí být 

Němkou. 

Vedle Horšovského Týna jsem svůj výzkum lokalizovala také do německého 

příhraničního města Furth im Wald, kam jsem byla pozvána předsedou krajanské organizace 

Heimatkreis Bischofteinitz, panem Peterem Pawlikem. Krajanská organizace Heimatkreis 

Bischofeinitz vznikla 22. října 1960 ve Furthu. 60. léta znamenala ve vzniku a aktivizaci 

sudetoněmeckých organizací podstatný zlom. V 60. letech se většině vysídlených Němců 

podařilo etablovat do německé společnosti, zlepšit svou ekonomickou a sociální situaci a 

včlenit se do německé společnosti. Proto došlo k aktivizaci krajanských organizací, neboť 

velká většina sudetských Němců začala hromadně vstupovat do již vzniklých, popřípadě 

vznikajících organizací a angažovat se v jejich politice. Uklidnění poválečné situace a vliv a 

podoba tehdejší domácí i zahraniční německé politiky vedly sudetoněmecké organizace 

k formulaci a specifikaci svých požadavků vůči Československu, které se v té době rovněž 

poprvé otevřelo dialogu. Oficiální politické požadavky sudetských Němců se samozřejmě 

formulovaly na půdě hlavní sudetoněmecké organizace Sudetoněmeckého Landsmannschaftu. 

Poprvé od konce války se na straně SL objevila ochota k usmíření, ze svých hlavních 

požadavků – prohlášení Mnichovské dohody za platnou, označení vysídlení za bezpráví, které 

je nutné odčinit a omluvit se za něj, však neustoupil. SL měl ve své argumentaci tu výhodu, že 

již v této době se jeho představitelům podařilo nashromáždit velké množství dokumentů a 

materiálů, k nimž patřily především vzpomínky a výpovědi pamětníků. Přestože se jednalo 

o vzpomínky psané jaksi „na objednávku“, mohli jimi Němci oproti Čechům, kterým taková 

dokumentace chyběla, v lecčems argumentovat. Menší krajanské organizace, jako ta 

horšovskotýnská, formulace a postoje SL  přebíraly a následně prezentovaly. 
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Organizačně vychází Heimatkreis Bischofteinitz z 10 stanov vydaných v roce 1961. 

Cílem organizace je v první řadě sdružovat Němce vysídlené z bývalého okresu Horšovský 

Týn, kteří jsou v současné době usídleni po celém Německu.  Současným předsedou je 

profesor Peter Pawlik, zástupce mladší generace, která vysídlení nezažila. Krajanská 

organizace Heimatkreis Bichofteinitz organizuje pro své členy roční setkání i tzv. Sudetentag. 

Spolupracuje jak s představiteli města Furth im Wald, tak i se SL v Mnichově, z jehož fondů 

je také částečně financována. Krajanská organizace má své vlastivědné muzeum přímo ve 

Furthu, část jejích členů se také angažuje v tzv. Trachtengruppe, která se pokouší udržovat 

lidové tradice nošení krojů, prezentuje lidové tance a písně. Organizace má vlastní internetové 

stránky, na nichž je prezentována nejen historie a současná členská základna, ale lze tam také 

najít informace o všech obcích bývalého horšovskotýnského okresu, kde žilo německé 

obyvatelstvo a kontakty na dosud žijící Němce vysídlené z jednotlivých obcí. Co se týče 

problematiky vysídlení, nechybí zmínka o 35 mužích z Horšovského Týna zavražděných 

v létě roku 1945 u Draženova.3 Dále je v souvislosti s vysídlením zmíněné nelidské zacházení 

s Němci v koncentračním táboře v Chrastavcích. Popis průběhu vysídlení, jeho příčin a 

důsledků zcela chybí. V neposlední řadě jsou zde prezentovány oficiální požadavky SL. 

Na základě mé návštěvy a představení cíle mé studie mi byly příslušníky organizace i 

jejím vedením poskytnuty vzpomínky  jak osobní, tak i zprostředkované a rovněž i regionální 

sudetoněmecké literatura vztahující se k bývalému okresu Horšovský Týn. Jak regionální 

sudetoněmecká literatura, tak i velká většina vzpomínek vznikla právě v souvislosti 

s aktivizací organizace Heimatkreis Bischofteinitz, z potřeby prezentovat jak krutost  

vysídlení, tak především na regionální literatuře idyličnost života, hluboké historické a 

kulturní tradice v původní vlasti, z níž museli být Němci vystěhováni. Jak již bylo zmíněno, 

jedná se většinou o vzpomínky psané za jistým účelem, přičemž je nutné brát v úvahu rovněž 

to, že jsou silně emocionálně zabarvené a v některých případech i jistým způsobem tendenční, 

vypovídající často stejným či velmi podobným způsobem pouze o jistých motivech vysídlení.  

 

Metody a prameny 

Ve své práci jsem použila především metodu archivně historickou. Touto metodou 

jsem pracovala s materiálem Okresního archivu Domažlice a Archivu Ministerstva vnitra 

České republiky.  

Fond ONV Horšovský Týn 1945 – 1948 

Charakteristika: 

                                                           
3 Více o této události viz.kapitola č. IV.. 
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Fond ONV Horšovský Týn 1945- 1948 je uložen v Okresním archivu Domažlice. 

Obsahuje veškerou úřední dokumentaci bývalého okresního úřadu. Prameny týkající se 

samotného vysídlení německého obyvatelstva z bývalého okresu Horšovský Týn tvoří zhruba 

jednu pětinu celého rozsáhlého fondu.  

Obsah: 

Fond ONV Horšovský Týn 1945 – 1948 sestává z dokumentů o působení okresního 

národního výboru po roce 1945, dokumentů o národnostní, politické a hospodářské situaci na 

okrese. Vedle vysídlení vypovídá o opatřeních konaných v rámci poválečného osidlování a 

rozvoje pohraničí. Vysídlení německého obyvatelstva se týkají především inventární čísla 249 

týkající se vysídlení, jeho příprav a realizace, repatriace, reemigrace, a osidlování volyňskými 

Čechy, 250 – 251 týkající se policejního šetření a pátrání po nacistických zločincích, 284 – 

obsahující informace o evidenci obyvatelstva a evidenční lístky, 286 – zahrnující informace o 

policejních omezeních pobytu, repatriaci, vysídlení, sběrných střediscích, 95 – obsahující 

účetní knihy internačních a sběrných středisek, 275 – týkající se konfiskace, obsahující 

seznamy příslušníků nacistických organizací, německých uprchlíků a cizinců, 1013 – 

obsahující osobní spisy zaměstnanců státní vnitřní správy.  

Význam : 

Fond ONV Horšovský Týn 1945 – 1948 představoval pro moji práci jeden z hlavních 

zdrojů dokumentace využitelné k rekonstrukci vysídlení německého obyvatelstva z bývalého 

okresu Horšovský Týn. Jedná se o velmi podrobný materiál, díky němuž se mi podařilo  

zrekonstruovat celé období příprav, průběhu a ukončení vysídlení, tak jak se na něm podílel 

ONV Horšovský Týn, respektive odbor, který byl realizací vysídlení pověřen. Velice bohatý 

je matriál týkající se sběrných středisek, jejich vzniku, fungování, hospodaření a likvidace. 

Mnoho vypovídá tento materiál také o proměnách počtu německého obyvatelstva během 

vysídlení. Zajímavé se ukázaly dokumenty týkající se nasazování Němců na práce k českým 

zaměstnavatelům, z nichž je možné získat cenné poznatky nejen o podmínkách, které u 

českých zaměstnavatelů vládly, ale i o vztazích mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Řada 

dokumentů rovněž vypovídá o dobové náladě a o obecném přístupu českého obyvatelstva 

k Němcům. V neposlední řadě informuje tento pramen o osobách, které měly vysídlení 

Němců z bývalého okresu Horšovský Týn na starosti a nesly za něj odpovědnost. Téměř 

vůbec nelze však v tomto materiálu najít dokumenty o poválečných excesech na německém 

obyvatelstvu či o dalších zločinech páchaných  v průběhu vysídlení českým obyvatelstvem.  

Fond ONV  Domažlice 1945 – 1955 

Charakteristika :  
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Fond ONV Domažlice 1945 – 1955 je uložen v Okresním archivu Domažlice. Jeho 

obsah je velmi podobný výše popsanému fondu ONV Horšovský Týn. Opět se jedná 

o dokumenty vypovídající o poválečném uspořádání domažlického okresu a o činnosti 

místních správních orgánů. 

Obsah: 

Z hlediska tématiky vysídlení Němců z bývalého okresu Horšovský Týn je v rámci 

fondu ONV Domažlice 1945 – 1955 nejpodstatnější dokumentace internačního střediska 

v Domažlicích – Milotově. Jedná se  o velmi podrobnou a bohatou dokumentaci zahrnující 

inventární číslo 354 – Internační středisko Domažlice. Přestože není v dokumentech 

zachycena existence střediska již od samého počátku, tedy od května 1945, poskytují 

dochované materiály poměrně ucelený obraz o fungování střediska od podzimu roku 1945, 

o proměnách počtu jeho příslušníků, o vyšetřování internovaných, podmínkách ve středisku i 

na místech, kam byli internovaní nasazováni na práce. Materiál informuje rovněž 

o zaměstnancích a jejich chování vůči internovaným. Stejně jako v předchozím případě i tyto 

dokumenty vypovídají o hospodaření střediska a o jeho likvidaci. 

Význam: 

Dokumenty z fondu ONV Domažlice 1945 – 1955 jsem ve své práci využila 

k rekonstrukci podoby internačního střediska v Domažlicích – Milotově, kterým někteří 

Němci z bývalého okresu Horšovský Týn prošli před svým vysídlením. Získání poznatků 

o internačním středisku Domažlice – Milotov bylo přínosné zejména z toho důvodu, že jsem 

mohla obě střediska pro koncentraci Němců z Horšovskotýnska porovnat. 

Fond sekretariátu Ministerstva vnitra – A2/1. - 1765 

Charakteristika: 

Fond sekretariátu ministerstva vnitra je uložen v archivu Ministerstva vnitra České 

republiky. Jedná se vesměs o dobře čitelné fotokopie dokumentů vyšetřování osob 

obviněných z poválečných excesů a násilí na německém obyvatelstvu v období před 

organizovaným vysídlením. Dále se jedná o hlášení podávaná místními bezpečnostními 

orgány o průběhu porevolučních událostí a hlášení z vyšetřování hromadných vražd apod.  

Obsah:  

Z fondu sekretariátu ministerstva vnitra jsem pro svoji práci vybrala protokoly a 

hlášení týkající se okresu Domažlic, neboť materiál tohoto typu přímo o Horšovském Týně 

součástí tohoto fondu není a zřejmě ani neexistuje. Materiál týkající se okresu Domažlice 

však obsahuje protokoly, v nichž se nacházejí také zmínky o německém obyvatelstvu 

bývalého okresu Horšovský Týn. Protokoly obsahují výpovědi jednotlivých obviněných  i 
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svědků či těch, kteří vyšetřované osoby udaly. Dále se ve fondu nacházejí hlášení 

o porevolučních událostech a o zacházení s Němci v Domažlicích. v květnu roku 1945. 

Zajímavá jsou rovněž hlášení o nalezení hromadných hrobů s ostatky Němců.. 

Význam 

Fond sekretariátu ministerstva vnitra je jediným fondem, který obsahuje informace 

o poválečných excesech na německém obyvatelstvu bývalého okresu Horšovský Týn. 

Z tohoto důvodu se jedná o materiál velice cenný. Přestože k excesům a násilí na Němcích 

z Horšovskotýnska před jejich vysídlením skutečně docházelo, orgány obou ONV 

v Horšovském Týně i v Domažlicích o nich dle dobové dokumentace žádné zprávy 

nepodávaly ani nepodnikaly nic k jejich zastavení. Mnoho vypovídají zápisy z vyšetřování 

jednotlivých obviněných a také těch, kteří je udali. Vedle popisů samotných excesů lze 

z těchto dokumentů vyčíst i samotný přístup obviněných k internovaným Němcům a způsob, 

jakým zneužívali svých pravomocí dozorčího personálu ve středisku či bezpečnostních 

složek. 

 

Po prostudování všech níže popsaných archivních materiálů, které bylo časově velmi 

náročné, jsem se pokusila o jejich interpretaci formou rekonstrukce celého průběhu vysídlení 

německého obyvatelstva z bývalého okresu Horšovský Týn.4   

Vzhledem k rozmanitosti materiálu jsem se snažila propojit, jak dokumenty české 

státní správy vydávané okresním národním výborem, tak i žádosti, stížnosti či oznámení 

českých i německých obyvatel okresu adresovaných na okresní národní výbor. Při 

rekonstrukci  jednotlivých fází vysídlení – fázi před organizovaným vysídlením, fázi příprav, 

shromažďování Němců určených k vysídlení, jejich pobytu ve sběrných střediscích a 

samotného transportu do Německa, jsem postupovala synchronně, přičemž jsem použila i 

metodu strukturní analýzy a detailněji se zaměřila na popis dílčích témat vysídlení: na sběrná 

střediska pro koncentraci německého obyvatelstva, podobu vztahů českého obyvatelstva 

k německému či na poměry mezi Němci nasazenými na práci a českými zaměstnavateli. 

Kvůli absenci obrazového materiálu se mi bohužel nepodařilo poznatky z archivních 

dokumentů doplnit dobovými fotografiemi, které jsem proto čerpala z regionální 

sudetoněmecké literatury. 

 

                                                           
4 U postupu při práci archivními prameny jsme vycházela z Kvačkovy metodiky kritiky a interpretace pramenů. 
Viz KVAČEK, ROBERT, Kritika a interpretace pramenů. In HROCH, MIROSLAV, Úvod do studia dějepisu, 1.vyd 
Praha: Pedagogické nakladatelství 1985. s.79-85. 
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Techniku terénního výzkumu jsem se rozhodla použít při získávání vzpomínek 

českých i německých pamětníků. Pro získání vzpomínek německých pamětníků jsem 

kontaktovala krajanskou organizaci Heimatkreis Bischofteinitz ve Furth im Waldu.5 

V komunikaci se zástupci krajanské organizace mi pomohla skutečnost, že v Horšovském 

Týně bydlím a znám jeho historii, neboť tím jsem si získala důvěru členů organizace a 

komunikace se stala mnohem snazší a otevřenější.  Na pozvání předsedy krajanské organizace  

Petera Pawlika jsem přijela na výroční setkání příslušníků této organizace, kde jsem se snažila 

získat kontakty na pamětníky, popřípadě jakýkoliv materiál související s vysídlením Němců 

z bývalého okresu Horšovský Týn. Zajímalo mne i samotné setkání, proto jsem při své účasti 

na něm použila metodu zúčastněného pozorování, při němž  jsem se zaměřila nejen na 

chování účastníků při oficiálním programu, ale také reakce na prezentaci mojí práce a diskusi, 

která se na základě mojí prezentace vyvinula. Nejen při přípravě prezentace své práce, ale i 

během celého setkání jsem postupovala opatrně, především při volbě slov. Při prezentaci 

práce jsem představila prameny, z nichž čerpám a cíle, k nimž se má studie dobrat. Zdůraznila 

jsem vědecký charakter studie a to, že se zříkám jakéhokoliv hodnocení aktu vysídlení. Na 

závěr jsem poprosila přítomné, zda by mi poskytli pro moji práci své osobní vzpomínky, a to 

písemnou formou. Při diskusi, která se po mé prezentaci rozvinula, jsem se zaměřovala na 

terminologii a jazyk, který účastníci sekání při diskusi používali. Jistou roli ve vnímání mé 

osoby a prezentace mé práce sehrál bezesporu můj věk, národnost a znalost Horšovského 

Týna. Snažila jsem se, pokud to bylo možné, reagovat na všechny dotazy, ale udržet si stále 

jistý odstup, neboť některé dotazy byly vedené tak, že ode mne vyžadovali souhlas 

s tvrzením, že vysídlení je v první řadě křivda na německém obyvatelstvu. Pokusila jsem se 

zjistit, jaké dotazy se objevují nejčastěji a kdo je klade.  Výsledky svého pozorování jsem si 

zapsala formou deníkového záznamu.6  

Na základě své návštěvy na setkání sudetských Němců ve Furthu jsem získala dvojí 

druh pramene: vzpomínky německých pamětníků a regionální sudetoněmeckou literaturu. 

 

Vzpomínky německých pamětníků 

Vzpomínky německých pamětníků na vysídlení jsem získala na základě kontaktování 

pamětníků, s nimiž jsem se seznámila na setkání sudetských Němců ve Furth Im Waldu. 

Vzhledem k tomu, že dotyční pamětníci jsou v současnosti rozsídlení po celém Německu, 

                                                           
5 Furth Im wald leží 5 Km od českých hranic, v současnostni čítá cca.9000 obyvatel v Období vysídlení patřil 
k jedné z cílových stanic transportů s Němci do americké okupační zóny. Dnes je sídle Heimatkreis 
Bischofteinitz a místem setkávání jeho členů.  
6 Viz příloha č.1. 
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nebylo možné je osobně navštívit a získat vzpomínky technikou polořízených rozhovorů. 

Proto jsem pamětníky požádala, aby mi vzpomínky zaslali písemně. Touto cestou se mi 

podařilo získat vzpomínek poměrně málo. Pamětníci, které jsem kontaktovala, mě většinou 

odkázali na vedení krajanské organizace Bischofeinitzer Heimatkreis, neboť to vlastnilo nejen 

jejich, ale i vzpomínky jiných, které byly napsány již dříve. 

Většina vzpomínek, které jsem použila ve své práci, nepochází z období těsně po 

vysídlení. Jen málo z nich vzniklo ještě během 50.let. Těchto málo případů představují 

především zprávy a stížnosti, které byly zasílány ONV Horšovský Týn či pracovníkům 

mezinárodního červeného kříže. Ostatní vzpomínkový materiál spadá do 60.– 80.let, tedy do 

doby, kdy vznikly i regionální publikace a docházelo k aktivizaci krajanských organizací. Je 

proto možné, že některé vzpomínky mohly vzniknout právě pod vlivem této aktivizace 

tehdejší politické argumentace sudetoněmeckých krajanských organizací.7  

Vzpomínky pocházejí od dvou generací pamětníků. Na jedné straně od těch, kteří 

vysídlení zažili jako dospělí, a pamatují si proto i pobyt ve sběrných a koncentračních 

střediscích, podmínky v zaměstnáních, kam byli nasazováni a také dobovou atmosféru a 

postoje českého obyvatelstva. Druhou skupinu pamětníků tvoří ti, kteří si na vysídlení 

pamatují pouze jako děti. Optika pamětníků obou generací se liší, stejně jako situace a 

skutečnosti, které vzpomínky popisují.  

Společné pro všechny tyto vzpomínky je, že se jedná o vzpomínky selektivní, zdaleka 

nezachycující celý průběh vysídlení. Lze říci, že se všechny vzpomínky primárně zaměřují na 

dva hlavní motivy: popis pobytu v internačním táboře v Chrastavcích8, mučení a násilí ze 

strany jeho personálu, s nímž souvisí druhý nejčastější motiv, a sice vražda 35 mužů 

u Draženova9. Přestože se tyto dva motivy v jednotlivých případech liší v detailech popisu, 

jejich podstata zůstává zachyceny ve všech vzpomínkách stejně, a sice tak, že má 

demonstrovat kruté a nelidské zacházení Čechů s Němci během vysídlení. Na pozadí těchto 

                                                           
7 V této souvislosti je třeba zdůraznit, že pro sudetské Němce sdružené v různých krajanských organizacích se 
vzpomínka stává jistým nástrojem k prezentaci svých postojů a požadavků v otázce vysídlení Němců 
z Československa. Eva Hahnová ve své publikaci o sudetoněmeckém vzpomínání k této problematice uvádí, že 
se do vzpomínek vysídlených Němců nezřídka kdy promítly aspekty předválečného sudetoněmectví spatřující 
křivdu na Němcích již v samotném vzniku Československa, přičemž samotné vysídlení je v tomto smyslu 
chápáno jako završení bezpráví vůči Němcům. „Tato kolektivní paměti a její instrumentalizace ve prospěch 
politických pokusů o revizi rozhodnutí vítězných mocností  o odsunu Němců z východní Evropy vytlačili 
v prostředí  vyhnaneckých organizací individuální vzpomínání. Z individuálních nositelů osobních útrap se 
v této formě vzpomínání stali především nositelé těžkého osudu německého národa“ Viz HAHNOVÁ EVA, 
HENNIG, HAHN, Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínání, 1.vyd. Praha: Votobia 2002.234s. s. 130. 
8 Chrastavce leží cca 2 Km od Domažlic. Jedná se o malou vesnici s počtem obyvatel 330. Jedná se spíše o jakési 
předměstí Domažlic. Kromě toho, že se zde  v letech 1945-1948 nacházel internační tábor namá obec žádný 
velký význam.(Pozn. autorky). 
9 Viz. s. 88-95. 



Vysídlení němců z bývalého okresu Horšovský Týn 1945-1948 ve světle různých pramenů 
 

15 

dvou motivů najdeme ve vzpomínkách německých pamětníků i dílčí motivy, které jsou 

řečeny buď při popisu dvou zmíněných událostí, či jen tak mimochodem, okrajově. Za takové 

motivy lze považovat např. jmenovité označení dozorců v internačním středisku, vzpomínky 

na hygienické podmínky v internačním středisku, to, jakým způsobem na vraždu 35 mužů u 

Draženova reagovaly jejich rodiny a jak se o vraždě dozvěděly či vzpomínky na setkání 

s jinými Němci v internačním středisku. Velmi málo se ve vzpomínkách objevuje popis 

poválečné situace na okrese či popis tehdejšího vztahu českého obyvatelstva k Němcům. O 

čem vzpomínky vůbec nevypovídají, je průběh samotného transportu – odvoz na 

shromaždiště, kontrola zavazadel, pobyt ve sběrném středisku a nástup do transportu. Co se 

týče tzv. tvrdých dat ve vzpomínkách, ve všech případech jsou vzpomínané události vždy 

přesně datovány. Přesné údaje najdeme také v případě, když se jedná o počet osob v nějaké 

skupině či v případě, kdy se hovoří o peněžní hotovosti, která byla Němcům zabavena, či 

kterou naopak mohli disponovat. Jiná tvrdá data vzpomínky neuvádějí. 

Ke vzpomínkám německých pamětníků je třeba přistupovat jako k prameni zcela 

subjektivnímu a silně emocionálně zabarvenému, jehož výpovědní hodnota je navíc silně 

ovlivněna jak samotnými informátory a jejich osobními prožitky, tak zde obzvláště dobou, 

kdy tyto vzpomínky jako pramen vznikaly a že vznikaly za jistým účelem, s čímž souvisí i 

skutečnost, že jsou silně ovlivněny kolektivní pamětí svých autorů, sudetských Němců 

Zaměříme-li se na míru emocionality, najdeme mnohem více emocí u vzpomínek, které byly 

napsány až v 60. či 70. letech, přičemž se jedná o emoce zcela negativní. Vzpomínky starší 

napsané těsně po vysídlení se naopak více soustřeďují na samotný popis daných událostí, 

v němž lze emoce vyčíst mezi řádky. U vzpomínek z 60. a 70. let jsou emoce přímo součástí 

textu. S tím souvisí i aspekt moralizování. V novějších vzpomínkách se setkáme s větší mírou 

moralizování. Objevují se v nich prvky vyvolávající lítost či poukazující na neoprávněnost či 

nespravedlivost jednání vůči německému obyvatelstvu – vzpomínky jsou dávány do 

souvislosti s Vánocemi, objevují se v nich zmínky o rodině, dětech, příbuzných.. Vypovídají 

proto čistě o pohledu sudetoněmeckého vysídleného obyvatelstva, o tom jak tito lidé vnímali 

vysídlení, jaké prožitky pro ně byly nejdůležitější a jak zpětně vysídlení osobně hodnotí. 

 Význam vzpomínek německých pamětníků jako pramene, lze spatřovat v první řadě 

v tom, že obohacují poznatky získané z archivního materiálu o nové skutečnosti, které nejsou 

v archivním materiálu zaznamenány. Nabízí rovněž alternativní pohled na aspekty, které se 

sice v archivním materiálu objevují, ale jsou zde prezentovány jistým způsobem. 

V neposlední řadě pak vzpomínky mnohé vypovídají o tom, jak Němci z bývalého okresu 
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Horšovský Týn mohli vysídlení prožívat, co jim z něj nejvíce utkvělo v paměti, jaké emoce 

v nich vysídlení vyvolalo a konečně jak vysídlení samotné hodnotí. 10 

 

Vzpomínky českých pamětníků, jež mají v rámci mé studie představovat předmět 

komparace se vzpomínkami německých pamětníků, jsem získávala technikou polořízených 

rozhovorů s informátory. Při výběru informátorů pro rozhovor jsem vycházela z požadavků, 

aby se jednalo o osoby, které se v Horšovském Týně narodily, prožily zde válku a pamatují si 

poválečné období alespoň jako děti. Přestože jsem oslovila několik takových osob, které mi 

doporučil jeden z informátorů, ne všichni byli ochotni mi rozhovor poskytnout ať již ze 

zdravotních nebo osobních důvodů. Nakonec se mi podařilo kontaktovat dva vybrané 

informátory, které delší dobu dobře znám a nebylo pro ně tudíž obtížné o tématu vysídlení se 

mnou hovořit. Oba informátory jsem před rozhovorem informovala o tématu, o kterém se 

rozhovor povede. Připravila jsem si zároveň sadu otázek vztahujících se celkově k vývoji  

česko-německých vztahů ve městě, potažmo v okrese Horšovský Týn, a zaměřila se 

především na poválečné období a na vysídlení. Předpokládala jsem, že se rozhovor bude 

odehrávat na základě osobních vzpomínek informátorů i na základě vzpomínek, jež měli od 

někoho, nejčastěji rodičů, příbuzných či přátel. Po domluvě s informátory jsem rozhovor 

nahrávala na diktafon. Oba informátory jsem nechala po celou dobu hovořit tak, jak si 

stanovili pořadí otázek, pouze v případě, že se odchýlili od tématu, jsem je otázkou či 

připomínkou vrátila zpět k tématu rozhovoru. Vzhledem k tomu, že se s oběma informátory 

znám osobně, nesetkala jsem se z jejich strany s počátečním ostychem či neochotou. Naopak 

tato skutečnost se ukázala být pro rozhovor na téma vysídlení velkou výhodou,  neboť  až na 

pár výjimek odpovídali oba informátoři na všechny mé otázky. V obou případech jsem z 

nahrávky rozhovorů udělala zápis.11 

Vzpomínky českých pamětníků 

Vzpomínky českých pamětníků lze rozdělit na vzpomínky osobní a vzpomínky 

zprostředkované, přičemž u obou informátorů se oba typy vzpomínek prolínají. Selektivita se 

u nich týká spíše míry, s jakou je o daném tématu pojednáno, avšak co se týče vysídlení, lze 

říci, že jsou tématicky mnohem bohatší než vzpomínky německých pamětníků. Nevyváženost 

                                                           
10 Význam vzpomínky jako pramene oceňuje především orální historie, která zdůrazňuj význam vzpomínek 
právě jako materiálu ke srovnání. “Sdělení, získaná v rozhovoru nebo z vyprávění procházejí u mluvčího 
prizmatem jeho individuálních osobních prožitků, jsou ovlivňována kvalitou jeho paměti a závisí i na jeho 
individuálních osobních motivech . . Získané údaje jsou tak nezadatelně a svrchovaně subjektivní, což však 
badatel v orální historii nepociťuje jako jejich nedostatek . . . ,ale právě novou kvalitu v pojímání dějin,“ In 
VANĚK, MIROSLAV, Orální historie : metodické a "technické" postupy, 1. vyd. Olomouc : Univerzita 
Palackého, 2003 78s. s.8. 
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je u vzpomínek českých pamětníků patrná spíše tam, kde se jedná o osobní prožitky 

informátorů, těm informátoři pochopitelně věnovali více prostoru. Četnost tvrdých dat ve 

vzpomínkách českých pamětníků je poměrně nízká. Tvrdá data se objevují pouze u událostí 

jako Mnichov, okupace či osvobození, u jednotlivých událostí týkajících se vysídlení 

v případě těchto vzpomínek tvrdá data nejsou. Stejně jako vzpomínky německých pamětníků i 

tyto vzpomínky mají v sobě jistou míru emocí. Mísí se zde emoce jak příznivé, tak i 

negativní, a to v závislosti na tom, k čemu se vztahují. Negativní emoce jsou spjaty především 

s popisem samotného vysídlení, tam kde informátoři vzpomínají na zacházení s Němci a na 

moment, kdy opouštěli svoje domovy. Příznivé jsou naopak přítomny ve vzpomínkách na 

styky s Němci po jejich vysídlení či na česko-německá setkání. Prvek moralizování se ve 

vzpomínkách českých informátorů objevuje velmi často v podobě hodnocení vysídlení. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o informátory, kteří se před válkou i po válce často stýkali 

s Němci či dokonce měli mezi Němci příbuzné, objevují se ve vzpomínkách v souvislosti 

s vysídlením argumenty upozorňující na to, že  vysídlení zasáhlo řadu nevinných lidí a zcela 

jim změnilo život. Na druhou stranu však oba informátoři upozorňují na to, že si většina 

Němců, především z té mladší generace, která zažila vysílení v dětském věku, vysídlením do 

Německa ekonomicky polepšila.  

Na rozdíl od vzpomínek německých pamětníků, nelze vzpomínky českých pamětníků 

zobecnit, ale získat z nich pouze dílčí pohled českého obyvatelstva na vysídlení. Pohled, který 

mi byl poskytnut, jistě neodpovídá pohledu, který mají Češi, kteří se s Němci tak často 

nesetkávali ani nesetkávají. Jiný bude rovněž pohled osídlenců, kteří přišli na 

Horšovskotýnsko po konci války, aby obsadili po Němcích uvolněné domy a byty. A konečně 

s jiným úhlem pohledu můžeme počítat i u těch Čechů, kteří byli z Horšovskotýnska po roce 

1938 vysídlení a po válce jim bylo umožněno se vrátit. Bohužel ani jeden z těchto lidí nebyl 

ochoten z nejrůznějších důvodů mi na téma vysídlení Němců poskytnout rozhovor. 

 

Vedle vzpomínek jsem německý pohled na vysídlení Němců z bývalého okresu 

Horšovský Týn sestavovala na základě sudetoněmecké regionální literatury,  kterou tvoří 

především vlastivědné a dějepisné publikace o bývalém okresu Horšovský Týn vydávané za 

podpory krajanské organizace Heimatkreis Bichofteinitz jejími předními představiteli. 

Všechny publikace byly vydány pro Němce vysídlené z jednotlivých obcí bývalého okresu a 

také pro členy krajanské organizace. V Čechách tyto publikace nejsou k dostání. 

                                                                                                                                                                                     
11 Viz příloha č. 2 a 3. 
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Období vydání těchto publikací se shoduje s obdobím zmíněné aktivizace krajanské 

organizace a podobně jako vzpomínky psané v té době i sudetoněmecké publikace vznikaly za 

účelem podpory tvrzení, že vysídlení způsobilo velkou křivdu na německém obyvatelstvu a že 

oblast, kterou opustili již nebude mít specifický ráz, jaký utvářelo po celou dobu německé 

obyvatelstvo.  

 

Regionální sudetoněmecká literatura 

Vysídlení německého obyvatelstva z bývalého okresu Horšovský Týn zdokumentovala 

rovněž regionální literatura, ovšem pouze ta německy psaná. Z česky psaných regionálních 

publikací se vysídlení ani okrajově nevěnuje žádná.  

Od 60.let 20. století začaly v návaznosti s aktivizací horšovskotýnské krajanské 

organizace Heimatkreis Bichofteinitz vycházet publikace věnující se celému regionu bývalého 

okresu Horšovský Týn jak z geologického, národopisného, zeměpisného, tak i historického 

hlediska. Jedná se o práce sestavené z příspěvků více autorů pocházejících z Horšovskotýnska 

a po válce vysídlených do bavorské pohraniční  oblasti s centrem ve městě Furth im Wald, 

editované povětšinou osobnostmi aktivně působícími ve vedení krajanské organizace 

Heimatkreis Bischofteinitz. 

 

Unser Heimatkreis Bischofteinitz  

 Nejstarší z publikací vydaná roku 1967 sestává z příspěvků několika autorů, 

jež editoval Franz Liebl12. Vedle Liebla se na publikaci podíleli i další, jako např. autoři níže 

popsaných publikací Rudolf Kiefner, Dr. Karl Stich či Josef Bernklau, Anton Pauli, Wiilly 

Gabriel.13 Všichni jmenovaní se v 60. a 70. letech aktivně zapojovali do činnosti Heimatkreis 

Bischofteinitz, Kiefner a Gabriel dokonce ve funkci předsedy. Práce má charakter zevrubné 

vlastivědné studie, v níž se autoři v jednotlivých kapitolách věnují: geologické stavbě regionu, 

klimatickým podmínkám, vodstvu, fauně i floře oblasti, tradicím, kultuře a v neposlední řadě 

                                                           
12 Profil tohoto autora se bohužel nepodařilo sestavit, informace o něm jsem se pokoušela získat i id krajanské 
organizace Heimatkrei Bischofteinitz, kde mi však sdělili pouze to, že Liebl pocházel z Horšovského Týna a po 
vysídlení se stal jedním z aktivních členú Heimatkreis Bischofteinitz. 
13 Josef Bernklau byl za války l studentem střední školy v Horšovském Týně. V roce 1944 byl s ostatními ze 
svého ročníku poslán k protiletadlovému dělostřelectvu.. Hlídal společně s dalšími chemické továrny kolem 
Halle. Po válce se stal aktivním členem Heimatkreis Bichofteinitz. Anton Pauli byl synem ředitelem okresní 
nemocenské pokladny v Horšovském Týně,který byl zvolen také do městského zastupitelstva. Po příchodu do 
Německa rovněž působil ve vedení Heiatkreis Bischofteinitz. Willi Gabriel narukoval jako poddůstojník v roce 
1941 k Luftwaffe.Pravděpodobně sloužil u pomocného personálu na letištích. V roce 1943 byl zajat u 
Stalingradu. Ze zajetí se dostal až v roce 1950, kdy se vrátil rovnou do Německa, kde pak působil jako jeden 
z předsedů Heimatkreis Bischofteinitz. Viz KIEFNER, RUDOLF, Heimat Jenseits des Böhmerwaldes im südlichen 
Egerland – der Kreis Bischofteinitz, 1.Aufl. Furth im Wald: Heimatkreis Bischofteinitz, 1991. 463 S.  
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historii. Publikace se jednak zabývá stručným popisem historie a proměně obyvatelstva 

jednotlivých obcí okresu a také proměnám hospodářského, politického, společenského, 

náboženského a kulturního života okresu. Podrobně popsán je zde vývoj jednotlivých 

průmyslových a zemědělských odvětví, existence a působení společenských institucí, 

kulturních organizací a spolků a církve v předválečném, meziválečném a válečném období. 

Závěr knihy se věnuje problematice vysídlení a poválečného života německého obyvatelstva 

po vysídlení do Německa. 

Práce Unser Heimatkreis Bichofteinitz představuje pro moji práci cenný zdroj 

poznatků o podobě předválečného života německého obyvatelstva okresu, o společenském a 

kulturním dění a o politické orientaci německého obyvatelstva, které díky své početí převaze 

utvářelo charakter celého okresu. Co se týče samotného vysídlení, o jeho průběhu se 

publikace příliš nezmiňuje, naopak poměrně rozsáhle je zde pojednáno o životě Němců po 

jejich vysídlení a usazení v bavorské příhraniční oblasti, především pak o vzniku a činnosti 

krajanské organizace. 

Heimat jenseits des Bıhmerwaldes im sődlichen Egerland – Der Kreis Bischofteinitz  

Na rozdíl od předchozí publikace je tato dílem jednoho autora, již zmiňovaného 

Rudolfa Kiefnera. Rudolf Kiefner se narodil roku 1934, dětství prožil v Poběžovicích. V roce 

1946 zažil společně se svou rodinou vysídlení do Německa, kde v dospělosti působil jako 

předseda Heimatskreis Bichofteintiz a zakladatel spolku udržující tradice krojů 

Trachtengruppe.  Kiefner po celý život udržoval vřelý vztah ke své vlasti. Rodinné prostředí, 

kde se udržovaly tradice folklorní, ho vedlo k vlastivědné práci, Ta byla shrnuta do dvou 

velkých sborníků a mnoha časopisecky publikovaných článků. V roce 1965 obdržel za svou 

publikační a organizační činnost medaili Adalberta Stiftera.“14  

Kiefnerova publikace navazuje tématicky na výše uvedenou práci, je však mnohem 

bohatší o obrazový materiál a více se zaměřuje na celou historickou skutečnost vysídlení 

německého obyvatelstva okresu, na jeho příčiny, průběh i důsledky. Vysídlení je zde 

popisováno jak skrze autentické vzpomínky, tak i skrze příspěvky jiných autorů či článků ze 

sudetoněmeckého dobového tisku. Velkou část publikace autor věnuje činnosti krajanské 

organizace a jejímu vývoji, prezentaci v zahraničí, výchově mládeže atd. 

Z knihy Rudolfa Kiefnera jsem pro svoji práci vedle obrazového materiálu použila 

také část vzpomínkového materiálu, novinových článků a zápisků pamětníků a v neposlední 

řadě i informace o činnosti krajanské organizace. 

                                                           
14 GRYC, S., KUNEŠ V., THOMAYER L., Žili v Horšovském Týně, Sie lebten in Bischofteinitz 1352 – 2002.1.vyd., 
Horšovský Týn, 2002. 88s. s. 71. 
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 Heimat in Böhmen,Semeschitz – Kreis Bischofteinitz 

Knihu Heimat in Böhmen, Semeschitz – Kreis Bischofteinitz napsal a vydal v roce 

1988 semošický rodák Dr. Karl Stich. Stich pocházel z rodiny, která vlastnila velký statek 

v Semošicích. Po vysídlení vystudoval v  střední a vysokou školu, stal se právníkem a 

částečně se věnoval i historii Také on se při psaní držel podobného schématu jako ostatní 

zmínění autoři. Jeho kniha je také především vlastivědnou studií okolí Horšovskotýnska, 

především malé obce Semošice ležící 3 km od bývalého okresního města.  

I ve Stichově publikaci najdeme informace o zeměpisu, tradicích a historii bývalého 

okresu Horšovský Týn. Stejně jako v ostatních regionálních studiích i zde věnuje autor malý 

prostor popisu událostí 2.sv. války. Věnuje se opět pouze padlým ve válce a popisem jejich 

rodinného původu. Naopak o vysídlení se autor rozepisuje poměrně rozsáhle. Začíná popisem 

situace ihned po osvobození a podrobně se rozepisuje o jednání českých úřadů vůči Němcům. 

Popis pokračuje vylíčením prvních transportů a objevuje se zde i zmínka o sběrném středisku 

v Holýšově, která v ostatních publikacích chybí. Stichova publikace je bohatší o údaje o 

počtech osob a rodin v jednotlivých transportech a o destinacích, kde se Němci z 

Horšovskotýnska po transportu za hranice usídlili. Nechybí ani popis problémů, s nimiž se 

museli Němci ve svých nových domovech potýkat, a o postupně sílící tendenci ke sdružování 

a zakládaní krajanských organizací. V neposlední řadě Stich popisuje i vývoj a činnost těchto 

organizací. 

Ze zmíněné regionální německy psané literatury považuji Stichovu práci z hlediska 

prostoru, který věnuje vysídlení, za nejucelenější. Ve srovnání s ostatními publikacemi zabírá 

celý průběh vysídlení i období na jaře roku 1945. Ze Stichovy práce jsem čerpala pro svoji 

práci proto hlavně informace o atmosféře na jaře v roce 1945, tak, jak ji vnímali samotní 

Němci, a rovněž o průběhu jednotlivých transportů.  

 

Výše uvedené sudetoněmecké publikace jsem zpracovávala metodou obsahové 

analýzy, přičemž jsem se zaměřovala na pasáže, které se věnovaly vysídlení Němců. Zajímal 

mne nejen samotný popis, ale sledovala jsem, jaké motivy a témata se v popisu objevují, 

jakým způsobem se pracuje s obrazovým materiálem a dokumenty. Jako u vzpomínek, i tady 

jsem sledovala frekvenci tzv. tvrdých dat a rovněž hodnocení vysídlení, pokud bylo obsaženo, 

v jakých souvislostech. 

Pro všechny sudetoněmecké publikace o Horšovskotýnsku platí, že se jejich autoři 

staví k vysídlení jako ke křivdě na německém obyvatelstvu a k neoprávněnému násilí, jež 

bylo na Němcích pácháno.  Popis vysídlení má ve všech publikacích pouze negativní 
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charakter a vyvolává dojem, že Němcům bylo během vysídlení pouze a ze všech stran 

ubližováno.  Setkáme se zde s detailními popisy internace Němců označených za nacisty, 

jejich mučení a v neposlední řadě samozřejmě rekonstrukci zavraždění 35 mužů u Draženova. 

Přestože těmto motivům autoři publikací věnují největší prostor, nechybí zde celkový popis 

procesu vysídlení od vystěhování z domů a bytů až po samotný transport. Zmíněno je i období 

pozastavení odsunu v důsledku potřeby Němců jako pracovní síly a popis poměrů Němců 

pracujících u Čechů. Vše je doplněno jak dobovými fotografiemi, tak především grafy, 

mapami a tabulkami, které demonstrují přesná data odjezdu jednotlivých transportů, počet 

osob v nich a cíl, kam směřovaly po převezení do Německa. V některých případech publikace 

uvádí i údaje o jednotlivých rodinách, které byly vysídleny, o počtu jejich členů a věku, jehož 

tyto osoby v roce 1946 dosáhly. V souvislosti s vysídlením jsou tvrdá data v těchto 

publikacích používána velmi často. Co se týče hodnocení vysídlení, jdou autoři 

sudetoněmecké literatury ještě dále za slova křivda, bezpráví, nespravedlnost. Vysídlení 

označují dokonce za akt srovnatelný s Lidicemi. V některých případech se útočí i na osobnost 

prezidenta Beneše. Použitá argumentace ve velké míře koresponduje skutečně s argumentací 

SL, pouze je vztažena na události z bývalého okresu Horšovský Týn. 

Celkově mají sudetoněmecké regionální publikace vzbudit dojem lítosti nad koncem 

idylické soužití německého obyvatelstva v pohraničí, který byl způsobený nuceným 

vysídlením těchto, ve většině případů nevinných lidí, kteří měli ze dne na den opustit to, co po 

generace budovali a co utvářelo specifický ráz horšovskotýnského okresu. Tento dojem je 

ještě více prohlubován grafickou úpravou, neboť jak na obálkách, tak i uvnitř jednotlivých 

publikací najdeme fotografie krajiny, vesnic, lesů či polí zachycují klid a idyličnost. V opozici 

proti tomu jsou  v pasážích o současné situaci na bývalém okrese publikovány fotografie 

zchátralých či rozbořených budov, především kostelů či fotografie zcela zpustlých a 

opuštěných vesnic, čímž se naopak zdůrazňuje zmar, který vysídlení přineslo.  

Závěrečnou část své práce jsem zpracovala metodou komparace15. Za předmět 

komparace jsem zvolila pohled na vysídlení německého obyvatelstva z bývalého okresu 

Horšovský Týn s cílem porovnat, jak se od sebe liší a naopak co mají společného pohledy 

tehdejší české státní správy okresu, pohledy německých pamětníků, pohledy sudetoněmecké 

regionální literatury a pohledy českých pamětníků. Předmětem druhé roviny komparace je 

obraz vysídlení Němců z bývalého okresu Horšovský Týn,  který srovnávám s obrazem 

                                                           
15 Postup a použití metody komparace v historiografii viz. HROCH, MIROSLAV, Metody historikovy práce. In  
HROCH, MIROSLAV Úvod do studia dějepisu, 1.vyd Praha: Pedagogické nakladatelství, 1985.304s. s.193-259. 
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vysídlení Němců z Československa, který prezentuje současná česká i německá odborná 

literatura. Kriterii komparace jsou jednotlivé fáze vysídlení: situace těsně po válce a 

neorganizované vysidlován Němců ze strany českého obyvatelstva, internace Němců 

označených za nacisty, pobyt v koncentračním táboře v Chrastavcích, excesy na Němcích 

zaznamenané v roce 1945, shromažďování a příprava Němců na odsun, pobyt ve sběrném 

středisku Holýšov, nástup do transportu, pozastavení transportů a nasazování Němců na práci 

k Čechům. Nezaměřuji se pouze na to zda se v daném pohledu objevují všechna kritéria, ale 

samozřejmě také na to, v jaké souvislosti se objevují, kolik je jim věnováno prostoru, jak jsou 

prezentována  a hodnocena. Ve druhé rovině komparace jsem volila stejná kritéria, ovšem 

v tomto případě hledám specifika a analogie v popisu jednotlivých kritérií a zjišťuji zda se 

všechny aspekty vysídlení Němců z Československa popsané odbornou literaturou objevují i 

v případě bývalého okresu Horšovský Týn, pokud ano shodují-li se či odlišují, pokud ne, tak 

proč.   
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3 KAPITOLA II 

3.1 Vysídlení Němců z Československa ve světle současné odborné 

literatury 

Problematika vysídlení Němců z Československa patří v posledních letech k tématům, 

o nichž  již byla napsána celá řada nejen odborných publikací. Jedná se však o literaturu svým 

obsahem i charakterem velmi rozdílnou. Právě pro její rozmanitost je nutné rozlišovat nejen 

charakter publikace a politickou a národnostní orientaci autora, nýbrž i kontext, v němž daná 

publikace vznikala. Základní rozdíly najdeme již v použité terminologii, neboť ta hodně 

vypovídá o názorové orientaci autora.  Vedle  termínu vyhnání, na němž se  oficiálně dohodla 

česko-německá komise historiků16, se používají termíny odsun, etnická čistka, v německém 

jazyce je pak nejpoužívanějším termínem Vertreibung. Vedle terminologie se samozřejmě liší 

i samotná argumentace při výkladu vysídlení Němců z Československa. Příčinou této 

odlišnosti je bezesporu názorová, politická a národnostní orientace autorů, do níž se často 

mísí i osobní dojmy, vzpomínky a zkušenosti. V neposlední řadě je nutné vzít v úvahu i 

společensko-politický kontext, v němž studie o vysídlení Němců vznikaly. To vše se odráží i 

ve volbě témat, která jsou v jednotlivých odborných publikacích reflektována.  

 

Co se týče českého prostředí, prvního širšího odborného zájmu se téma vysídlení 

Němců z Československa dočkalo až v 60. letech, což samozřejmě souviselo s atmosférou, 

kterou vytvářela tehdejší politická situace a která studiu takovéhoto tématu předtím nepřála. 

V 60.letech, kdy se politická i společenská situace v mnohém uvolnila, se objevily první 

kritické statě zabývající se otázkou vysídlení Němců z Československa. V této době se 

diskutovalo především o příčinách vysídlení Němců, na něž se uplatňoval celkový pohled 

jedné z událostí konce druhé světové války.  

Velmi četné reakce tehdy vyvolala stať slovenského historika, zabývajícího se 

především dějinami česko-slovenských vztahů  a dějinami Slovenského štátu, Jána Mlynárika, 

publikujícího pod pseudonymem Danubius. V úvodu své studie Mlynárik srovnává vysídlení 

Němců z Československa s jinými transfery probíhajícími v minulosti v Evropě a zdůrazňuje, 

že: „historicky predchádzajúce transfery sa uskutečňovali skor zásadou reciprocity či menej 

                                                           
16 Česko-německá komise historiků vznikla na základě dohody ministrů zahraničí obou zemí 2.2.1990 zabývá se 
různými historickými otázkami vztahujícími se ke společné minulosti České republiky a Spolkové republiky 
Německo.(Pozn. autorky) 
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násilného zásahu proti skupinám obyvatelstva postihnutých trasferom a proti ich majetku.“17 

Mlynárik apeluje na masovost, rozsah transferu a uplatnění kolektivní viny. S kritikou se 

obrací vůči české historiografii, která dosud na rozdíl od té německé, jež již podrobně 

zpracovala dokumentaci sestávající ze vzpomínek pamětníků a dokončila množství studií o 

problematice vysídlení a sudetoněmecké otázky, se problematice vysídlení věnuje jen 

poskrovnu. Mlynárik se velmi kontroverzně přiklání k tak často českou historiografií 

kritizované představě o postavě prezidenta Beneše jako hlavního iniciátora vysídlení. Nejen 

jeho, ale i celou československou vládu Mlynárik obviňuje z uplatnění principu kolektivní 

viny vůči Němcům a z provedení vysídlení Němců jako krvavé a brutální msty s cílem 

„vylikvidovat Němce.“18 V závěru své studie vyzývá Mlynárik k oboustranné česko-německé 

diskusi hodnotící vysídlení a k odsouzení vysídlení z české strany.  

Mlynárikovy teze vyvolaly u české oficiální historiografie, která v té době hovořila o 

odsunu Němců z Československa jako o aspektu, který i přes své nedostatky a přehmaty byl 

po skončení války nevyhnutelný, tak u historiografie exilové, okamžitou reakci. Mlynárik 

svými názory vyvolal diskusi, která zasáhla i celá 70. léta. Kritiky Mlynárika se vztahovaly 

nejen na jeho závěry, ale především na použitou metodu. Z prostředí domácí historiografie se 

proti Mlynárikovým tezím i použité metodě studia zásadním způsobem stavěl renomovaný 

historik a posléze v 90.létech předseda české části Česko-německé komise historiků Jan Křen. 

Křen se zaměřuje především na dějiny česko-německých vztahů od roku 1848. Oproti 

Mlynárikovi se zříká jakéhokoliv morálního hodnocení, ale na vysídlení nahlíží z hlediska 

historického vývoje a dobových souvislostí. Vysídlení Němců z Československa hodnotí jako 

vyvrcholení dlouhodobých národnostních konfliktů mezi Čechy a Němci. Analyzuje 

především různou podobou národních hnutí u obou národů a zvláštnosti, kterými se od sebe 

oba národy odlišují. Sleduje národní zájmy, které se oba národy ve své historii snažily hájit, 

přičemž pro oba národy hrála rozhodující roli situace v rakousko-uherské monarchii. Křen 

také připomíná, že nesmiřitelnost národnostních požadavků Němců a Čechů ještě více 

prohlubovaly i odlišné jazykové a kulturní požadavky, což se ukázalo po rozpadu Rakouska-

Uherska v období první republiky, kdy se staly zvláště pro českou stranu velkým problémem. 

„Odtud vyrůstala i otravná atmosféra zhoubného kolotoče národnostní Kleinkreig, jejímž 

rodištěm jsou české země.“19 Podle Křena se tyto konflikty a jejich podněty stávaly stále více 

                                                           
17  DANUBIUS, Tézy o vysídlení československých Nemcov. In. ČERNÝ,B., KŘEN,J.,KURAL,V., OTÁHAL, M.,Češi, 
Němci, odsun, 1.vyd. Praha: Academia, 1990 268s. s. 55-90 
18  Tamt. 
19 KŘEN, JAN, Češi a Němci:Kritické poznámky. In ČERNÝ,B., KŘEN, J.,KURAL,V., OTÁHAL, M.,Češi, Němci, 
odsun, 1.vyd. Praha: Academia, 1990 268s.s. 203 – 224 



Vysídlení němců z bývalého okresu Horšovský Týn 1945-1948 ve světle různých pramenů 
 

25 

iracionálními a národnostní požadavky, především na německé straně, stále radikálnějšími. 

Soužití Čechů a Němců v jednom státě označuje Křen termínem „konfliktní společenství“, 

vysídlení pak nazývá katastrofou v soužití českého a německé obyvatelstva: „Prosazování 

záměru skoncovat s konfliktním soužitím s Němci v rámci ČSR bylo výsledkem zkušenosti 

s politikou Sudetoněmecké strany a tvrdou německou okupační politikou.“20  

Z exilových autorů Mlynárika kritizovaly především osobnosti spjaté s Chartou 77. Za 

všechny je třeba jmenovat historika Milana Hübla či specialistu na dějiny střední Evropy, 

politologa Luboše Kohouta. Všichni Mlynárikovi kritici se ostře ohrazovali proti jeho 

„moralizování dějin“ a zohlednění pouze morálního hlediska vysídlení, bez reflexe 

politického a společenského kontextu. Vyjadřovali i zásadní nesouhlas s Mlynárikovým 

hodnocením Beneše a poválečné československé vlády. K námitce týkající se nedostatku 

zájmu české historiografie o vysídlení uvádějí Mlynárikovi kritici, že otázka vypořádání se 

s historickou skutečností vysídlení se mezi emigrací po roce 1948 začala řešit již na počátku 

50. let. V samotném Československu se vzhledem k politické situaci po roce 1948 žádná 

diskuse k vysídlení samozřejmě uskutečnit nemohla.21 Jediné, na čem se Mlynárik se svými 

kritiky shodl, byl požadavek, aby se současní představitelé české i německé strany vyjádřili 

k sudetoněmecké otázce a k otázce hodnocení vysídlení. Zatímco Mlynárik jasně požaduje, 

aby česka strana přebrala za vysídlení jako protiprávní akt veškerou odpovědnost, staví se 

Mlynárikovi kritici k této otázce zcela jinak. Souhlasí pouze s požadavkem otevřít téma 

vysídlení širší diskusi a upozorňují na význam, který přináší relevantní studium problematiky 

vysídlení. Milan Hübl vysvětluje pozici historika, který nemá celou skutečnost hodnotit, ale 

vysvětlit. Hübl se domnívá, že jakékoliv hodnocení či spekulování nad otázkou „kdyby“ 

v souvislosti s vysídlením není smysluplné. Hübl rovněž ostře napadá Mlynárika za naprostou 

neznalost problematiky vysídlení: „ Historik je povinen klást si ve své profesi dvě základní 

otázky: Wie ist es eigentlich gewesen a potom: Warum ist es eigentlich gewesen. Není-li s to 

dostát nárokům na první otázku, jak to vlastně bylo, bude nutně defektní i jeho odpověď na 

druhou otázku, proč to vlastně bylo.“22 Hübl dále upozorňuje na to, že Mlynárik téměř žádnou 

ze svých tezí nezdůvodňuje náležitými důkazy a že v problematice vysídlení nezohledňuje 

jeho všechny příčiny a důsledky. Vytýkáno je mu především to, že vysídlení německého 

                                                           
20 Konfliktní společenství, katastrofa, uvolnění, Náčrt výkladu německo-českých dějin od 19.století, 1.vyd. Praha 
– Ústav mezinárodních vztahů, 1996 39s. s.29. 
21 Ke kritikám Mlynrika více viz ČERNÝ,B., KŘEN,J.,KURAL,V., OTÁHAL, M.,Češi, Němci, odsun, 1.vyd. Praha: 
Academia, 1990 368s. 
22 HÜBL, MILAN, Glosy k vysídlení Československých Němců. In ČERNÝ,B., KŘEN,J.,KURAL,V., OTÁHAL, M. 
Češi, Němci, odsun, 1.vyd. Praha: Academia, 1990 368s. s.91-125. 
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obyvatelstva spojuje pouze s českým národem, jako by se Slováků vůbec netýkalo, přičemž se 

vůbec nezmiňuje např.o karpatských Němcích a jejich vysídlení. Na Mlynárikův  výčet 

brutalit a násilí páchaného na Němcích během vysídlení reaguje Hübl  tvrzením, že i přes 

všechny negativní stránky představuje vysídlení Němců z Československa nutnost, která měla 

své jednoznačné historické příčiny.   

S podobnou kritikou vůči Mlynáríkovi se do diskuse zapojil politolog, v té době 

samizdatový autor a jeden z tvůrců tzv. moravského dekretu – 10 odmítavých bodů 

reagujících na okupaci 1968 adresovaných nejvyšším vládním orgánům ČSSR, Luboš 

Kohout. Kohout se zásadně staví proti Mlynárikovu přesvědčení, že léta 1933 – 1945 

znamenala pouhé krátké nedorozumění v česko-německých vztazích a že na rozbití 

Československa neměl podíl ani tak nacismus, jako nefunkční Versailleský systém po první 

světové vállce a že vysídlení Němců představovalo protiprávní akt pomsty, jehož hlavním 

aktérem byl prezident Beneš. Kohout proti Mlynárikovi namítá: „Zkreslením příčinných 

souvislostí odsunu provádí historik nedůstojnou politicko-pragmatickou apologetiku vůči 

primárnímu, kvantifikovaně i kvalitativně rozhodujícímu nacisticko-německému počínání. 

Objektivně pomáhá západním apologetům nacismu.“23  Kohout se zamýšlí rovněž nad tím, 

jak by vypadalo odškodnění vysídlených podle Mlynárikových tezí a domnívá se, že by jen 

podnítilo strach z návratu Němců a nebezpečí s tím spojená. Celý Mlynárikův text a jeho 

zveřejnění považuje Kohout za zbytečné a nebezpečné v době, kdy Evropa v rámci poválečné 

humanizace a demokratizace zatlačuje zbytky nacionalismů. Také Kohout ukazuje na metodu, 

kterou Mlynárik používá:  

„Odsoudit nebo schválit princip odsunu většiny německého obyvatelstva z prostoru 

ČSR  . . . je možno jen s úvahou všech základních politických, právních, ekonomických, 

morálních, psychických, sociologických i jiných faktorů pro i proti.“24  

Mlynárikovy teze se však nesetkaly pouze s kritikou. Do diskuse se na konci 70. let 

zapojil profesor teologie a filosofie, autor řady samizdatových textů Ladislav Hejdánek. 

Hejdánek oponuje jak Hüblovi, tak i Kohoutovi, a naopak souhlasí s tím, že vysídlení je třeba 

posuzovat z mravního i společenského hlediska. Domnívá se totiž, že dějiny jsou stále živé i 

v současnosti a je třeba je neustále oživovat. „Odsun je historickou skutečností, která 

poškodila náš vlastní národní život. . . . Jednou ze základních podmínek toho, abychom sami 

ozdravěli z toho, co jsme odsunem na sebe vzali, je otevřený a pravdivý pohled na to, co se 

                                                           
23 KOHOUT, LUBOŠ, Kritické poznámky k tezím Danubia. In ČERNÝ,B., KŘEN,J.,KURAL,V., OTÁHAL, M.,Češi, 
Němci, odsun, 1.vyd. Praha: Academia, 1990 368s.s.134 – 143. 
24 KOHOUT, LUBOŠ, Kritické poznámky k tezím Danubia. In ČERNÝ,B., KŘEN,J.,KURAL,V., OTÁHAL, M.,Češi, 
Němci, odsun, 1.vyd. Praha: Academia, 1990. 368s s.134 – 143 
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stalo.“25 Hejdánek nahlíží vysídlení z hlediska právního, přičemž poukazuje na to, že zrušení 

Mnichova  a uznání právní kontinuity s první republikou bylo v zásadním rozporu 

s poválečným jednáním s Němci jako s neplnoprávným obyvatelstvem. Vyslovuje tezi, že by 

se poválečný vývoj v Československu odvíjel zcela jiným směrem, kdyby Československo 

nepodlehlo tehdejší válečné podobě nacionalismu, což je pro něj více než odsouzeníhodné.  

Na Hejdánkovu obhajobu Mlynárika reagoval historik Radomír Luža. Podobně jako 

Hübl a Kohout nesouhlasí Luža zásadně s Hejdánkovým moralizováním dějin „ex post“ a 

uplatňováním současných měřítek v hodnocení vysídlení. Luža připomíná svoji účast 

v domácím protiněmeckém odboji a snaží se vyvrátit Hejdánkovo srovnávání německého 

nacionalismu s jednáním Čechů vůči Němcům po Druhé světové válce. Připouští, že násilí a 

zvěrstva páchaná v 50. letech v pohraničí na německém obyvatelstvu byla srovnatelná s těmi, 

jež páchaly jednotky SS, toto chování však považuje za jeden z průvodních jevů nacismu a 

odmítá jej dávat do souvislosti s následnou politickou situací v Československu v 50. letech, 

tak jak to činí Hejdánek.26 Možnost vyrovnání se s problematikou vysídlení jak z české, tak i 

německé strany spatřuje Luža v tom, že se obě strany zřeknou černobílého pohledu a zohlední 

rovinu dobového politického a společenského kontextu vysídlení. 

Diskuse, jež se na základě nesouhlasu s Mlynárikovými závěry rozvinula, otevřela 

prostor nejen pro nové úhly pohledu a názory na vysídlení, ale především se na jejím základě 

otevřel prostor pro studium nových aspektů spojených s vysídlením Němců 

z Československa. Reflexe historického kontextu vysídlení, jehož absence byla Mlynárikovi 

tak vyčítána, znamenala potřebu otevřít doposud nereflektovaná témata spojená s vysídlením. 

Poprvé v této době se začínají autoři zamýšlet nad rolí Mnichova jako historického mezníku 

česko-německých vztahů. Reflektují zároveň, do jaké míry se na vysídlení Němců podepsal 

nacismus a okupace Československa  a zda je možné vysídlení vůbec takto hodnotit. Otázka 

nutnosti odsunu pak rozdělila autory zabývající se odsunem v té době na dva tábory. Jeden ve 

vysídlení viděl i přes všechny jeho negativní stránky nutnost, která měla své historické 

předpoklady. Druhý tábor pak tvořili zastánci teze, že vysídlení bylo zásadní chybou 

československé vlády, především pak prezidenta Beneše, která uškodila Československu 

nejen po morální, ale také po politické stránce. 

 

                                                           
25 HEJDÁNEK, LADISLAV, Dopis příteli. In ČERNÝ,B., KŘEN,J.,KURAL,V., OTÁHAL, M.,Češi, Němci, odsun, 1.vyd. 
Praha: Academia ,1990.368s. s.144 – 151. 
26 LUŽA, RADOMÍR, Dopis Radomíra Luži Ladislavu Hejdánkovi. In ČERNÝ,B., KŘEN,J.,KURAL,V., OTÁHAL, 
M.,Češi, Němci, odsun, 1.vyd. Praha: Academia, 1990.368s. s.161-166. 
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Na generaci autorů 60. a 70. let navázala následně další generace, která ovšem 

nesestávala pouze z historiků. K vysídlení se začali vyjadřovat také politologové, právníci a 

psychologové, což mělo za následek značné rozšíření studia problematiky vysídlení Němců o 

nová témata a o nové pohledy.  

 Zohlednění historického kontextu vysídlení, na jehož potřebu tak upozorňovala 

generace předchozí, přineslo také potřebu reflexe poválečné politické a společenské situace 

Československa. Z autorů zabývajících se vysídlením Němců z tohoto hlediska je třeba 

jmenovat historika československých dějin po roce 1945 a československého politického 

stranictví Oldřicha Tůmu, který v souvislosti s výkladem vysídlení z hlediska vývoje 

československé a německé politiky přichází s postřehem, že to, jak bylo vysídlení v české 

společnosti přijímáno, nebylo pouze důsledkem konfliktů československé a německé politiky, 

ale velkou měrou také československé domácí politiky a její propagandy. „Odsun jako takový 

byl českou veřejností v období limitované demokracie 1945 – 1948 vnímán bezesporně a 

dostávalo se mu takřka  úplné podpory a souhlasu. V žádném případě v podpoře vysídlení 

nevynikali jen komunisté. . . Argumentace byla jednoduchá – nedávná zkušenost 

s Německem a českými Němci nedává na výběr.“27  

Ke stejnému názoru se přiklání i historik poválečných dějin Jiří Kocian, který dodává, 

že otázka vysídlení a pohled na něj byl také v roce 1946 ovlivněn nadcházejícími volbami: 

„Znovu byly vyzdvihovány obecné státně bezpečnostní zájmy. Řešení německé otázky bylo 

využíváno k laciné předvolební kampani a stranicko-politické agitaci či demagogii.“28 S touto 

myšlenkou se také ztotožňuje další specialista na vývoj česko-německých vztahů Václav 

Kural ve své analýze o nutnosti vysídlení Němců z Československa, a o tom, zda poválečné 

události v Československu, zejména „transfer“ Němců byl skutečně nutný, či zda se řešení 

německé otázky mohlo ubírat jiným směrem. „Determinace politiky společenskou situací byla 

taková, že žádný politický směr, který aspiroval na vážnou, politickou, roli v řízení státu . . . 

nemohl transfer opustit.“29   

                                                           
27 TŮMA, OLDŘICH, Češi a Němci, vyhnání/odsunu: Nač se ptát? In FAJMON, H., HLOUŠKOVÁ K., Konec soužití 
Čechů a Němců v Československu Sborník k 6. výročí ukončení II. světové války, 1.vyd Praha: Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2005. 115s. s.11-22. 
28 KOCIAN JIŘÍ, České politické strany a řešení německé otázky v Československu v roce 1945. In FAJMON, H., 
HLOUŠKOVÁ K., Konec soužití Čechů a Němců v Československu Sborník k 6. výročí ukončení II. světové války, 
1.vyd.Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. 115s s.32-46..  
29 KURAL, VÁCLAV, Češi a Němci v československém a německém státě (1918 – 1945), pokus o nástin logiky 
vývoje. . In ČERNÝ,B., KŘEN,J.,KURAL,V., OTÁHAL, M.,Češi, Němci, odsun, 1.vyd. Praha: Academia 1990, 368s. 
s. 234-236 
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S reflexí poválečné politické situace v Československu souvisí téma dlouho po válce 

zcela uzavřené, téma, jehož problematizace se stala zvláštní kauzou – téma tzv. Benešových 

dekretů.  

Okolnostmi vzniku a schvalování dekretů prezidenta republiky a politickými 

okolnostmi jejich aplikace se zabývá řada politologických a právnických studií, které se snaží 

analyzovat nejen politické ale i právní aspekty vzniku dekretů a jejich uvedení do praxe. 

V  této souvislosti stojí za zmínku práce politologa a experta na československou zahraniční 

politiku v letech 1918-1948 Jindřicha Dejmka, profesora ústavního práva Václava Pavlíčka, 

Jiřího Weigla či Karla Jecha a specialistu na státní právo Vladimíra  Mikuleho. Ve studiích 

těchto autorů se často objevuje argument zdůrazňující skutečnost, že dekrety prezidenta 

republiky nevznikly pouze z popudu prezidenta Beneše. „Vedle prezidenta republiky a vlády 

republiky se na dekretech podílela Státní rada, která reprezentovala různé politické skupiny 

zahraničního odboje, a odbornou stránku zabezpečovala Právní rada, v níž významně působili 

i příslušníci německé menšiny.“30 Autoři studií o dekretech se ohrazují proti personifikaci 

prezidenta Beneše jako hlavního iniciátora a viníka vysídlení. „Ztotožnění osoby Edvarda 

Beneše s militantním českým nacionalismem je zásadně pochybené.“31 Dále zdůrazňuje tato 

skupina autorů mezinárodní kontext prezidentských dekretů, potažmo i vysídlení německého 

obyvatelstva z Československa. Upozorňuje na to, že právoplatnost  funkce prezidenta, Státní 

a Právní rady jako oficiálních státních orgánů Československa v té době fyzicky neexistovala, 

a musela být proto zajištěna jeho právní kontinuita se státním uspořádáním Československa 

před rokem 1938, musela být primárně schválena na mezinárodním poli, což vyžadovalo 

nemalé úsilí „Uznání oficiálních představitelů Československa sídlících ve Velké Británii její 

vládou bylo rozhodující jak z hlediska mezinárodně právního, tak vnitřních ústavně právních 

poměrů.“32  

Řada autorů zabývajících se dekrety prezidenta republiky a ústavními dekrety reaguje 

rovněž na skutečnost, že vzhledem k tomu, jakou roli sehrály dekrety roli při vysídlení 

Němců, jsou vnímány často pouze jako právní nařízení týkající se především vysídlení. Do 

takové diskuse se zapojil i historik Jan Kuklík. K této chybné představě uvádí: „Velká většina 

z více jak 30 ústavních dekretů a dekretů prezidenta republiky, které byly vydány v Londýně, 

se týkala ustavení exilového státního zřízení, jeho státních rozpočtů a fungování vojenských 

                                                           
30 PAVLÍČEK, VÁCLAV, Dekrety demokratické hodnoty a národní zájmy. . In PAVLÍČEK, V., DEJMEK, J., WEIGL J., 
Benešovy dekrety, sborník textů, 1.vyd. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku 2002.183s. s.11 – 27. 
31  DEJMEK, JINDŘICH, Edvard Beneš sudetští Němci a mezinárodní prosazení transferu minorit. In PAVLÍČEK, V., 
DEJMEK, J., WEIGL J., Benešovy dekrety, sborník textů, 1.vyd. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku 
2002.183s. s..27-39. 
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jednotek.“33 Podobná argumentace se objevuje i u dalších autorů34, kteří rovněž upozorňují na 

to, že dekrety jako takové vysídlení Němců z Československa právně nestanovovaly, nýbrž se 

k němu pouze vztahovaly. „Ve skutečnosti však vztah prezidentských dekretů a odsunu není 

tak jednoznačný. Samotný odsun německé a maďarské menšiny z  ČSR je totiž podle 

převládajícího československého stanoviska otázkou, kterou je nutno posuzovat 

v mezinárodněprávní a politické konstelaci konce druhé světové války.“35 Na tomto místě se 

v řadě zmíněných studií objevuje výklad stanov a závěrů Postupimské konference jako 

argument proti přesvědčení, že vysídlení Němců z Československa představoval samovolný 

čin československé vlády, potažmo prezidenta Beneše.36   

  

Rok 1989 znamenal pro řadu autorů zabývajících se vysídlením otevření nových 

možností publikovat studie a názory, které doposud, pokud se nejednalo o autory v exilu, 

 byly v domácím prostředí takřka nepublikovatelné. Po listopadové revoluci se konečně řada 

autorů mohla veřejně vyjádřit k názorům a stanoviskům aktivizovaného SL a dalších 

sudetoněmeckých organizací, vyjádřit se k tzv. sudetoněmecké otázce. Přestože 70. léta 

přinesla již jisté snahy, plně se sudetoněmecké otázce začali čeští autoři věnovat skutečně až 

po roce 1989.  Vedle toho se otevřela možnost odkrýt i některá kontroverzní témata spojená 

s vysídlením Němců, které se po roce 1989 začalo studovat komplexně z hlediska všech 

svých aspektů, příčin i důsledků. Snad nejzevrubněji se vysídlení jako takovému začal po roce 

1989 věnovat historik zabývající se situací německého obyvatelstva po roce 1945 Tomáš 

Staněk. Jeho detailní studie o přípravách a průběhu vysídlení v letech 1945 – 1948 nemají 

v českém prostředí doposud obdoby. Při svém studiu Staněk čerpá jak z archivů státních 

orgánů typu ministerstva vnitra, tak i z archivů jednotlivých obcí, přičemž se vedle 

dokumentace státní správy, vyhlášek, směrnic a nařízení zabývá i protokoly z vyšetřování 

osob podezřelých či usvědčených z páchání zvěrstev a násilí na německém obyvatelstvu. Ve 

                                                                                                                                                                                     
32 JECH KAREL, KAPLAN KAREL, Dekrety prezidenta republiky 1940-1945, 1.vyd. Brno : Doplněk, 1995 658s. 
33 KUKLÍK, JAN, Dekrety prezidenta republiky. In DEJMEK,J.,  KUKLÍK, J., NĚMEČEK, J., Kauza tzv. Benešovy 
dekrety, 1. vyd. Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 1999, s. 39-51. s- 41. 
34 PAVLÍČEK, VÁCLAV, Dekrety demokratické hodnoty a národní zájmy. . In PAVLÍČEK, V., DEJMEK, J., WEIGL J., 
Benešovy dekrety, sborník textů, 1.vyd. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002 .201s. s.11 – 27. 
35 JECH, K., KUKLÍK, J., MIKULE, V., Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky, Studie a dokumenty 1940 
– 1945, 1.vyd.Brno, 2003. 688 s. s.53. 
36 , K., KUKLÍK, J., MIKULE, V. Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky, Studie a dokumenty 1940 – 
1945, 1.vyd.Brno,2003. 
 DEJMEK,J.,  KUKLÍK, J., NĚMEČEK, J Kauza tzv. Benešovy dekrety, 1. vyd. Praha : Historický ústav Akademie 
věd České republiky, 1999. 
PAVLÍČEK, V., DEJMEK, J., WEIGL J., Benešovy dekrety, sborník textů, 1.vyd. Praha: Centrum pro ekonomiku a 
politiku 2002. 
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svých studiích se totiž nezaměřuje pouze na obecný popis průběhu vysídlení, tak jak jej svými 

vyhláškami a směrnicemi organizovalo ministerstvo vnitra, ale příklady z jednotlivých částí 

bývalého Československa poukazuje na to, že praxe samotného vysídlení v jednotlivých 

regionech se od představ oficiálních státních orgánů velmi často lišila. Staněk ve svých 

pracích neopomíná popsat ani dílčí témata vysídlení, jako byla sběrná a koncentrační 

střediska v Československu určená pro koncentraci německého obyvatelstva před vysídlením, 

dále se věnuje osudu Němců zadržených a souzených dle retribučního dekretu, excesům a 

perzekucím probíhajícím v období před organizovaným vysídlením i po něm či osudu 

německého obyvatelstva zůstavšího v Československu i po roce 1948. Těmto tématům věnuje 

samostatné studie.V publikaci o excesech na německém obyvatelstvu  po roce 1945 uvádí 

Staněk výčet lokalit, v nichž všech se excesy konaly, a popisuje, jakými způsoby byli Němci 

pronásledováni a jaká zvěrstva na nich Češi, ať už civilisté, či ozbrojené jednotky, páchali. 

V této souvislosti uvádí rovněž jména hlavních aktivistů excesů. Sleduje, jakým způsobem a 

zda vůbec se českým státním garniturám dařilo násilí na Němcích korigovat a potlačovat.37 

Studie zabývající se sběrnými a internačními středisky a tábory odhaluje, jakým způsobem a 

kde všude se  střediska a tábory zřizovaly, za jakých podmínek do nich byli soustřeďováni 

Němci a jaké v nich panovaly podmínky. Staněk v této studii velmi podrobně specifikuje 

rozdíly mezi účelem středisek: internačních, sběrných, středisek pro ženy, přestárlé osoby či 

děti. Všímá si i změny podmínek a přístupu k internovaným v průběhu vysídlení a popisuje 

způsoby, jakými se snažilo ministerstvo vnitra do chodu středisek zasahovat, tak aby, pokud 

je nebylo možné odstranit,  alespoň částečně zmírnilo excesy na německém obyvatelstvu ve 

střediscích, upozorňuje i na alarmující hygienické a stravovací podmínky ve střediscích.  

V této studii Staněk uvádí řadu příkladů konkrétních středisek, o nichž čerpá informace opět 

z  archivů ministerstva vnitra a regionálních archivů.38  Se sběrnými a internačními středisky 

úzce souvisí i problematika retribučního soudnictví. Ve studii věnované tomuto tématu 

analyzuje Staněk především retribuční dekret, souvislosti, za nichž vznikl, a způsob, jakým 

byl následně uváděn do praxe. Vedle toho rozebírá Staněk,  jaké osoby byly internovány, za 

jakých okolností a jak s nimi bylo následně zacházeno. I v tomto případě sleduje, jak se 

podmínky ve věznicích a samotný proces zatýkání Němců na základě retribučního dekretu 

                                                                                                                                                                                     
 
37 STANĚK, TOMÁŠ, Odsun Němců z Československa 1945-1947, .1.vyd.Praha : Academia : Naše vojsko, 1991. 
536 s. 
STANĚK, TOMÁŠ, Poválečné "excesy" v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování, 1.vyd Praha : Ústav pro 
soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2005. 366s. 
STANĚK, TOMÁŠ, Perzekuce 1945 : perzekuce tzv. státně nespolehlivého obyvatelstva v českých zemích (mimo 
tábory a věznice) v květnu - srpnu 1945,1.vyd. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1996 231s. 
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měnily v průběhu let 1945 – 1948 a jak sílila tendence internované Němce propouštět v rámci 

snahy vysídlení Němců z Československa co nejvíce urychlit.39 

Přestože Staňkovy práce čerpají z relevantního archivního materiálu a lze je z hlediska 

své obsažnosti označit v českém prostředí skutečně za jedinečné, neubránil se jejich autor 

uplatnění poněkud jednostranného, a sice odmítavého postoje k vysídlení, který hodnotí 

především skrze zmíněné excesy a utrpení, jemuž byla řada Němců během vysídlení 

podrobena. Nenabízí však již pohled z druhé strany. Čtenář tak nabývá dojmu, že se takové 

zacházení týkalo všech Němců v Československu a že se u českého obyvatelstva vůči 

Němcům neprojevovala žádná solidarita.  

Velmi podrobně se vysídlení a sudetoněmecké otázce40 věnuje také sociolog 

zaměřující se na česko-německé vztahy ve vysídleném pohraničí Václav Houžvička. Nejenže 

ve svých studiích věnuje velký prostor právě analýze dobového domácího mezinárodního 

politického kontextu vzniku a uplatňování ústavních a prezidentských dekretů, ale věnuje se i 

dobovému kontextu, genezi a průběhu vysídlení. Jeho postoj k hodnocení vysídlení z pozice 

současných historiků je zcela zřejmý, avšak oproti předchozím tezím o řešení sudetoněmecké 

otázky zachází ještě dál. Houžvička upouští od historického či morálního hodnocení vysídlení 

a soustředí se na rovinu aktuálně-politickou. V otázce vysídlení tak vidí především prostředek 

dialogu mezi českou a německou stranou, který však nemá vést cestou vzájemného 

obviňování a nepřátelství, ale naopak cestou porozumění. To je však podle Houžvičky možné 

jedině tehdy, když se obě strany oprostí od „požadavků“, které ono vzájemné hledání 

historické viny zatěžuje, a otevřou se diskusi, v níž jedna strana bude respektovat druhou.  

Otevření diskuse podle Houžvičky spočívá v tom, že se jak sudetoněmecká, tak i česká strana 

oprostí od vytváření jakýchsi oficiálních stanovisek, která zakrývají vnitřní diskusi a pluralitu 

názorů existujících v rámci obou stran, české i německé, tzn. nespokojí se pouze s dialogem 

oficiálních stanovisek v osobě vlád, ale dají oběma stranám možnost prezentovat svoji 

pluralitu koncepcí a názorů.41 

                                                                                                                                                                                     
38 STANĚK, TOMÁŠ, Tábory v českých zemích 1945-1948, 1. vyd.. Šenov u Ostravy : Tilia, 1996. 263 s. 
39 STANĚK, TOMÁŠ , Retribuční vězni v českých zemích : 1945-1955, 1.vyd.Opava : Slezský ústav Slezského 
zemského muzea, 2002. 248s. 
40 Více o sudetoněmecké otázce a její formulaci v rámci jednotlivých sudetoněmeckých spolků a stran viz. 
KURAL, VÁCLAV(Ed), Krajanské organizace sudetských Němců v SRN. 1.vyd.Praha 1998 223s. Bohatou 
dokumentaci k sudetoněmecké otázce poskytuje publikace Jitky Vondrové. Viz VONDROVÁ, JITKA, Češi a 
sudetoněmecká otázka 1939 – 1945, 1.vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1994.347s. 
41 Viz HOUŽVIČKA, VÁCLAV, Návraty sudetské otázky,1.vyd., Praha : Karolinum, 2005, 546s.  
HOUŽVIČKA, VÁCLAV, Hledání filosofie míru. In Češi a Němci - ztracené dějiny? = Tschechen und Deutsche - 
verlorene Geschichte? Praha : Pro nadaci Bernarda Bolzana vydalo nakl. Prago Media, 1995 s.169-171. 
HOUŽVIČKA, VÁCLAV, Sudetoněmecká otázka v názorech a postojích obyvatel českého pohraničí, 1.vyd.Praha: 
Sociologický ústav AV ČR 1996. 38s. 
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Diskusí o sudetoněmecké otázce se dostáváme k německé literatuře týkající se 

vysídlení Němců z Československa. Jak již bylo zmíněno,  je německá literatura týkají se 

problematiky vysídlení mnohem početnější  už jen proto, že má delší tradici, než ta česká. 

Historik Jan Křen se ve své studii o německých postojích k vysídlení42 zmiňuje o tom, že 

německá historiografie má oproti té české výhodu v dokumentačním materiálu typu 

vzpomínek pamětníků na vysídlení.43 Vedle vzpomínkových dokumentů má však německá 

historiografie i publikace, které obsahují všechnu oficiální dokumentaci k vysídlení a řešení 

sudetoněmecké otázky, tzn.: vyjádření jednotlivých zemí k průběhu vysídlení 

v Československu, stanoviska vlád a politiků, požadavky SL, reakce české zahraničně 

politické reprezentace atd.44  I přes svoji rozmanitost považuje Jan Křen velkou část německé 

literatury týkající se vysídlení za kusou, soustřeďující se na jeden dílčí problém bez 

respektování historických souvislostí. „Co v těchto pojednáních takřka úplně chybí, je 

předhistorie, pomnichovské a válečné osudy Sudet, patrně největší bílé místo v česko-

německé problematice.“45 

Stejně jako prošla vývojem česká odborná diskuse na téma vysídlení Němců 

z Československa, prošla svým vlastním vývojem i diskuse o vysídlení vedená v německém 

prostředí. V prostředí německé odborné literatury je však třeba nutné rozlišit literaturu 

vysídlení skutečně vědecky reflektující a literaturu, v níž se odráží postoje a hodnocení 

sudetských Němců. 

K mezinárodně uznávaným německým historikům,  kteří zohledňují historický kontext 

vysídlení patří většinou osobnosti, které se od počátku 90. let angažují ve snahách o otevření 

česko-německého dialogu o vysídlení a často se zapojují do aktivit různých česko-německých 

spolků či organizací, především Česko-německé komise historiků. K těmto osobnostem patří i  

Detlef Brandes. Brandes ve své studii podrobně analyzuje celou genezi vysídlení nejen 

v Československu, ale i v Polsku. Sleduje zevrubně hlavní mezinárodní jednání o transferu 

Němců a jeho přijetí oběma státy.  V rámci Československa řeší Brandes především otázku 

dekretů, skrze jejichž schvalování rozebírá politickou a společenskou situaci v osvobozeném 

                                                           
42 KŘEN, JAN, Odsun v německých pohledech. In Češi a Němci - ztracené dějiny? = Tschechen und Deutsche - 
verlorene Geschichte? Praha : Pro nadaci Bernarda Bolzana vydalo nakl. Prago Media, 1995 s.86-88. 
43 V českém prostření je několik těchto souborů s dokumentačním materiálem známé především. čtyřsvazkové 
publikace Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei.(Pozn. autorky). 
44 Viz HABEL, FRITZ, PETER, Dokumentation zur Sudetenfrage, 5.Auf München : Langen Müller, 2003,  1475., 
Viz také HABEL, FRITZ, PETER , Die Sudeten-deutschen, 1.Aufl. München : Langen Müller, 1992, 261 S. 
45 KŘEN, JAN, Odsun v německých pohledech. In Češi a Němci - ztracené dějiny? = Tschechen und Deutsche - 
verlorene Geschichte? Praha : Pro nadaci Bernarda Bolzana vydalo nakl. Prago Media, 1995 s.86-88.s.86. 
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Československu. Přestože Brandes pracuje ve své studii se skutečnými historickými fakty a 

dokumenty a vyvaruje se jakéhokoli hodnocení, upozorňuje, že vedle politických událostí se 

na podobě vysídlení podepsala i tehdejší společenská situace v podobě chování Čechů a jejich 

politické reprezentace, které nebylo zdaleka chvályhodné. Brandes popisuje poválečnou 

situaci v Československu a vztah k německému obyvatelstvu, přičemž se soustřeďuje zejména 

na dobovou propagandu a projevy českých politiků k nutnosti vysídlení. Celkovou náladu 

českého obyvatelstva charakterizuje Brandes jako silně nepřátelskou, dožadující se pomsty. 

Jednání s Němci popisuje jako kruté až brutální a připomíná, že jednání s Němci 

v Československu se brzy stalo terčem zahraničních kritik: „V polovině června se začala 

v britském tisku ozývat kritika českých metod užívaných proti sudetským Němcům.“46 

Brutální zacházení s Němci se podle Brandese netýkalo pouze období před organizovaným 

vysídlením, ale docházelo k němu i během vysídlení organizovaného. Brandes připouští, že 

nepřátelství Čechů k Němcům po roce 1945 pramenilo ze zkušenosti s Mnichovem a okupací, 

u této optiky však zůstává i při posuzování vysídlení jako takového. Nezabývá se tím, zda se 

vysídlením sledovalo vyřešení národnostních konfliktů a  nehodnotí ho jako ztroskotání 

soužití Čechů s Němci, ale vidí v něm pouze „účinný nástroj proti opakování Mnichova a 

proti opětovnému odtržení pohraničních oblastí osídlených Němci.“47 

Historické předpoklady vysídlení Němců z Československa analyzuje ve svých 

studiích také další mezinárodně uznávaný historik, předseda německé části Česko německé 

historické komise Hans Lemberg. Svůj postoj k vysídlení Němců z Československa vyjadřuje 

již použitou terminologií. Vysídlení Němců označuje termínem „etnická čistka“. Lemberg 

vysvětluje, že čistek podobných vysídlení se v Evropě odehrála celá řada, přičemž ve větší 

míře začaly být uskutečňovány až po nástupu Hitlera k moci v rámci jeho nacistické a rasové 

politiky. Vysídlení Němců Lemberg považuje za jednu z nejrozsáhlejších etnických čistek 

v Evropě. Přestože uznává jeho příčiny a na rozdíl od Brandese uznává, že jím měly být 

vyřešeny národnostní otázky ve střední Evropě, jež se ukázaly být za německé okupace a 

především po ní ještě tíživější, domnívá se Brandes, že: „Praktické provedení transferu 

především z Polska a Československa svou dramatičností, masovostí a brutalitou dalece 

přesáhlo scénář napsaný v Londýně nebo v Jaltě a Postupimi.“48 Lemberg spatřuje příčinu 

tragičnosti vysídlení v tom, že při jeho schvalování a přípravách nedošlo ke konfrontaci 

s kritickou poválečnou situací v jednotlivých státech: „Čím více se jeho uskutečnění 

                                                           
46 BRANDES, DETLEF, Cesta k vyhnání1938-1945 : plány a rozhodnutí o "transferu" Němců z Československa a 
z Polska, (přeložil Petr Dvořáček), 1.vyd. Praha : Prostor, 2002 499s. s.357. 
47 Tamt. s. 367. 
48  LEMBERG, HANS, Etnické čistky – řešení národnostních problémů. In Listy  23/ 2 (1993), s. 95-102. s.99 
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přibližovalo a čím zřetelnějším se stával skutečný rozsah škod, tím výrazněji se rýsoval 

problém, jak masy uprchlíků a vyhnanců, jež bylo nutno očekávat a jež brzy také opravdu 

začaly proudit do země, ubytovat a živit, o možnosti integrace v nových bydlištích ani 

nemluvě.“49 Při analýze příčin, které vedly k vysídlení Němců z Československa, sleduje 

Lemberg dvě hlavní linie: mezinárodně schválený plán na výměnu obyvatelstva ve státech 

poválečné Evropy s cílem zabránit dalším válečným konfliktům a plán československé 

exilové vlády a domácího československého odboje realizovat vysídlení jako trest za zločiny 

napáchané během druhé světové války Němci na území okupovaného Československa. 

Lemberg se v této souvislosti zabývá i otázkou vlivu Mnichova na genezi vysídlení. Domnívá 

se, že Mnichovská dohoda představovala pro československou politickou exilovou 

reprezentaci, potažmo celou českou společnost, nejen otázku politickou, jejíž řešení spočívalo 

v anulování Mnichovské dohody a v mezinárodním uznání kontinuity státní suverenity 

Československa v období Druhé světové války a uznání exilové vlády jako prozatímní 

politické reprezentace Československa, ale Mnichovská dohoda snad ještě ve větší míře 

zasahovala i otázku národnostní tím, že byla přijímána jako definitivní rozkol česko-

německých vztahů. Právě diskuse o platnosti Mnichova a jeho důsledcích jsou tradičně 

předmětem sporů české a německé strany, který přímo zasahuje i do problematiky vysídlení 

německého obyvatelstva z Československa, respektive zasahuje do sudetoněmeckého 

problému, přičemž centrum této problematiky představuje otázka viny – viny za Mnichov 

nebo viny za vysídlení Němců. Řešení dlouhodobé nesmiřitelnosti české a německé strany 

tkví podle Lemberga v „překonání minulosti“ spočívající v osvobození diskutovaného tématu 

od emocí, přehánění a neuváženého vynášení verdiktů.50 

                                                           
49 Tamt. s.97  
Lemberg není mezi mezinárodně uznávanými historiky jediným, kdo užívá pro vysídlení termín etnická čistka. 
Ze současných historiků se vysídlením jako etapy dějin etnických čistek v Evropě zabývají např.američtí 
historici moderních evropských dějin Norman Naimark či Alfred-Maurice de Zayas.Norman Nazmar ve své 
práci vysídlení hodnotí jako etnickou čistku, neboť jí svým průběhem charakterizovalo. Naimark připomíná, 
vraždění, mučení znásilňování i šikanu a ponižování Němců při organizovaném i neorganizovaném vysídlení a 
podobně jako i ostatních etnických čistkách probíhajících v Evropě vidí ve vysídlení Němců z Československa 
„vyvrcholení staletého soupeření a odporu, v tomto případě proti nadvládě německého živlu, která se datovala už 
od Bílé Hora, jež Čechům přinesla habsburský útisk. „ Více viz NAIMARK, NORMAN, Planeny nenávisti, Etnické 
čistky v Evropě 20. stol, 1. vyd. Praha: Nakladatelství lidových novin 2006. 235s. s. 113. 
De Zayasova publikace je na rozdíl do Naimarkovy více postavena na autentických výpovědích pamětníků 
vysídlení, přičemž čerpá z německých archivů. Také on však respektuje historický kontext vysídlení, větší 
pozornost věnuje především mezinárodnímu schválení vysídlení Němců na Postupimské konferenci.Tragédii, 
která  z vysídlení Němců z Československa i z Polska učinila etnickou čistku vidí de Zayas v nekontrolovaném 
poválečném působení revolučních živlů a sovětské armády. I přesto však de Zayas v této souvislosti uznává, že 
ze strany českého obyvatelstva se objevily i případy solidarity. Více viz. DE ZAYAS, ALFRED, MAURICE, The 
Ethnic Cleansing of the East European Germans 1944 – 1950, 1stEd..New York: St. Martin´s Press, 1994.179s.  
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K historikům, jejichž úvahy o vysídlení Němců z Československa jsou mezinárodně 

uznávané, patří i historik česko-německého soužití a bohemista Ferdinand Seibt. Také on 

analyzuje historické souvislosti vysídlení Němců a hledá jeho příčiny ve ztroskotání téměř 

tisíciletého soužití, v Seibtově terminilogii sousedství. Seibt uznává, že na vysídlení měly 

neodmyslitelně vliv důsledky německé expanzivní nacionalistické politiky, Mnichov a 

okupace Československa. Podobně jako výše uvedení autoři se však domnívá, že poválečné 

zacházení s německým obyvatelstvem v rámci neorganizovaného i organizovaného vysídlení 

se vyznačovalo obzvláštní krutostí a brutalitou a že vykoupení a svoboda přišly až 

v momentu, když se Němci dostali za české hranice: „Zu Fuss, im Gütter – oder im 

Lastwagen wurden die Transporte dann ohne weitere Vereinbarung aber doch in die 

Freiheit!“51 Českou stranu také Seibt viní z toho, že se snaží svoji negativní roli na vysídlení 

Němců upozadit a že není ochotna k diskusi, kterou již Němci dávno otevřeli a která má 

ve vzájemném smíření obou národů tak velký význam. „Auf der tschechischen Seite herrschte 

eine auffällige Bemühung, die schrecklichen Ereignisse zu verdrängen, das Problem selbst zu 

unterdrücken.“52 

Ke stanovisku, že vysídlení Němců z Československa je nutné posuzovat z hlediska 

historického kontextu, se připojuje ve svých studiích německá historička Eva Hahnová, která 

je sice českého původu, ale od roku 1968 žije v Německu, kde se zabývá problematikou 

česko-německých vztahů v moderních dějinách .53 Hahnová se ve svých studiích zabývá 

pohledem sudetských Němců na jednotlivé aspekty spojené s vysídlením: a  tím, jak sebe 

sama sudetští Němci definují, potažmo jak definují Čechy. Analyzuje sudetoněmecké vnímaní 

problematiky dekretů a osobnosti Beneše samotného, přístup k Mnichovu a událostí Druhé 

světové války. Hahnová reflektuje hlavní sudetoněmecké publikace včetně takových, jako je 

Katechismus pro sudetské Němce, a vedle argumentace analyzuje rovněž sudetoněmeckou 

symboliku a terminologii. Kriticky hodnotí rovněž hlavní témata sudetoněmecké otázky: 

Mnichovskou dohodu, okupaci Československa, Hitlerovu politiku a v neposlední řadě i 

ústavní a prezidentské dekrety. Hahnová přiznává historické příčiny a předpoklady vysídlení a  

silně kritizuje sudetoněmecké postoje vůči Čechům. V závěru jedné ze studií Hahnnové 

najdeme otevřený dopis sudetským Němcům, v němž se staví proti stereotypizaci českého 

národa jako nepřítele apriori a odmítá Čechy považovat za „kmen“ či jakousi „Volksgruppe“, 

                                                           
51 SEIBT, FERDINAND, Deutschladn und die Tschechen, Geschichte einer Nachbatschaft in der Mitte Europas, 1. 
Aufl. München: Piper ,1993 496S. S.355. 
52 Tamt. S.361 
53 Historička Eva Hahnová je sice českého původu, ale od roku 1968 žije v Německu, kde se zabývá 
problematikou česko-německých vztahů v moderních dějinách. (pozn. autorky). 
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odmítá i jednostranné obviňování Čechů z vysídlení jako křivdy na německém národu. 

Hahnová argumentuje proti všem protičeským sudetoněmeckým stanoviskům upozorněním 

na nerovnoměrnost českého a německého národa, jak na nerovnost velikosti obou národů, tak 

i na nerovnost historickou. Vůbec se neztotožňuje s představami, že se německý národ 

vícekrát ocitl v pozici hegemona českých zemí, a tudíž že české země jsou historicky 

předurčeny k tomu být součástí německého národa. Hahnová naopak vybízí k otevřenějšímu 

postoji k českému národu jako k běžnému evropskému národu. Upozorňuje na potřebu 

porozumění motivům, které vedly k vysídlení Němců. Podobně jako výše zmínění autoři 

zdůrazňuje Hahnová potřebu dialogu, otevřenosti, tolerance  a ochoty ke smíření obou stran 

na základě přijetí vysídlení jako historické skutečnosti.54  

Druhým proudem v německé literatuře zabývající se vysídlením je vedle německé 

odborné, mezinárodně uznávané literatury, sudetoněmecké literatura. Přestože se pro 

sudetoněmecké publikace nedá použít charakteristika publikací odborných, neboť je zatížena 

politickými, národnostními a emocionálními aspekty, je třeba se o  ní v souvislosti 

s problematikou vysídlení Němců z  Československa zmínit. Tato literatura se váže na vznik a 

vývoj sudetoněmeckých organizací, jejich aktivit a názorové orientace, a je tudíž používána 

jako jeden z nástrojů propagace sudetoněmecké politiky a jejích požadavků. Sudetoněmecká 

literatura začala vycházet brzy po vzniku sudetoněmeckých organizací a zprvu její obsah do 

velké míry korespondoval s charakterem a programem jednotlivých krajanských 

sudetoněmeckých organizací. Nejednalo se o literaturu nijak početnou, neboť nejstarší 

sudetoněmecké krajanské organizace typu Ackermann Gemeidne, či Seliger Gemeinde řešily 

v prvních letech po vysídlení otázku sociálního zajištění sudetských Němců. Výjimkou mezi 

nimi byl Witiko-Bund, jehož členové sestávali z bývalých sudetoněmeckých podpůrců 

Henleina a na půdě založené krajanské organizace znovu prezentovali své radikální 

požadavky po nápravě vysídlení a jeho odčinění, přičemž v prvních letech působení 

organizace byli rozhodnuti hájit své požadavky i násilnou cestou. 55 Z období počátku 

fungování Witiko-Bundu pochází například publikace jeho hlavního představitele Waltera 

Branda Die Sudetendeutsche Tragödie, jejímž hlavním motivem je obhajoba sudetských 

Němců, kteří podle Brandta byli i svou činnosti ideologií zneužiti nacismem.56 

                                                           
54 HAHNOVÁ, EVA , HAHN, HENNING, HANS Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínání, 1.vyd. Praha : Votobia, 
2002 234s. s. 189-191. 
HAHNOVÁ, EVA, Sudetoněmecký problém: obtížné loučení s minulostí, 1.vyd. Ústí nad Labem : Albis 
international, 1999 377s. 
55 KURAL, VÁCLAV, Studie o sudetoněmecké otázce, 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1996. 231s. 
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Důležitým mezníkem ve vydávání sudetoněmecké literatury byl rok 1949, kdy vznikl 

SL jako organizace sjednocující zmíněné sudetoněmecké krajanské spolky. Nejen díky své 

početné členské základně, ale také díky velké finanční podpoře ze strany státu se SL mohl 

politizovat a představit své požadavky vůči německé vládě a především vůči československé 

vládě na poli oficiální německé politiky, popřípadě začít spolupracovat s některou z velkých 

německých politických stran. Protože v době svého vzniku v SL převažoval vliv radikálních 

představitelů Witiko-Bundu, vyznačoval se první politický program SL poměrně radikálními 

názory a požadavky, z nichž do popředí vystupovaly výzvy vůči Československu k uznání 

Mnichovské dohody za platnou a k uznání vysídlení jako protiprávního aktu vůči Němcům, 

které je nutné odčinit také tím, že Československo uzná právo sudetských Němců na 

„domovinu“. Ve své argumentaci vycházeli sudetští Němci ne z relevantních historických 

pramenů, ale vytvořili si jakousi vlastní mytologizaci dějin sudetských Němců. Inspiraci pro 

tuto mytologizaci čerpali sudetští Němci částečně z knihy Sudetoněmecký katechismus57 

autora Ericha Gieracha, která byla vydána již ve 20. letech  a je obrazem historického vědomí 

sudetských Němců z období první republiky, na něž však navazoval právě ve svých 

počátcích, v 50. letech SL. V té době začaly být vydávány první vzpomínkové publikace na 

českou domovinu založené na osobních vzpomínkách a prožitcích vysídlených Němců. 

Bývalá „domovina“ sudetských Němců je v těchto vzpomínkových publikacích prezentována 

jako oblast specifická svým charakterem, který byl vytvořen dlouhodobým zušlechťováním 

německým obyvatelstvem, které je ve srovnání s Čechy líčeno jako kulturně i technicky 

pokrokovější. Zdůrazňováno je bezpráví vysídlení, v jehož důsledku bylo sudetským 

Němcům upřeno právo na domovinu a národnostní určení sebe sama.58 Na charakteru těchto 

vzpomínek se podepsalo nejen to, že byly psány pro jistý účel, ale také tzv. kolektivní paměť 

sudetských Němců, která do jisté míry modifikovala jednotlivé autentické vzpomínky ve 

vzpomínky zachycující jakýsi společný prožitek sestávající pouze z některých specifických 

motivů vysídlení.   

Vedle vzpomínkové literatury začala již v 50. letech vycházet literatura o dějinách 

českých zemí či Československa, která argumentovala tím, že Češi po celé své dějiny tvořili 

součást velké německé země a že za vše, čeho ve svých dějinách dosáhli, vděčí pouze 

                                                           
57 GEIRACH, ERICH, Sudetendeutcher Katechismus, 7.Aufl. Leipzig : Bibliographisches Institut 1938. 32S. 
58 HAHNOVÁ, EVA , HAHN, HENNING, HANS Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínání, 1.vyd. Praha : Votobia, 
2002 234s. s. 189-191 
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Němcům. Takovou argumentaci použil ve své knize, jež byla přijata jako relevantní historická 

sufixe, např. Hugo Hassinger.59 

 V průběhu 60. let vycházela sudetoněmecká literatura v rámci SL či za jeho podpory 

ještě ve větším počtu. 60. léta znamenala pro SL velké změny. V té době došlo totiž v SL ke 

generační výměně předsednictva i členské základny, což přineslo jisté oslabení předchozího 

radikalismu a v souvislosti s tehdejší politickou a společenskou situací i otevření se diskusi 

s českou stranou  na téma vysídlení. To mělo za následek uznání role historického kontextu ve 

vysídlení Němců z Československa a zmírnění požadavků SL vůči Československu, stále 

ovšem SL upřednostňoval mravní hodnocení vysídlení a trval na uznání práva sudetských 

Němců na vlast. Odpovídala tomu i sudetoněmecká literatura, která v té době vycházela .Za 

všechny je možné jmenovat např. historika Rudolfa Hilfa, pozdějšího iniciátora petice 

Smíření 95. Hilf se zabývá otázkou geneze vysídlení Němců z Československa a soustředí se 

na vývoj v Československu po roce 1945, zejména pak po únorovém převratu v roce 1948. 

V odsouhlasení vysídlení československou vládou spatřuje jednu z největších chyb, které 

Československo ve svých moderních dějinách učinilo, neboť, jak zdůvodňuje, vedle 

sudetských Němců tímto krokem uškodilo ve velké míře i samo sobě.60  Poněkud ostřejší ve  

své argumentaci je bývalý sociální demokrat z okruhu Wenzela Jaksche Wolfgang Brügel, 

který přímo reaguje na Mlynárikovy teze. Brügel sice zohledňuje historický kontext vysídlení, 

ovšem odmítá jej tak hodnotit a nad historické hledisko staví hledisko mravní. Jako bývalý 

sociální demokrat také rázně vystupuje proti odmítnutí požadavků sociální demokracie 

exilovou vládou a sociální demokraty vidí jako oběti takovéhoto jednání. Na vysídlení Brügel 

kritizuje zejména nedemokratický postup československé vlády a prezidenta Beneše, kterým 

si tehdejší Československo podle Brügela pouze uškodilo: „Vina československé politiky – od 

leva do prava – není jen v tom, že se uchýlila k nelidskému (a sebevražednému) popření 

lidských práv statisíců lidí bez jakéhokoli individuálního přezkoušení. Je také  v tom, že nikdo 

si nelámal hlavu, jak by se to mělo a mohlo dělat jinak.“61 

Přestože 60. léta nadějně otevřela cestu k dialogu mezi českou a sudetoněmeckou 

stranou, 70. a 80. léta žádnému dialogu nepřála, naopak vztahy mezi sudetoněmeckou a 

československou stranou se zhoršily. SL začal vůči Československu uplatňovat nároky na 

                                                           
59 HAUSSIGER, HUGO, Die Entwicklung des tschechischen Nationalbewusstseins und die Gründung des heutigen 
Staates der Tschechoslowakei,1. Aufl. Kassel : J. Stauda, 1928.30 S. 
60 HILF, RUDOLF, Heimkehr nach Europa : Neue bayerisch-böhmische Nachbarschaft,1. Aufl. München : 
Langen Müller, 1992. 335 S. 
61 BRÜGEL, JOHANN, WOLFGANG, Úvodem k tomu co následuje . . . In ČERNÝ,B., KŘEN,J.,KURAL,V., OTÁHAL, 
M.,Češi, Němci, odsun, 1.vyd. Praha: Academia 1990, 368 s. s. 234-236.. 
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odškodnění vysídlených. Zlepšení pak přinesla až 90. léta, která, jak již bylo zmíněno, 

otevřela v Československu prostor publikovat řadu studií o vysídlení a prostor pro otevřenou 

diskusi zohledňující nově problematizovaná témata vysídlení. Sudetoněmecká strana na to 

reagovala  vydáním řady tendenčních studií založených na prezentaci historických faktů 

týkajících se vysídlení. Příkladem toho může být publikace Sudetoněmecká otázka 

publikovaná na přelomu 80. a 90. let Sudetoněmeckou radou, v níž jsou uváděna především 

data týkající se počtu sudetských Němců, kteří byli zasaženi vysídlením, dále se hovoří o 

počtu mrtvých v důsledku vysídlení a o územních ztrátách. V této souvislosti je nutné 

připomenout, že čísla uváděná sudetskými Němci, se v mnohém liší od dat uváděných k 

vysídlení českými historiky. 90. léta znamenala rovněž silnou politizaci sudetoněmecké 

otázky, která měla posloužit jako nástroj k prosazení požadavků sudetských Němců v rámci 

rozšiřující se Evropské unie. Sudetští Němci požadovali, aby se v rámci Evropské unie na 

mezinárodní půdě řešila otázka uznání platnosti Mnichovské dohody a otázka zrušení 

Benešových dekretů a v neposlední řadě i otázka odškodnění sudetských Němců. 

V souvislosti s diskusí o Benešových dekretech se ze strany sudetských Němců začala ve 

větší míře, než tomu bylo doposud, ozývat silná kritika prezidenta Beneše jako osoby 

odpovědné za vysídlení, která se následně objevila v řadě sudetoněmeckých publikací. Tato 

politika znovu zmrazila vztahy sudetských Němců s Československem. Stabilizovat se je 

částečně podařilo až v roce 1995 přijetím Česko-německé deklarace a založením sdružení či 

spolků typu zmíněné Česko-německé komise historiků, Česko-německého fondu budoucnosti 

aj., které jsou založeny na česko-německé spolupráci.62 I přes všechny snahy zůstává 

sudetoněmecké stanovisko k vysídlení stále neústupné a dodnes se úplně neoprostilo od 

mravního jednostranného hodnocení.  

 

                                                           
62 KURAL, VÁCLAV, Studie o sudetoněmecké otázce, 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1996. 231s. 
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4 KAPITOLA III 

4.1 Vývoj česko-německých vztahů  v bývalém okrese Horšovský Týn do 

roku 1945 

Město Horšovský Týn leží v jihozápadních Čechách v blízkosti hranice s Německem. 

V současné době spadá do okresu Domažlice. 

 Historie soužití česko-německého obyvatelstva na okrese spadá do 13.století. Do té 

doby žilo na Horšovskotýnsku převážně české obyvatelstvo. První příchod německého 

obyvatelstva přinesla německá kolonizace ve 13.století, další německé obyvatelstvo pak přišlo 

do oblasti po Třicetileté válce společně s německou a rakouskou šlechtou.63 Vzhledem 

k prohabsburkému postoji místní šlechty a k stále narůstajícímu počtu německého 

obyvatelstva se na Horšovskotýnsku poměrně rychle začala projevovat germanizace oblasti. 

V rámci habsburské monarchie docházelo k poněmčování úřadů, škol a veřejných institucí a 

dominujícím jazykem se stala němčina. Revoluční rok 1848 a následný proces národního 

obrození se na charakteru oblasti, který se stával čím dál tím více německým, příliš 

nepodepsaly.64 Do tehdejších poměrně klidných vztahů české a německé populace 

Horšovského Týna a jeho okolí zasáhl až konec první světové války a vznik samostatného 

Československa. 

Po vzniku samostatné ČSR se město Horšovský Týn stalo sídlem soudního a 

politického okresu, pod nějž spadaly ještě dva soudní okresy: Poběžovice a Hostouň. Počet 

spádových obcí dosahoval 116. K roku 1921, k roku prvního censu po vzniku samostatné 

ČSR, čítal politický okres Horšovský Týn celkem 47 808 obyvatel, v roce 1930 vzrostl na 

49 277 osob.  Z národnostního hlediska byla situace v okrese mezi 20. a 30. lety následující: 

jak v roce 192165, tak i v roce 193066 převažovalo německé obyvatelstvo. V letech 1921-1930 

představovalo 73 - 75% celkové populace okresu. Jak německé, tak i české obyvatelstvo 

                                                           
63 Více o historii města a okresu viz PROCHÁZKA, ZDENĚK, Horšovskotýnsko, 1. vyd.Nakladatelství Českého 
Lesa, 1998. 239 s 
64 Tamt. 
65 Viz Statistický lexikon obcí v republice Československé, díl I. Země česká, 1.vyd. Praha: Státní úřad statistický, 
1924, 598s.s.24. 
 
66 Viz Statistický lexikon obcí v republice Československé, díl I. Země česká, 1.vyd. Praha: Orbis.1934, 613s. 
s.312. 
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nebylo v okrese rozmístěno rovnoměrně, nýbrž existovaly obce s převahou německého 

obyvatelstva a na druhé straně obce z velké části české, těch bylo však skutečně velmi málo.67 

 Samotné okresní město Horšovský Týn patřilo ve 20. letech 20. století počtem svých 

obyvatel, jež v roce 1921 dosahoval 3 113 osob a v roce 1930 pak 3 117 osob, v rámci celého 

pohraničí k těm větším a na rozdíl od současnosti se v té době směle mohlo rovnat městům 

typu Klatov či Domažlic. Po stránce národnostní skladby zde drtivou většinu, 84%, tvořilo 

německé obyvatelstvo, které se etablovalo především z obchodníků, větších i menších 

živnostníků, lékařů, učitelů, advokátů, majitelů zemědělských usedlostí a zaměstnanců úřadů. 

Necelých 400 Čechů v roce 1921 a 530 v roce 1930 žijících v té době v Horšovském Týně 

tvořili z větší části starousedlíci povoláním menší živnostníci a rolníci, které po roce 1918 

doplnila skupina Čechů z vnitrozemí, kteří přišli do města jako státní zaměstnanci 

v souvislosti s přeměnou státní správy po roce 1918.68 

 Německé obyvatelstvo mělo před rokem 1918 i po něm v okresním městě nejen 

početní, ale i hospodářskou, a politickou převahu. Němci vlastnili také větší množství 

kulturních a společenských organizací. I přesto, že po vzniku ČSR byli z nařízení vlády do 

předsednictva okresního hejtmanství dosazeni Češi, v zastupitelstvu, radě města a na 

městském úřadě v Horšovském Týně převažovali Němci. Vzhledem k početní převaze  a 

rovněž i prvorepublikové menšinové politice mělo německé obyvatelstvo v Horšovském Týně  

právo na nejrůznější výhody především na užívání německého jazyka při styku s úřady, 

provozování a navštěvování německých mateřských, základních a středních škol, vydávání 

německy psaného tisku, zakládání a provozování společenských a kulturních institucí. 

Převažující vliv německého obyvatelstva na život města neustal ani v období první republiky 

a mohlo by se zdát, že Němci neměli ve vztahu Čechům a české správě důvod ke stížnostem. 

Ani Horšovskému Týnu se však nevyhnuly události spojené s odporem vůči nově vzniklé 

ČSR, který německé obyvatelstvo projevilo po dosazení české státní správy. Podle 

vzpomínek, které ve své sudetoněmecké regionální publikaci uvádí R. Kiefner neobešel se 

nástup české okresní správy ve městě bez ostrého konfliktu s německou místní správou, která 

silně prosazovala začlenění okresu do oblasti Böhmerwaldgau, jedné ze čtyř oblastí, jež 

německá politická reprezentace v nové ČSR požadovala odtrhnout a připojit k Německu. 

V prosinci roku 1918 vyhlásili vyšší státní orgány nad Horšovským Týnem výjimečný stav, 

do města byly povolány posily vojska a četnictva. Na některé členy německé městské rady 

                                                           
67 Viz příloha č. 4. 
68 Sčítání lidu z r. 1921, SOA Domažlice, fond: Okresní úřad Horšovský Týn, sign.: 52/59-64,67. 
SÚA Praha,fond SO 1930, Horšovský Týn, Kart.č.1833, 1834, 1835, 6764, 6765, 1836. 
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byla uvalena vazba.69 Na neklidné atmosféře se podepsaly i některé protiněmecké akce 

českého obyvatelstva, o nichž hojně informuje dobový místní tisk. Jednalo se např. o spor 

kolem pomníku císaře Josefa II, kdy okresní hejtmanství požadovalo pomník jako symbol 

habsburské monarchie odstranit, zatímco městská rada sestavená především z Němců se 

tomuto opatření úporně bránila. V tomto, jakožto i v jiných sporech týkajících se financování 

škol, podpory drobných a středních rolníků či rozhodování o tom, zda status vykonávat praxi 

obdrží český či německý lékař, rozhodovalo hejtmanství vždy ve prospěch českého 

obyvatelstva, bez snahy o jakýkoliv kompromis, což k zlepšení rozjitřených vztahů Čechů a 

Němců jistě nepřispělo.70  

Situace ve městě i na okrese Horšovský Týn se však ve srovnání se situací v jiných 

příhraničních městech poměrně rychle uklidnila a  národnostní konflikty již v polovině 20.let 

zcela ustaly. 

Poklidný charakter česko-německého soužití souvisel i s rozložením politických sil 

německých stran v radě města Horšovský Týn. Výsledky prvních parlamentních a 

komunálních voleb z roku 1920 a 1919 zdokumentované v místním dobovém tisku dokládají, 

že  Němci z okresu Horšovský Týn volili německé aktivistické strany: Bund der Landwirte, 

Deutche christlich - soziale Volkspartei a Deutsche sozial – demokratische Arbeitspartei, 

zatímco Deutsche national-sozialistische Arbeitspartei zůstala v počtu získaných hlasů až za 

těmito stranami. Důvod pro to lze spatřovat v etablovanosti zmíněných politických stran ve 

městě a také socioprofesní složení německého obyvatelstva, v němž téměř chyběli 

potencionální voliči SdP. 71 

Po celá 30. léta 20.stol. nezaznamenaly vztahy mezi českým a německým 

obyvatelstvem  v okrese žádné velké konflikty. Politickou moc v okresním městě stále držely 

v rukou němečtí agrárníci, sociální demokraté a křesťanští sociálové. Poměrně harmonické 

národnostní soužití Čechů a Němců lze doložit i na vztazích k místní židovské menšině, 

kterou tvořili z velké části asimilovaní německy mluvící židé pocházející především ze 

středních a vyšších společenských vrstev a podílející se nemalou měrou na hospodářském i 

politickém životě města.72 První znaky antisemitismu se v horšovskotýnském okrese začaly 

                                                           
69 KIEFNER, RUDOLF, Passion jenseits des Böhmerwaldes im südlichen Egerland – der Kreis Bischofteinitz, 
1.Aufl. Furth im Wal: Heimatkreis Bischofteinitz, 1991. 463 S. S. 
70 MITZNER JAKOB (ed.), Bischofteinitzer-Staaber, Bezik Nachrichtenn, 1919,1927,1927,1931,1938. 
71.Tamt. 
72  Židé ve 20. a 30. letech patřili v Horšovském Týně  potažmo v celém bývalém okrese, především pak 
v Poběžovicích, kde se nacházela po Horšovském Týně druhá velká komunita židů, po stránce ekonomické i 
společenské k elitě. Židé zde byli především nájemci půdy, obchodníci s dobytkem, ale v nemalé míře i lékaři a 
advokáti. Ti nejúspěšnější a nejbohatší podnikatelé se angažovali v komunální politice, nejprve jako členové 
německé sociální demokracie, v roce 1938 pak jako zástupci vlastní židovské strany. Vzhledem k národnostní 
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objevovat až na počátku roku 193873. Tehdy se také začala měnit atmosféra soužití Čechů a 

Němců. 

Vlivem událostí v Německu po nástupu Hitlera k moci, o nichž byli Němci z okresu 

Horšovský Týn informováni  pravděpodobně nejen díky těsné blízkosti hranic s Německem, 

ale také z místního německy psaného tisku, a ještě více vlivem sílící politické moci 

sudetoněmecké Henleinovy strany, se začali také Němci z horšovskotýnského okresu stále ve 

větším počtu hlásit k politice a k programu Henleinovy SHF a později SdP. Důvodem, proč 

sudetoněmecký Henleinův program získal mezi Němci z okresu Horšovský Týn masovou 

podporu mnohem později, než tomu bylo například v severozápadních Čechách, by mohla být  

skutečnost, že až do roku 1938 zde politickou moc držely již zmíněné německé aktivistické 

strany, především pak německá sociální demokracie. Právě z této strany pocházeli ti, kteří se 

ani koncem 30. let s politikou SdP nikdy neztotožnili. Počátkem roku 1938 tedy i zde začaly 

být více slyšet německé hlasy volající po odtržení pohraničních oblastí a jejich následné 

připojení k říši.  

Naprostý rozkol vztahů českého a německého obyvatelstva přinesla Mnichovská 

dohoda a obsazení českého pohraničí jednotkami wehrmachtu.74 Do Horšovského Týna 

dorazila německé vojska o něco později než do jiných příhraničních měst, neboť Horšovský 

Týn spadal do tzv. V.pásma, jehož hranice Mnichovská dohoda přesně nestanovila a jehož 

obsazování se mělo dít na základě plebiscitu. Ten se však nakonec neuskutečnil a 

k obsazování obcí V. pásma  došlo proto s několikadenním zpožděním. Horšovský Týn byl 

zařazen do vládního obvodu Cheb se sídlem v Karlových Varech.75 Nedošlo k obsazení 

celého okresu, nýbrž linie oddělující obce spadající pod německou správu od těch, které byly 

součástí protektorátu, probíhala tím způsobem, že okres rozdělovala na část německou a část 

protektorátní.76 Status do té doby politického okresu Horšovského Týna byl změněn na status 

venkovského okresu, do jehož čela byly dosazeny vedením NSDAP pro ni spolehlivé osoby, 

včetně tzv. landrata – předsedy venkovského okresu, které přišly do města z Bavorska.77 

                                                                                                                                                                                     
situaci na okrese tíhli židé k německému obyvatelstvu, což se projevovalo nejen v jazyce a výběru škol pro jejich 
děti, ale také ve společenském a kulturním životě. Až do roku 1938 byli židé na okrese nejen pro svůj majetek, 
ale i pro mecenášství, politickou i ekonomickou sílu a  moderní, pokrokový značně sekularizovaný život 
váženými občany. Více o židovské komunitě v Horšovském Týně viz THOMAYEROVÁ, JANA, Židovská komunita 
v Horšovském Týně za  první republiky – židovství, češství a němectví v interakcích, Praha: FHS – UK: 2004, 
170s. 
73 Viz IGGERS, WILMA u. GEORG, Zwei Seiten der Geschichte, Lebenbericht aus unruhigen Zeiten, 1.Aufl. 
Götitngen:Vendenhoeck & Ruprecht, 2002.320 S.,S. 26, 27 
74 Viz příloha č.5, obr.č. 1 a 2. 
75  KURAL, VÁCLAV, Sudety pod hákovým křížem, 1. vyd. Ústí nad Labem: Alois international, 2002. 547s. 
76 Viz příloha č. 6. 
77 OA Domažlice, Fond AM Horšovský Týn 1918-1939. č.j org. 5XI/263. 
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Činnost místních správních orgánů kontrolovali a korigovali hlavní představitelé místní 

NSDAP. 

Ihned po obsazení okresní správy se začalo s opatřeními proti českému, židovskému a 

části německého obyvatelstva, zejména proti sociálním demokratům, kteří se odmítli vzdát 

své stranické příslušnosti ve prospěch NSDAP. Osoby, jež nově obsazené německé úřady 

shledaly nespolehlivými, čekalo propouštění ze zaměstnání, v řadě případů donucení opustit 

město či věznění a transport do koncentračních táborů. Vzhledem ke skutečnosti, že k roku 

1938 neexistují žádné statistické údaje o počtu osob české a německé národnosti v okrese 

Horšovský Týn po obsazení pohraničí, nelze zjistit, kolik osob české i německé národnosti 

shledaných jako osoby nepohodlné okres opustilo a kolik naopak válku přežilo ve svých 

původních bydlištích. Pro ty Čechy, kteří na okrese zůstali a nestali se členy NSDAP, 

znamenaly následující roky život plný ponižování a šikany ze strany Němců.  

Nástup NSDAP do politiky a místní správy výrazně změnil charakter okresu. Místní 

německé obyvatelstvo se masově zapojovalo do činnosti nacistických organizací, které zde 

NSDAP  zakládala. Jednalo se především o Hitlerjugend, Svaz německých dívek a žen či 

jednotky SA. Ostatní kulturní a společenské instituce existující před válkou byly zrušeny. 

Proměnou prošly i školy, z nichž v okrese zůstaly jen ty německé, české školy se zcela 

uzavřely.78  

Původně euforické nálady německého obyvatelstva po obsazení města jednotkami 

wehrmachtu a v prvních válečných letech vystřídalo postupem času vystřízlivění,  když se 

začaly ve větší míře šířit zprávy o padlých německých vojácích i civilních obětech. Důsledky 

probíhající války se promítly i do obyčejného života německého obyvatelstva okresu, neboť 

veškerá hospodářská produkce byla nyní určena pro zásobování válečného Německa. Pro 

okres to znamenalo zavedení přídělového hospodářství, zhoršení zásobování a celkový pokles 

životní úrovně. Nejistotu způsobenou těmito faktory ještě více prohlubovaly zkušenosti 

s uprchlíky, kteří začali na začátku 40. let pravidelně přicházet na okres ze Slezska ( tzv. 

národní hosté), či s propuštěnými bývalými zajatci z koncentračních táborů.79 V roce 1944 

nařídilo vedení říšské župy Sudety zformovat jednotky tzv. Volksstrumu, složené z důvodu 

nedostatku mužů v produktivním věku, kteří již byli všichni na frontě, z mladých chlapců a 

starých mužů Tyto jednotky měly za úkol bránit město a okres, neboť zde nebyly žádné 

jednotky wehrmachtu.80  

                                                           
78 Viz příloha č. 5. 
79 OA Domažlice, Fond AM Horšovský Týn 1918-1939. 
80 OA Domažlice, Fond AM Horšovský Týn 1918-1939. 
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Do této atmosféry strachu a nejistoty přišel roku 1945 konec války a osvobození 

Československa, které s sebou přinesly razantní změny v česko-německých vztazích. 
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5 KAPITOLA IV 

5.1 Obraz vysídlení německého obyvatelstva z bývalého okresu Horšovský 

Týn ve světle archivních materiálů 

 

Na konci druhé světové války se okres Horšovský Týn, podobně jako jiné příhraniční 

oblasti, potýkal s poměrně složitou sociální, národnostní a hospodářskou situací, která se 

zásadním způsobem podepsala na chování a jednání jeho českého i německého obyvatelstva.  

Před samotnou rekonstrukcí poválečné podoby okresu Horšovský Týn a především 

příprav a realizace vysídlení je proto vhodné podívat se na celkovou situaci v Československu 

a na genezi vysídlení, tak jak ji připravovalo a vzápětí realizovalo ministerstvo vnitra v jiných 

pohraničních oblastech, k čemuž výborně poslouží studie Tomáše Staňka a dalších autorů 

zabývajících se problematikou poválečného pohraničí. 

Po osvobození Československa se celé pohraničí vyznačovalo poměrně velkou 

nepřehledností. Nejistota a strach panovaly v pohraničí jak mezi českým, tak i německým 

obyvatelstvem. Národnostní skladba za války z velké části německá se koncem války začala 

v důsledku nejrůznějších vlivů měnit. Do pohraničí přicházeli nejen němečtí uprchlíci před 

frontou ale i řada Čechů civilistů a v neposlední řadě i příslušníků jiných národností. Helena 

Nosková zabývající se problematikou národnostních menšin v poválečném Československu 

k situaci po roce 1945 uvádí: „Poválečné Československo poznamenaly výrazné změny  

v národnostní skladbě obyvatelstva. V předválečném Československu představovaly menšiny 

30,6% obyvatelstva, v českých zemích 31,6%, na Slovensku 28,6%.“81 Jak dodává, vedle 

nejpočetnějších Němců a Maďarů zde byli zástupci slovanských menšin (Poláků, Bulharů, 

Rumunů a Ukrajinců) a v neposlední řadě i váleční zajatci z Francie, Rakouska či Itálie. 

Mimo Němců a Maďarů, jejichž vysídlení se řešilo na mezinárodní konferenci v Postupimi, 

musela československá vláda vyřešit repatriaci všech ostatních menšin vlastní cestou. 

Obtížnou národnostní situaci nezlehčoval ani příchod volyňských Čechů, které usidlovaly 

národní výbory ve svých obcích vybraných ministerstvem vnitra. „Příznivá ekonomicko-

společenská a politická situace vytvořila vhodné podmínky pro návrat  těchto vystěhovalců . . 

. Byly pro ně přednostně rezervovány vesnice a usedlosti v nejúrodnějších okresech 

                                                           
81 NOSKOVÁ, HELENA, Národnostní menšiny a politika komunistické moci v letech 1948 – 1989. In NOSKOVÁ, 
HELENA, K problémům menšin v Československu v letech 1945-1989, 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 
AVAR, 2005. 267 s. s.76-86. 
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osidlovaného pohraničí.“82 Nejen jejich příchod, ale i odlišné zvyky a způsob života vyvolal 

v řadě oblastí nesouhlas starého a nejistotu  nově příchozího obyvatelstva. 

Nejistotu ještě více podporoval chaos, který v prvních poválečných dnech v pohraničí 

vládl. „ . . . bezprostředně po válce neexistovala v pohraničí žádná pevná centrální správa. Jen 

s obtížemi vznikaly na základě Košického vládního programu v pohraničních obcích a 

okresech národní výbory, případně správní komise.“83 Vláda se snažila chaosu alespoň 

částečně předejít opatřením vojenského zajištění pohraničních oblastí za účelem provádění 

vyčišťovacích akcí. „Postup vojenských oddílů, revolučních gard, bezpečnostních a 

pořádkových formací vůči německému obyvatelstvu byl v této době na mnoha místech zcela 

nekompromisní a značně tvrdý.“84 Začalo zatýkání osob označených za nacisty a zrádce, po 

němž následovala jejich internace, zabavování majetku a pronásledování. Mezi německým 

obyvatelstvem zavládl strach z pomsty a odplaty. Postup vojenských jednotek vůči 

německému obyvatelstvu navíc nebyl v období před vysídlením organizovaným státními 

orgány téměř vůbec korigován, a tak se stávalo poměrně často, že se nejrůznější živly 

vydávající se za revolucionáře či gardisty snažily využít situace ve svůj vlastní prospěch. 

V řadě obcí nejen v pohraničních oblastech jsou zaznamenány excesy vyznačující se 

vražděním, mučením, znásilňováním, internací, vyháněním či ponižováním německého 

obyvatelstva. „Takřka masovým průvodním jevem prvních poválečných dnů a týdnů byly 

v místech osídlených Němci sebevraždy. Jejich počet se zvyšoval s pocitem ohrožení.“85 

Nutno připomenout, že v pohraničních oblastech osvobozených ruskou armádou se na 

excesech nemalou měrou podíleli i členové ruských vojenských jednotek. Naopak oblasti 

osvobozené Američany na tom byly podstatně lépe, neboť americké vojenské jednotky se 

snažily situaci v pohraničí korigovat a tlumit projevy násilí.86  

Období od května do srpna 1945, než se československé vládě podařilo situaci alespoň 

částečně kontrolovat, se vyznačovalo v česko-německém pohraničí nebývalým násilím. V této 

fázi  před organizovaným vysídlením vycházelo však násilí i ze strany některých Němců, 

především příslušníků německých vojenských jednotek, které nechtěly porážku Německa a i 

                                                           
82 HEROLDOVÁ, IVA, Etnografické zvláštnosti ve způsobu života a kultuře volyňských Čechů. In Český lid 1983 
(3), s.47-55. 
83 ČAPEK,F., SLEZÁK, L., VACULÍK. J., Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce, 1.vyd. Brno: 
akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2005. 359s. s 25.   
84 STANĚK, TOMÁŠ, Odsun Němců z Československa, 1.vyd. Praha: Academia, Naše vojsk, 1991 536s. s.63. 
85 STANĚK, TOMÁŠ, Perzekuce 1945, Perzekuce tzv. státně nespolehlivého obyvatelstva v českých zemích ) mimo 
tábory a věznice) v květnu – srpnu 1945, 1.vyd., Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1996, 
231s., s.51. 
86 Tam. s 53. 
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k samotnému konci války páchaly násilí na českých civilistech. 87 To ještě více podněcovalo 

nedůvěru a podezřívání vůči německému obyvatelstvu vedoucí k častým křivým obviňováním 

řady nevinných Němců. Velkou roli na odsouzení nevinných lidí měly tzv. lidové soudy 

Lidové soudy působily ještě před vydáním retribučního dekretu č. 16/1945. Byly jmenovány 

místními správními orgány. V době těsně po válce a původně měly za úkol pouze zajišťování 

osob a majetku, čehož však bylo na mnoha místech využíváno k použití násilí proti 

německému obyvatelstvu.88 Přesné pravomoci lidových soudů určoval samotný dekret: 

„Mimořádným lidovým soudů přísluší souditi všechny zločiny trestné podle tohoto dekretu, 

odpovídají-li za ně trestně jako pachatelé, spolupachatelé, spoluviníci, účastníci nebo 

nadržovatelé.“89 Mimořádné lidové soudy sestávaly většinou z 5 členů a spadaly pod okresní, 

krajské soudy a ministerstvo vnitra. Kontrola mimořádných lidových soudů, především v roce 

1945, se však téměř vůbec neprováděla, a tak samotní soudci často vůbec nerozlišovali 

hranice svých pravomocí. Existují řady důkazů o tom, že mimořádné lidové soudy se při své 

činnosti dopustily mnoha přehmatů a chyb, jejichž míra se lišila v závislosti na způsobu 

interpretace retribučního dekretu a také regionálně. Archivní dokumentace o retribucích po 

roce 1945 je důkazem toho, že právě lidové soudy v pohraničních oblastech se vyznačovaly 

alarmující brutalitou, fanatičností a iracionalitou.90 K obvinění jedinců stačilo pouhé udání, 

procesy probíhaly často velmi rychle bez obhájce. Protože byly veřejné, doprovázelo je 

nejrůznější lynčování, mučení, ponižování ze strany stráží i přihlížejícího českého 

obyvatelstva a v nejhorším případě pak byly tyto procesy zakončeny veřejnými popravami, 

jejichž brutalita dosahovala na některým místech alarmující podoby. Typickými příklady 

excesů tohoto druhu jsou případy  např.z Ústí nad Labem, Jihlavy, Rožnova pod Radhoštěm,  

Králíků, Postřekova, Kunštátu, Bartošovic, Náchoda, Děčína, Strakonic a dalších 

příhraničních obcí, v nichž vedle smrti oběšením či zastřelením docházelo i k vraždění Němců 

upalováním, ubitím či pohřbením zaživa. Excesy se bohužel nevyhnuly ani dětem, ženám a 

starým lidem.91   

Řadu excesů v pohraničí vyvolávaly také záměrné provokace proti německému 

obyvatelstvu a propaganda šířící zprávy o působení tzv. wervolfů, německých bezprizorních 

                                                           
87 ČAPEK,F., SLEZÁK, L., VACULÍK. J., Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce, s.26. 
88 STANĚK, TOMÁŠ, Perzekuce 1945, Perzekuce tzv. státně nespolehlivého obyvatelstva v českých zemích )mimo 
tábory a věznice) v květnu – srpnu 1945,s.56. 
89 JECH,K., KUKLÍK, J., MIKULE,V. Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky, Studie a dokumenty 1940 – 
1945, 1.vyd,.Brno: Üstav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003. 688 s. s.253. 
90 Poválečná justice a národní podoby antisemitismu, 1.vyd., Praha – Opava: Ústav pro soudobé dějiny: Slezský 
ústav Slezského zemského muzea, 2002. 396 s., s.238. Viz také STANĚK, TOMÁŠ, Perzekuce 1945, Perzekuce tzv. 
státně nespolehlivého obyvatelstva v českých zemích )mimo tábory a věznice) v květnu – srpnu 1945,s.94-1 21. 
91 Tamt. s. 94-105. 
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ozbrojených jednotek, údajně provádějících záškodnickou činnost. Na základě těchto zpráv 

docházelo k útokům na německé civilního obyvatelstvo, zatýkání a perzekucím. Velmi často 

tyto akce navazovaly na náhodné nalezení skladu zbraní z druhé světové války, nebo měly 

podobu jakýchsi honů na skupiny Němců obviněných ze sabotáže a spolupráce s wervolfy. 

Známé jsou případy z Bruntálu, Chotyně, Hrádku nad Nisou, Teplic, Domažlic, Varnsdorfu a 

odjinud.92   

K období předcházejícímu organizovanému vysídlení patří bezpochyby i hromadné 

vyhánění německého obyvatelstva z obcí za hranice. Při nucených pochodech, z nichž asi 

nejznámější je pochod z Brna, zahynula řada Němců vyčerpáním, dehydratací či na následky 

zranění způsobené bitím během pochodů.93                   

V důsledku vyhánění z domů a bytů a retribuce Němců z pohraničí ještě před 

organizovaným vysídlením vznikala internační střediska. K zřizování těchto zařízení se 

využívaly bývalé koncentrační tábory, věznice, ale rovněž i školy, kina, společenské sály, 

továrny a sklady. Jak podmínky, tak i fungování internačních středisek bylo zpočátku 

naprosto chaotické. Střediska se vyznačovala přeplněnou kapacitou, nedostatečnými 

hygienickými podmínkami, nedostatkem jídla a lékařské péče. Místa pro koncentraci Němců 

se rovněž stala dalším prostorem pro vraždění, znásilňování a týrání německého obyvatelstva. 

Kvůli velmi špatným hygienickým podmínkám ve střediscích docházelo k šíření chorob a 

dalšímu nárůstu úmrtí.94  

Československé vládě se poválečný chaos v pohraničních oblastech a události období 

před organizovaným vysídlením, o nichž se jí dostávalo stále více negativních zpráv, dařilo 

korigovat a dostávat pod kontrolu teprve na podzim roku 1945. Rámcově byla podoba 

vysídlení vymezena příslušnými dekrety, všechny důležité směrnice upřesňující průběh 

vysídlení vydalo ministerstvo vnitra v prosinci roku 1945. Ihned nato začaly jednotlivé místní 

národní výbory v pohraničí s evidencí německého obyvatelstva. Směrnice rovněž přinášely 

opatření, která výrazně zasahovala do postavení Němců  v pohraničí, do jejich každodenního 

života, včetně restrikcí v oblasti školství, kultury, náboženství apod.“95 Řada opatření Němce 

výrazně vyčleňovala ze společnosti. Ať už se jednalo o povinné označení, které museli Němci 

nosit,  nebo o omezení volného pohybu na veřejných prostorách a obchodech, zákaz vlastnění 

motorových vozidel, jízdních kol, telefonů či rozhlasových přijímačů. Němci měli uzavřen 

                                                           
92 Tamt. s. 101-103. 
93 Tamt. 121-129. 
94 STANĚK, TOMÁŠ, Tábory v českých zemích 1945-1948, 1.vyd. Opava: Slezský ústav Slezského muzea 1996., 
263s.,s.27-59. 
95 ČAPEK,F., SLEZÁK, L., VACULÍK. J., Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce, s.28. 
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přístup do společenských a kulturních institucí, nesměli používat prostředky hromadné 

dopravy. Z poválečného života v pohraničí se odstraňovaly veškeré pozůstatky dokládající 

převahu německého obyvatelstva. Činnost musely ukončit všechny německé školy, kulturní a 

společenské instituce.96  

V prvních měsících roku 1946 se konečně podařilo vnést řád  a systém do fungování 

sběrných středisek. Ministerstvo vnitra na základě nesčetných stížností na podmínky ve 

střediscích, utrpení jejich příslušníků a zločiny páchané dozorčím personálem přicházejících 

nejen od německého, ale i od českého obyvatelstva vydalo směrnice a domácí řády 

stanovující pro všechna střediska podmínky, které měly zastavit násilí a předejít nelidským 

podmínkám ve středicích. Velkým krokem, který učinilo ministerstvo vnitra v rámci 

zkorigování sběrných středisek, bylo vytvoření klasifikace a sítě sběrných středisek podle 

účelu, velikosti a umístění střediska. Začala se tak rozlišovat zařízení internační určená pro 

soustředění nacistů a zločinců a sběrná střediska soustřeďujících ostatní německé 

obyvatelstvo určené k vysídlení. V rámci sběrných středisek dále vznikala zařízení pro ženy, 

přestárlé osoby a děti.97 Jejich počet však nebyl nijak závratný a smíšená střediska i nadále 

převažovala. Ministerstvo rovněž vypracovalo systém umisťování Němců do sběrných 

středisek podle určitého počtu a v závislosti na datu transportu jednotlivých Němců. 

„Směrnice ministerstva vnitra požadovaly, aby kapacita těchto zařízení odpovídala počtu osob 

(kolem 1 200) připadajícím na  jeden transport.“98 Délka pobytu ve středisku neměla přitom 

překročit 14 dní, ovšem tuto podmínku se nedařilo dlouhodobě plnit. Směrnice vydané 

ministerstvem vnitra stanovily rovněž hygienická, stravovací a zdravotnická kritéria, která se 

také nedařilo plnit, zejména v případě stravování. I přesto se situace vůči stavu v roce 1945 

stabilizovala. Velmi důležitý krok učinilo ministerstvo vnitra opatřeními řešícími otázku 

vztahu personálu středisek a jejich příslušníků. Zásadně se změnil personál středisek. 

Vojenské jednotky nahradili civilisté, které vybíraly místní národní výbory. Dozorcům se 

stanovila jasná pravidla používání střelných zbraní a násilí vůči příslušníkům střediska. Co se 

týče Němců ve střediscích, nařizovaly směrnice oddělení mužů od žen, které měly být 

střeženy výhradně ženským personálem, čímž se mělo předejít znásilňování. Dále bylo 

nařízeno izolování nemocných o přestárlých osob. Domácí řády středisek přesně stanovovaly 

                                                           
96 Tamt. 
97 Velkou zásluhu na vybudování a fungování středisek pro soustředěni německých dětí po válce měl Přemysl 
Pitter. Velmi známá jsou střediska a ozdravovny zřízené na zámcích v Olešovicích, Kamenici, Štičině, 
Lojovicích či Ládví, kde se podařilo zachránit stovky dětí, jejichž zdravotní stav silně poznamenaly pobyty 
v internačních táborech. Vedle této činnosti se Přemysl Pitter soustředil i na zlepšení podmínek v internačních 
táborech, z  nichž některé navštívil a osobně poznal podmínky v nich panující. Více viz PASÁK, TOMÁŠ, Život 
pro druhé, Česko-německé soužití v díle Přemysla Pittera, 1.vyd_Praha: Paseka, 1997. 
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denní režim ve středisku i mimo něj. Omezovaly velkou měrou styk s okolním světem a 

definovaly tresty za porušení kázně, útěky a další přestupky. V rámci směrnic pro fungování 

sběrných středisek se řešila i otázka přidělování Němců na práce v samotném táboře i mimo 

něj. Pracovní povinnost německého obyvatelstva před vysídlením měla již na počátku roku 

1946 organizovaný charakter. „Pracovní povinnost byla nařízena osobám, které ztratily čs. 

státní občanství, a vztahovala se na muže ve věku 14-60  a ženy ve věku 15-50 let . . . O 

přidělení Němců a také o jejich pozdějším zařazení do vysídlení měly rozhodovat na žádost 

zaměstnavatelů správní orgány v dohodě s okresními úřady ochrany práce.“99 Němci za svou 

práci měli pobírat mzdu, na niž se však vztahovalo 20% snížení za náhrady válečných škod. 

Otázka vyplácení mzdy však záležela na jednotlivých zaměstnavatelích, stejně jako pracovní 

podmínky a zacházení. K zaměstnavatelům Němci buď docházeli, nebo u nich přímo bydleli.  

Stabilizaci systému sběrných středisek lze považovat za jeden z prvních kroků 

realizace organizovaného vysídlení německého obyvatelstva. Po evidenci německého 

obyvatelstva došlo k vyčlenění jistých skupin v rámci německého obyvatelstva, s nimiž se při 

vysídlení mělo zacházet jinak. „Odsunová akce měla podle původních záměrů proběhnout ve 

třech etapách. V této fázi neměly být za hranice přesídlovány osoby zaměstnané 

v průmyslových podnicích v pohraničí, . . .a také v zemědělství a lesnictví.“100 Druhá fáze pak 

vylučovala antifašisty, specialisty a osoby ze smíšených manželství. V konečné třetí fázi se 

počítalo s vysídlením specialistů. V rámci německého obyvatelstva tak po válce existovaly 

osoby , které splňovaly jistá kritéria, jež je měla z vysídlení vyloučit. Z hlediska poválečného 

postavení v rámci české společnosti se „nejlepšího“ postavení měli těšit ti, jimž se dostalo 

označení antifašisty, neboť se na ně vysídlení celkově nevztahovalo. Osobám specifikovaným 

jako antifašisté se mělo podle výnosu ministerstva vnitra z 16.5.1945 zajistit zvláštní 

zacházení101, tzn. nárok na stejné potravinové lístky, jaké dostávalo většinové obyvatelstvo, 

vyjmutí z vysídlení, možnost ponechání nemovitého i movitého majetku a především možnost 

zažádat o ponechání československého občanství. Antifašisté však zároveň představovali 

jednu z nejvíce problematických skupin německého obyvatelstva. Obtíže činilo již nejen 

samotné vymezení příslušníků této kategorie, ale především způsob zacházení, který se 

v průběhu vysídlení podstatně měnil. Většina tzv. německých antifašistů se etablovala z členů 

německé sociální demokracie, jež vyjadřovala své antipatie vůči nacismu již před válkou, a 

                                                                                                                                                                                     
98 Tamt. s. 129. 
99 STANĚK, TOMÁŠ, Odsun Němců z Československa 1945 – 1947, 1.vyd Praha: Academia Naše vojsko,1991 536 
s, s.118. 
100 Tamt. s. 169. 
101 STANĚK, TOMÁŠ, Odsun Němců z Československa,1.vyd, Praha: Academia: Naše vojsko 1991, 536 s., s 143. 
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proto byla řada jejích členů za války perzekuována a pronásledována.a často odcházela 

z pohraničí do vnitrozemí. Ta část, která v pohraničí zůstala, se často zapojovala do 

odbojového protinacistického hnutí. Právě protinacistické postoje a odbojová činnost měly 

být kritérii k vymezení kategorie antifašistů po osvobození Československa. Nutno 

připomenout, že kritéria, která  jasně specifikovala jednotlivce jako antifašistu, se během 

prvních poválečných let stále zpřísňovala. „Postoje úřadů i českého obyvatelstva 

k prověřeným antifašistům a vůbec k osobám, které žádaly o některé z osvědčení o zachování 

nebo vrácení státního občanství, se odlišovaly podle místních podmínek.“102 Hlavním 

kritériem pro to stále zůstávala prokázaná účast v protinacistickém odboji, jíž se však nemohli 

prokázat zdaleka všichni protinacisticky smýšlející Němci. Již krátce po osvobození se tak 

běžně stávalo, že se zmíněné úlevy a zvláštní zacházení týkaly skutečně pouze některých, 

přičemž na řadu těch, jejichž charakteristika zcela odpovídala kritériím antifašistů, bylo 

uplatňováno stejné zacházení jako na ostatní Němce v Československu.103 Očekávání Němců 

antifašistů, především těch, kteří se po válce vrátili z věznic a koncentračních táborů,  

vyplývající z nové poválečné situace v Československu se velmi brzy rozplynula.104  

Podobně nevyjasněný a problematický byl vztah českého obyvatelstva k česko-

německým smíšeným manželstvím. Také u smíšených manželství existovala možnost požádat 

o vrácení československého občanství, ovšem i zde záviselo na dotyčné osobě, která žádost 

posuzovala. Velmi záleželo na tom, u kterého z manželů se prokázala německá národnost : „ . 

. .bylo tedy jasně rozlišeno mezi smíšenými manželstvími Němek s Čechy a Češek s Němci. 

Vedle této nerovnosti však působilo základní problémy přenesení těchto ustanovení do 

praxe.“105 Právě zdlouhavé posuzování smíšených manželství a nedodržování výnosů 

zakazujících do vysídlení začleňovat české obyvatelstvo, přinášela smíšeným rodinám, 

zejména těm, kde Němec byl manžel, značná utrpení a nejistotu a v některých případech i 

odmítnutí žádosti o zařazení do vysídlení. Sňatek s mužem německé národnosti posuzovala 

česká společnosti potažmo i úřady za zradu a takovýchto žen, byť Češek, se dotýkala stejná 

opaření včetně konfiskace majetku, umístění v táborech, nasazení na práce a transport za 

hranici, pokud se odmítly rozvést. 106 

                                                           
102 STANĚK, TOMÁŠ, Odsun Němců z Československa, s. 147 
103 Tamt. 
104

Jistý signál k převážně odmítavému postoji většinového obyvatelstva k aktivnímu zapojení Němců antifašistů 
do poválečného společenského a politického života Československa daly již výsledky jednání exilové vlády 
v Londýně s představiteli německé sociální demokracie v exilu v čele s W. Jakschem. 
105 Novotná, Hedvika, Debata o česko-německých smíšených manželstvích na stránkách týdeníku dnešek 
v letech 1946 a 1947.In Sociálně a národnostně smíšená rodina v českých zemích a ve střední Evropě od druhé 
poloviny 19.století do současnosti, 1.vyd: Slezský ústav Slezského muzea v Opavě, 2003. 364. s. 206 – 211. 
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Třetí skupinou, u níž se záměrně vysídlení odkládalo, byli Němci specialisté. 

V důsledku poválečných událostí v pohraničí se zjistilo, že osidlovací akce plánované po 

vysídlení německého obyvatelstva neproběhnou zdaleka tak rychle, jak se očekávalo a že by 

tak československému hospodářství hrozily ztráty způsobené nedostatkem kvalifikovaných 

pracovních sil zejména v hornictví, průmyslu i zemědělství. Protože vysídlovací jednotkou 

stanovilo ministerstvo vnitra rodinu, nasazovaly na práce celé rodiny. Německé pracovní síly 

byly nasazovány většinou přímo v místě bydliště, některé osoby byly však také přemisťovány 

podle potřeby do jiných lokalit. Zacházení s těmito osobami se opět velmi lišilo v závislosti 

na tom, v jakém oboru daná osoba pracovala a jaké byly v dané lokalitě životní, politické a 

společenské podmínky. Obecně platilo, a řešily to i vyhlášky a směrnice ministerstva vnitra, 

že osoby uznané jako specialisté, či hospodářky nepostradatelní a jejich rodiny, oproti 

ostatnímu obyvatelstvu určenému pro vysídlení, měly nárok na jisté úlevy a „výhody“: na 

potravinové lístky jako většinové obyvatelstvo, možnost bydlet v obytných domcích namísto 

ve sběrných středisek a disponovat jistým majetkem. 

Ostatní německé obyvatelstvo vedle zmíněných skupin určené k vysídlení začalo být 

postupně od ledna 1946 systematicky přepravováno do Německa, přičemž v první polovině 

roku 1946 se jednalo o vysídlení především do amerického okupačního pásma.  

Pro samotné vysídlení platilo snad ještě více než pro jeho přípravu, že ačkoliv 

ministerstvo vnitra ve svých směrnicích a oběžnících stanovilo pravidla a kritéria, podle nichž 

mělo vysídlení probíhat, po celou dobu dosunu, se tyto směrnice dařilo porušovat. Velký 

důraz se kladl na především na vybavení Němců pro vysídlení: „ Odsunované osoby si 

s sebou  mohly vzít zavazadla o hmotnosti 30-50 Kg, teplé ložní prádlo, náhradní šatstvo a 

obuv, přikrývku a nejnutnější kuchyňské nádobí.“107 Maximální výše hotovosti, kterou si 

mohli Němci převézt za hranici dosahovala 1 000 RM na osobu. Ne všichni Němci však touto 

částkou disponovali, což znamenalo, že jim mohla být vyplacena z vázaných účtů. Těm, kteří 

účty neměli, mohly úřady jistou částku vyplatit z účtu internovaných osob. Co se týče stravy, 

měl jí být zásoben dle směrnic každý transport. Náležitou vybavenost transportů vyžadovaly 

americké, potažmo i ruské vojenské jednotky, které Němce po převozu přes hranice přebíraly. 

Přesto se v prvních měsících legalizace vysídlení stále na některých místech nedařilo kritéria 

pro vybavení Němců plnit. Napomohla tomu jistě i skutečnost, že vzhledem k poválečnému 

nedostatku ošacení a obutí docházelo ze strany českých civilistů v obcích, odkud Němci 

odcházeli,  i ze strany ozbrojených jednotek na hranicích provádějících kontroly zavazedel 

Němců k zabavování jejich osobních věcí, ať už povolených či nepovolených k převozu přes 
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hranice. Ani v tomto období se tak nepodařilo zabránit fyzickým útokům a napadání 

německého obyvatelstva. Podobně se nedařilo v mnoha případech plnit směrnice i při 

samotném převozu Němců přes hranice. Do americké okupační zóny směřovaly vlaky 

převážející německé obyvatelstvo přes Domažlice a odtud po přestupu do německých vlaků 

do Furthu im Wald a Wiesau, odkud pak pokračovaly dále do vnitrozemí. „Bylo dohodnuto, 

že do 24. února 1946 bude do amerického pásma vypraven 1 transport denně ( s asi 1 200 

osobami).“108 Počty se pak s každým měsícem zvyšovaly. Němci byli přepravováni 

v nákladních vagónech, jejichž kapacita byla nezřídka překračována, přičemž pro nemocné a 

přestárlé osoby měly úřady vypravující transporty vyčlenit speciální vagón s lékařskou péčí. I 

tento požadavek se nedařilo vždy plnit. Za vysídlovací jednotku stanovilo ministerstvo vnitra 

rodinu, jejichž členové, pokud to nebylo bezpodmínečně nutné, nesměli být od sebe 

oddělováni. „ Požadavek, aby se do vysídlení posílaly celé rodiny, vedl k opatřením, jež měla 

usnadnit uvolnění Němců ze zajišťovací a soudní vazby.“109 Od propuštění těchto 

internovaných Němců, především bývalých členů nacistických organizací, si úřad slibovaly 

značné urychlení vysídlení Němců. Problémy činil požadavek nerozdělovat rodiny u Němců 

specialistů, v lepším případě zůstávala  rodina u osoby, která byla z vysídlení dočasně vyňata, 

v horším případě pak došlo k vysídlení větší části rodiny dříve a k scelení rodiny došlo až 

v Německu.  

V květnu roku 1946 se vysídlení Němců ještě zintenzivnilo právě díky zmiňovanému 

otevření sovětské zóny pro přijetí vysídlených Němců. Na základě řady kritik a stížností 

především ze strany Američanů přijímajících Němce se stabilizovaly také podmínky, za nichž 

docházelo k vysídlení Němců a jež byly oběma stranami dohodnuty. Obecně se v důsledku 

kritik vycházejících mimo jiné i ze zahraničí začalo dbát na to, aby se při vysídlení zabránilo 

nepřiměřenému zacházení s Němci a takovéto zacházení začalo být vyšetřováno. Řada osob 

vyšetřovaných pro zločiny páchané na německém obyvatelstvu však nedošla náležitého 

potrestání. V létě 1946 se počet transportů zvýšil na 12 denně po 7 200 osobách. Tento nápor 

však nestačily okupační zóny s to přijmout a na jejich naléhání byl počet transportů, i přes 

zmiňovanou vidinu co nejrychlejšího vysídlení, snížen. V důsledku toho se ukončení 

vysídlení plánované na říjen 1946 protáhlo až do konce roku 1946. Do října roku 1946 se 

československým úřadům podařilo přesunout za hranice většinu k tomu určených Němců a 

podzim roku 1946 měl být pak vyhrazen tzv. dodatečnému vysídlení především Němců 

                                                                                                                                                                                     
107 STANĚK, TOMÁŠ, Odsun Němců z Československa, s. 172. 
108 Tamt. s. 173. 
109 Tamt. s. 175. 
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specialistů, těch, u kterých se stále nerozhodlo o ponechání československého občanství, či  

těch, kteří setrvávali stále ve vazbě. Dodatečné transporty směřovaly v drtivé většině do 

americké okupační zóny. Postoj české společnosti v pohraničí k doposud nevysídleným 

Němcům se i v druhé polovině roku vyznačoval odporem a nenávistí k nim a očekáváním co 

nejrychlejšího vysídlení i tohoto zbytku německého obyvatelstva. Podobné nálady ještě 

podporovali noví osídlenci pohraničí hlásající potřebu naprostého „odněmčení“ oblasti.  

V neposlední řadě se na upevňování přesvědčení o nutnosti co nejrychleji Němce 

z Československa dostat podílela i tehdejší politická reprezentace, nejvíce pak ministr vnitra 

Václav Nosek. Protiněmecké nálady českého obyvatelstva v pohraničí ještě více jitřily zprávy 

o nelegálních návratech Němců na místa, která museli opustit, z důvodu neuspokojivé sociální 

situace v tehdejším Německu či za účelem odnesení části majetku ukrytého před nuceným 

vysídlením. 110 

Na vyžádání zástupců amerického okupačního pásma, jehož humanitární situace 

začala být v důsledku přijímání stále většího počtu Němců z Československa neúnosná, 

rozhodly československé úřady zimě roku 1946 vysídlení pozastavit a obnovit jej v plné míře 

až na jaře 1947. Představa pokračovat na jaře 1947 ve vysídlení se stejnou intenzitou jako  

v létě a na podzim 1946 narazila ze strany zástupců americké okupační zóny na odpor, a tak 

se podařilo vypravit poměrně méně početné transporty, které zajistily, že Američané nebudou 

muset hromadně přijmout velké množství Němců jako v předchozích etapách. Počty 

přepravovaných Němců v jedné etapě se snížily na 1 500 – 2 500. Přepravováni byli již 

zmiňované skupiny Němců specialistů, neúspěšných žadatelů o navrácení československého 

občanství, invalidé, sirotci a příslušníci rozdělených rodin.  Již v této fázi se začalo pracovat 

na slučování rodin, k jejichž rozdělení došlo v průběhu vysídlení z řady již zmíněných 

důvodů.  

 Právě na základě neustálých požadavků rozdělených rodin o možnost 

transportu příbuzných, kteří stále zůstávali v pohraničí, se organizované transporty 

uskutečňovaly i v roce 1948 a 1949 a později, přičemž velkou iniciativu v této souvislosti  

v roce 1949 vyvinula organizace Mezinárodního červeného kříže. „ Československé úřady 

ovšem na jaře příštího roku stěhování zastavily, a to jak z hospodářských, tak hlavně 

z politických důvodů.“111 Akcí pro slučování rodin skončilo organizované vysídlení 

německého obyvatelstva.  

 

                                                           
110 Tamt. 218-219. 
111 Tamt. s. 253. 
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Zaměříme-li se nyní detailně na podobu vysídlení Němců z bývalého okresu 

Horšovský Týn, musíme nutně začít vhledem do poválečné situace oblasti. Také místní 

obyvatelstvo bylo vystaveno nejen válečným událostem a špatné hospodářské situaci, ale i 

stále častěji se opakujícím náporům uprchlíků různé národnosti přecházejícím území okresu 

při svém útěku za hranice. Přestože řada těchto uprchlíků mířila do Německa, někteří z nich 

se rozhodli v okrese na čas zůstat. Národnostní skladba obyvatelstva okresu Horšovský Týn 

se proto v první čtvrtině roku 1945 vyznačovala značnou pestrostí. Vedle většinového 

německého obyvatelstva a Čechů, kteří neodešli po okupaci roku 1938 nebo těch, kteří se na 

okres během války dostali jako uprchlíci či první osídlenci, se v okrese vyskytovaly skupiny 

osob rakouské, ruské, maďarské, rumunské, slovenské či francouzské národnosti, uprchlíci 

nebo váleční zajatci. Početnější skupina osob rumunské národnosti se vyskytovala po válce 

v okolí obce Eisendorf.(nyní Železná ). Podle stížností zasílaných na ONV Horšovský Týn 

způsobovala původním obyvatelům tato skupina Rumunů značné problémy, neboť řada z nich 

utíkala ze zaměstnání či zcizovala a poškozovala majetek svých zaměstnavatelů.112 Rumuni 

měli být společně s Maďary dle nařízení ONV přesunuti z jednotlivých obcí okresu do 

vnitrozemí a odtud dopraveni do svých původních domovů. Přítomnost slovenských 

uprchlíků hlásily téměř všechny obce v okrese, povětšinou v celkovém počtu nepřesahující 10 

osob. O jejich soužití s původním obyvatelstvem ani o způsobu, jakým se prováděla jejich 

repatriace, se v archivní dokumentaci bohužel nezachovaly žádné záznamy. Co se týče 

zástupců rakouské národnosti, rozlišoval horšovskotýnský ONV podle směrnic ministerstva 

vnitra mezi těmito osobami nacisty, s nimiž se pak zacházelo jako s nacisty německými, a 

rakouské uprchlíky, respektive řadovým obyvatelstvem, u něhož se neprokázala protistátní 

činnost a jež mělo být repatriováno zpět do Rakouska, přičemž mu bylo povoleno vzíti 

s sebou veškeré cennosti včetně zlata.113 Poměrně nepřehlednou národnostní situaci na okrese 

ještě více zkomplikoval příchod volyňských Čechů v roce 1947. Dokumenty okresní správy 

vypovídají o osidlování Čechů z Volyně v obcích, které k tomu byly předem určeny. Češi 

z Volyně se usidlovali především v Srbech, Polžicích a částečně v Meclově a Poběžovicích, 

obcích ležících západně od Horšovského Týna. Místní národní výbory se měly postarat o 

ubytování Čechů z Volyně, k čemuž mělo být použito konfiskovaného movitého i nemovitého 

majetku po německém obyvatelstvu. „ …zajistiti jim (volyňským Čechům – pozn. autorky) 

slušné bydlení řídící se jejich přáním, zejména pokud se týká zájmu o vlastní domky, neb 

                                                           
112 OA Domažlice, fond ONV Horšovský Týn 1945 – 1948, Veřejný klid a pořádek, č.j.244/1948. 
113 OA Domažlice, fond ONV Horšovský Týn 1945 – 1948, Veřejný klid a pořádek, č.j. 5936 – Pol – III/13-
1946. 
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většina z nich měla své obytné stavení ve vlasti, kterou opouštějí . . .Zajišťovací referent 

udržuje dostatečnou rezervu nábytku, kterým jest nutno vybaviti byty pro volyňské Čechy 

zajištěné:“114 Co se týče příslušníků francouzské národnosti, jejich repatriace probíhala 

individuálně.115 

 Do této atmosféry zasáhly události května roku 1945. Podle dobových zpráv 

proběhlo osvobození okresu Horšovský Týn americkou armádou poměrně klidně na rozdíl od 

např. sousedního domažlického okresu, kde stále i po osvobození v některých obcích 

probíhaly boje. 116 Velkou zásluhu na tom měl údajně tehdejší „landrat“ Dr. Heinrich Schlögl, 

jenž se podle dobový záznamů při předávání správy okresu americkým vojenským jednotkám 

nepokoušel o žádný odpor.117 Celková atmosféra na okrese v době osvobození však zdaleka 

tak bezkonfliktní charakter neměla, což se podepsalo i na chování místního českého 

obyvatelstva vůči Němcům. Ani okresu Horšovský Týn se bohužel nevyhnuly události 

spojené s násilím na německém obyvatelstvu probíhající v rámci období před organizovaným 

vysídlením. Úřední dokumentace o těchto událostech je však velmi kusá. Dokumenty 

Kriminální ústředny Ministerstva vnitra z pozdějšího vyšetřování poválečných událostí 

vypovídají pouze o porevolučních událostech v Domažlicích, kde ihned po vyhlášení 

samostatnosti ČSR proběhly na rozkaz velitele vojenské posádky „Nivy“ škpt. pěch. 

Fahnera118 domovní prohlídky u obyvatelstva německé národnosti, po nichž následovalo 

hromadné zatýkání Němců nařčených z členství v nacistických organizacích a vojenských 

jednotkách či ze spolupráce s nimi.119 K podobnému procesu došlo i v okrese Horšovský Týn, 

neboť odtud, jak dokládá dobová dokumentace, byli Němci převáženi do Domažlic a 

soustředěni nejprve ve věznici okresního soudu v Domažlicích a později v internačním táboře 

v Domažlicích, zřízeném k tomu účelu v červenci roku 1945. Internovaní Němci byli 

následně souzeni lidovým soudem v čele s škpt. Akrmanem , „který se v této funkci dopustil 

                                                           
114 OA Domažlice, fond ONV Horšovský Týn 1945 – 1948, Veřejný klid a pořádek, č.j.3841/Ia/53/47/paš/Sig. 
115 OA Domažlice, fond ONV Horšovský Týn 1945 – 1948, Veřejný klid a pořádek, č.j.32 I/1946. 
O Volyňských Češích na Horšovkskotýnsku viz také HEROLDOVÁ, IVA, Etnografické zvláštnosti ve způsobu 
života a kultuře volyňských Čechů. In Český lid 1983 (3), s.47-55. 
116 AMVČR, A2/1 – 1765 MV 6/54 
117  KIEFNER, RUDOLF, Heimat jenseits des Böhmerwaldes im südlichen Egerland - der Kreis 
Bischofteinitz,1.Aufl. Furth im Wald: Heimatkreis Bischofteinitz, 1991. 463 S., S.154. 
118 Fahner působil za války jako zásobovací referent na okresním úřadě v Domažlicích. V letech 1940-1942 byl 
vězněn za jakousi protiněmeckou činnost v Regensburgu. Jak dokládají vyšetřovací protokoly Kriminální 
ústředny ministerstva vnitra z roku 1946 dopouštěl se Fahner během prvních poválečných let opakovaně řady 
zločinů počínaje svévolným rozhodování v neprospěch obžalovaných v trestních řízeních vedených vůči 
Němcům až po sexuální zneužívání německých žen pod pohrůžkou jejich potrestání. Více viz AMV Archiv 
Ministerstva vnitra A2/1 – 1765 MV 25/54, č.j.K-1449/46-VI-D.  
119 AMVČR, A2/1 – 1765 MV 6/54. 
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různých přehmatů,“ jak se lze dočíst v protokolu o jeho vyšetřování v roce 1946.120 Perzekuce 

německého obyvatelstva stanovené lidovým soudem v Domažlicích zasáhly nejspíše i řadu 

nevinných osob z okresu Horšovský Týn. O veřejných popravách, lynčování a pronásledování 

německého obyvatelstva, které probíhalo v jiných městech, se však úřední dokumenty pro 

okres Horšovský Týn nezmiňují. 

 V prvních měsících po osvobození se část německého obyvatelstva okresu, ať 

už dobrovolně ze strachu před poválečnými událostmi či z donucení těch, kteří je vyhnali 

z domů a bytů,  rozhodla k  odchodu do Německa. Vzhledem k tomu, že se však tehdejší 

situace za hranicemi jak v americké, tak i v sovětské zóně, stávala kvůli velkému přílivu 

uprchlíků neúnosnou, naléhaly americké a sovětské vojenské jednotky na československé 

úřady, aby tzv. dobrovolný odchod německého obyvatelstva zastavily a začaly přesídlení 

Němců organizovat, neboť uprchlíky z Československa již nechtějí nadále přijímat. ONV 

Horšovský Týn zastavil dobrovolný odchod Němců na základě vyhlášky Ministerstva vnitra 

z 26.1.1946.121 I přesto nadále docházelo ze strany Němců k pokusům o nepovolený přechod 

hranic do Německa. Pokud se podařilo během přechodu hranic někoho zadržet, následoval 

výslech na kriminální ústředně a postižení příslušnými sankcemi.122  

Ještě před přípravami a realizací úředně organizovaného vysídlení Němců začal ONV 

Horšovský Týn pracovat na evidenci obyvatelstva, k němuž vyzval místní národní výbory 

jednotlivých obcí  pokyn Oblastní osidlovací úřadovny v Plzni v červnu 1945.123 Pro evidenci 

probíhající v okrese od května do září 1945 měly sloužit buď předtištěné, nebo ručně psané 

evidenční lístky pro jednotlivé rodiny124, po jejichž shromáždění pak MNV v obcích okresu 

vyplňovaly dotazníky o národnostním stavu obyvatelstva ve svých obcích ke květnu 1945 a 

srpnu 1945.125 Již v této době začaly úřady u německého obyvatelstva rozlišovat jisté zvláštní 

skupiny. Dotazníky rozlišovaly v rámci německého obyvatelstva počty Němců označených za 

antifašisty, Němců získavších československé občanství před a po roce 1938, Němců 

kolaborantů a nacistů, Němců v koncentračních táborech126 a rovněž dokumentovaly počty 

Němců, kteří byli v období od května do října z okresu již vysídleni.127 Mimo zmíněné 

                                                           
120 AMVČR, A2/1 – 1765 MV 6/54, č.j.K-1449/46-VI-D 
121 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Všeobecné a normativní výnosy,.i.č. 281, č.j.B 300/465-
46 
122.Tamt. 
123 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Evidence obyvatelstva, č.j.338/35b/45 – Hr/H 
124 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Evidence obyvatelstva, i.č. 284 
125 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Evidence obyvatelstva, i.č. 284. 
126 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Evidence obyvatelstva, i.č. 284, č.j.B-300/6504-46.. 
127 Vedle údajů o počtu německého obyvatelstva lze z těchto dotazníků získat i o tom, jaké skupiny v rámci 
německého obyvatelstva se rozlišovaly, jak byly početné a jak k jejich rozlišování přistupovaly MNV 
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dotazníky podával ONV v Horšovském Týně Okresní osidlovací komisi v Plzni od začátku 

roku 1946 až do ukončení vysídlení průběžná měsíční hlášení o početním stavu německého 

obyvatelstva v okrese. Ze všech těchto dokumentů lze získat poměrně dobrý přehled o tom, 

jak se postupně měnila národnostní skladba obyvatelstva okresu Horšovský Týn během 

vysídlení. Vzhledem k nepřesnosti dotazníků, která byla dána jistou zmatečností pracovníků 

jednotlivých MNV a špatnou organizací evidence, kterou několikrát urgoval i příslušný 

krajský osidlovací úřad v Plzni, lze však tyto údaje použít pouze pro představu o přibližném 

počtu německého obyvatelstva, ne jako údaje o přesném počtu.  

Počet německého obyvatelstva okresu byl k 1.1.1945 stanoven zhruba na 35 168 osob 

(z toho bylo 7 769 mužů, 17 857 žen a 9 632 dětí). O rok později, v lednu roku 1946, 

kdy začaly být realizovány první přípravy vysídlení, byl počet německého obyvatelstva  cca 

32 700 (z toho 7 000 mužů, 15 390 žen a 9710 dětí).128 S tímto počtem německého 

obyvatelstva, respektive z jeho větší částí, se tedy počítalo do vysídlení. Evidence německého 

obyvatelstva v roce 1945 pro okres Horšovský Týn neměla sloužit pouze pro účely zjištění 

početního stavu příslušníků německé národnosti, ale jak bylo zmíněno, již v roce 1945 byl 

ONV v Horšovském Týně pověřen rozlišením určitých skupin mezi německým 

obyvatelstvem, s nimiž mělo být v rámci vysídlení zacházeno jinak než s většinou k vysídlení 

určeného německého obyvatelstva. Jednalo se především o Němce - nacisty – příslušníky 

nacistických organizací SS, SA a strany NSDAP, dále o ty, kteří s nacisty a nacistickými 

organizacemi spolupracovali a rovněž o příslušníky německých vojenských jednotek. V rámci 

evidence německého obyvatelstva tak jednotlivé MNV, i když ne všechny, podávaly také 

zprávy o tom, zda v dané obci za okupace působila nacistická či fašistická  organizace, a 

uváděly seznamy členů těchto organizací. Velmi často uváděli zástupci obcí na svých 

seznamech organizace: Kuratorium pro výchovu mládeže či Veřejnou osvětovou129 Není bez 

zajímavosti, že v seznamech členů jmenovaných organizací byla nezřídka evidována i česká 

jména.130 Oficiálně určoval osoby označené za nacisty, zločince a zrádce Československa 

Dekret prezidenta republiky č. 16/1945. Obsahoval nejen kritéria, podle kterých měli všichni 

příslušníci německých nacistických stran a organizací, ale i opatření proti těm, kteří se 

                                                                                                                                                                                     
jednotlivých obcí. V případě některých obcí bylo toto rozlišování ignorováno a omezilo se pouze na určení počtu 
českého a německého obyvatelstva v obci.  
128 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Evidence obyvatelstva, i.č. 284. 
129 Kuratorium pro výchovu mládeže byla organizace sdružující povinně českou mládež ve věku od 10 do 18 
let.Vznikla v roce 1942.  Cílem činosti kuratoria bylo vychovávat mládež v nacistické ideologii. Veřejná 
osvětová služba vznikla v roce 1943 s cílem kulturně i politicky působit na český národ v pronacistickém duchu. 
(pozn. autorky)Více o těchto organizacích viz FRAJDL, JIŘÍ, Protektorátní kolaborantské a fašístické organizace 
1939-1945, Praha: Křesťanskosociální hnutí: OR KČP, 2003 28s. 
130 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Evidence obyvatelstva, i.č. 284. 
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nějakým způsobem, propagací nacismu, obhajováním nepřátelské vlády a dalších 

nepřátelských organizací, účastí na násilných, loupežných či vražedných činech, udavačstvím 

či nezákonným obohacováním, podvody aj., provinili proti československému státu a jeho 

obyvatelstvu. dále vymezení jednotlivých trestů podle míry a charakteru zločinu.131 

V neposlední řadě dekret uváděl do činnosti mimořádné lidové soudy, instituce, jež se měly 

postarat o zadržení osob označených za nacistické zločince a o jejich řádné potrestání.132  

Přestože v sousedním okrese Domažlice již zmiňovaný lidový soud existoval, 

v případě okresu Horšovský Týn nebyl žádný lidový soud přímo pro okres ustanoven, jelikož 

o něm v okresním archivu neexistuje žádná dokumentace. O osudech Němců označených za 

nacisty a zrádce rozhodoval referát národní bezpečnosti ONV Horšovský Týn a 

tzv.zmocněnec pro vysídlení, jímž byl jmenován František Najnar.133 O absenci lidového 

soudu pro okres Horšovský Týn svědčí i protokoly a zprávy, které podával ONV 

v Horšovském Týně ministerstvu vnitra, o vyšetřování osob nařčených ze spolupráce 

s gestapem a vyšetřovaných lidovými soudy v Domažlicích, Klatovech či v Plzni.  

Osoby německé národnosti označené za nacisty byly následně internovány nejdříve ve 

věznici okresní kriminální úřadovny  v Horšovském Týně, ve sběrném středisku v Hostouni a 

ponejvíce především v internačním středisku Domažlice-Milotov, popřípadě ve věznici 

krajského soudu v Plzni - Třemošné, kam byli soutřeďováni především nejvyšší místní 

funkcionáři a představitelé NSDAP, SS, SA a jiných nacistických organizací, pokud se jim 

však nepodařilo ještě před zatčením utéci, což platilo o řadě z nich včetně Adolfa Jobsta, 

kreisleitera NSDAP.134 O jeho útěku i o útěku jiných členů  a funkcionářů NSDAP podávaly 

hlášení jednotlivé obce rovněž  v prosinci 1945.135 Internaci Němců označených za nacisty 

měl na starosti referát národní bezpečnosti při ONV a četnictvo  okresní kriminální úřadovny. 

Podle dobové dokumentace se však umisťování do internačních středisek netýkalo všech osob 

označených za nacistické zločince. Lze doložit i případy, kdy byly tyto osoby umístěny ve 

sběrném středisku společně s ostatním německým obyvatelstvem a spolu s ním také nasazeny 

na práci u českých zemědělců či národních správců.136 

                                                           
131 Benešovy dekrety I., (ed. J. Ptáčková), 1vyd. Praha: Adonai 2002, 204s., s.23-30. 
132 Tamt. 
133 Svědčila by o tom i úřední dokumentace. Oblastní osidlovací úřadovna v Plzni totiž adresovala svoje pokyny 
o vysídlení příslušníků nacistických organizací právě Františku Najnarovi. OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 
1945 – 1965, Policejní omezení pobytu, i.č. 286, č.j. 6447/35b/H-46. 
134 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965,Státní a policejní úřady1946 - 1947, i.č 281, č.j 
4073/358/B – 40. 
135 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965,Státní a policejní úřady1946 - 1947, i.č 281, č.j. 197/1945 
136 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Státní a policejní úřady1946 - 1947, i.č. 281, č.j.272/86. 
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Vedle Němců označovaných za nacisty a zrádce Československa, se v rámci evidence 

německého obyvatelstva okresu Horšovský Týn sledoval počet Němců, kteří měli být 

označeni za antifašisty. Oficiálním kritériem pro označení německé osoby za antifašistu byly 

protinacistické postoje prosazované nejen za války, ale i během ní, a aktivní účast na  

protinacistickém odboji. Němečtí antifašisté se etablovali ve většině případů z příslušníků 

předválečné DSAP a z řad německých komunistů. V případě Němců - antifašistů z okresu 

Horšovský Týn se bohužel nezachovaly žádné prameny dokumentující činnost komise při 

ONV, která rozhodovala o ponechání československého státního občanství Němcům 

označeným za antifašisty. Velmi překvapující jsou však zmíněná hlášení o počtu a národnosti 

obyvatel z jednotlivých obcí okresu Horšovský Týn sestavované k 5.8.1945.137 Z uvedených 

počtů je patrné, že pod kategorií antifašista si nejspíše zástupci jednotlivých MNV 

představovali různá kritéria. U některých obcí se totiž počet německého obyvatelstva shoduje 

s počtem antifašistů, u některých naopak zůstává kolonka pro udání počtu antifašistů prázdná, 

což je i případ samotného Horšovského Týna.138 Nelze si tedy představovat, že české 

obyvatelstvo okresu pohlíželo na antifašisty, pokud je vůbec rozlišovalo, jako na Němce 

s nimiž by se mělo zacházet jinak než s ostatními vysídlovanými Němci. Pro většinu Čechů 

představovali Němci jednotnou skupinu nepřátel či těch, kteří pobývali na území 

Československa neprávem a bylo nutné je přesunout za hranice. Problematickou skupinu 

v souvislosti s evidencí německého obyvatelstva tvořili Němci ze smíšených manželství. Zde 

se otvírala otázka, do jaké míry tyto osoby považovat za Němce a zda jim ponechat 

československé státní občanství. OVN v Horšovském Týně se v této záležitosti řídil pokyny 

ministerstva vnitra. Po stránce právní měl situaci smíšených manželství a otázku jejich 

vysídlení řešit Dekret prezidenta republiky č. 33/1945, který stanovoval, aby se ženy a děti ze 

smíšených manželství posuzovaly v otázce ponechání československého občanství 

samostatně. K dekretu pak ministerstvo vnitra vydávalo vyhlášky ošetřující podmínky, za 

kterých mohly osoby ze smíšených manželství žádat o ponechání československého 

občanství, a především pravidla pro posuzování těchto žádostí. Obecně však platilo, že 

posouzení žádostí měly, jako v případě žádostí Němců – antifašistů,  na starosti místní 

orgány. I v případě okresu Horšovský Týn tak záleželo především na tom, jak byla daná 

rodina posuzována svým okolím. Zda ji okolí označovalo za německou sympatizující 

s nacistickou ideologií, či spíše za protiněmeckou. Velkou roli při posuzování těchto lidí na 

                                                           
137 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), č.j 
1843/45 
138 Tamt. 
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československé občanství měla i skutečnost, kdo v rodině byl německé národnosti. Přestože 

k tomu neexistuje žádná dokumentace, není těžké si představit, že mnohem obtížnější situaci 

měly rodiny, kde německou národnost vykazovala žena. Takováto manželství velmi často při 

žádosti o ponechání československého občanství neuspěla.139  

Evidence německého obyvatelstva okresu, představovala první krok k organizovaného 

vysídlení Němců z okresu Horšovský Týn. Během druhé poloviny roku 1945, kdy probíhala 

evidence, došlo v rámci ONV Horšovský Týn k utvoření úředních orgánů, které měly 

následný proces vysídlení řídit a realizovat.  V lednu 1945 se na jednom ze svých prvních 

zasedání sešla okresní osidlovací komise  sestavená v listopadu roku 1945, čítající  9 členů ( 6 

osob civilistů z Horšovského Týna a okolních obcí,  nadp. SNB Horšovský Týn a kapitána 

posádky Horšovský Týn). Do čela komise byl ve funkci osidlovacího referenta jmenován 

Josef Fictum140. Cílem toho zasedání, jehož se dále účastnili předseda ONV Josef Herian, 

před válkou městský zřízenec vykonávající doručovací a pochůzkovou službu141, a zmíněný 

zmocněnec pro vysídlení Najnar, bývalý cestářský dělník142, bylo připravit první etapu 

vysídlení, vybrat a uzpůsobit místo pro soustředění Němců před vysídlením a zajistit pro něj 

personál. Rovněž se měla postarat o financování vysídlení, na něž ZNV v Praze poskytoval 

opakovaně úvěry ve výši ze státního rozpočtu. Částka však nemohla být žádným finančním 

ústavem v Horšovském Týně proplacena hotově, proto ZNV uložil ONV v Horšovském Týně, 

aby jednotlivé položky byly vypláceny zpětně na faktury.143  

Jako v jiných oblastech, i v okrese Horšovský Týn měla být pro dočasný pobyt 

německého obyvatelstva určeného k vysídlení zřízena sběrná střediska a tábory. Němci 

z okresu Horšovský Týn prožívali dobu před vysídlením buď v kapacitou menším středisku 

v Holýšově, určeném pouze pro Němce horšovskotýnského okresu, nebo ve větším středisku 

v Chrastavicích u Domažlic, kde bylo zřízeno středisko nejen pro Němce z okresu Domažlice, 

ale i pro Němce z okolních oblastí a konečně i pro Němce z vnitrozemí, kteří zde byli dočasně 

ubytováni a čekali na vypravení transportu do Německa z vlakového nádraží v Domažlicích. 

Ti, co měli štěstí, prošli pouze jedním z těchto středisek, ostatní zakusili podmínky obou .  

Sběrné středisko Holýšov pro okres Horšovský Týn patřilo vzhledem k datu svého 

vzniku k těm mladším. Fungovat začalo v prvních měsících roku 1946, kdy se situace 

                                                           
139 O tomto fenoménu píše ve své studii i Tomáš StaněK. Více viz STANĚK, TOMÁŠ, Odsun Němců 
z Československa,1.vyd, Praha: Academia 1991, 536 s., s.107. 
140 O tomto člověku, jeho předchozí profesi ani důvodech, které vedly k jeho jmenování do této funkce se 
bohužel nedochovaly žádné dokumenty (pozn. autorky). 
141 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Veřejní zaměstnanci, i.č. 231.,č.j. XV.7281. 
142 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Veřejní zaměstnanci, i.č. 231.,č.j.678. pers. 
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částečně změnila a to na základě stížností, jež přicházely od německého obyvatelstva i od 

některých Čechů, kteří často  tristním podmínkám ve sběrných a internačních střediscích a 

probíhajícím excesům museli přihlížet. Na základě těchto stížností vydalo ministerstvo vnitra 

17.září řád a 29.října 1945 speciální směrnici pro internační střediska, ve kterých se 

vyžadovalo „přísné, ale lidské zacházení se soustředěnými osobami.“144 Ministerstvo vnitra 

rovněž v roce 1946 vytvořilo pevnou táborovou soustavu, která měla přesně stanovit pro 

každý typ zařízení kritéria, podle nichž do nich měly být umisťovány osoby německé 

národnosti. Zlepšila se také organizace fungování jednotlivých středisek, stanovily se domácí 

řády jak pro příslušníky středisek, tak i pro samotné zaměstnance. Do fungování středisek se 

zapojil svými stížnostmi také Červený kříž, jehož představitelé požadovali větší kontrolu nad 

podmínkami ve střediscích. 

 Vzniku sběrného střediska v Holýšově předcházela volba náležité lokality, k níž 

pověřilo ministerstvo vnitra ONV v Horšovském Týně. Jak dokládá dobová dokumentace, 

měly všechny větší obce na okrese podat zprávu o kapacitě a stavu budov využitelných 

eventuelně pro zřízení sběrného střediska.145 Nejvíce vyhovujícím potřebám hlavního 

sběrného střediska pro německé obyvatelstvo okresu Horšovský Týn uznalo vedení ONV 

v Horšovském Týně objekty ve Staňkově a Holýšově146, přičemž obě střediska spadala pod 

společnou správu se sídlem v Holýšově, což dokládají účetní knihy sběrného střediska.147 

Vedle těchto sběrných středisek určených k soustředění převážné většiny německého 

obyvatelstva určeného k vysídlení spravovalo vedení v Holýšově dále internační tábor či 

věznici v Hostouni s  kapacitou 250 osob a středisko pro přestárlé v Poběžovicích, kam byli   

umístěni staří a nemohoucí lidé německé národnosti. 148   

Ve Staňkově vzniklo sběrné středisko dříve. Dne 15. prosince 1945 dala Oblastní 

osidlovací úřadovna v Plzni ONV v Horšovském Týně pokyn k jeho zřízení v budovách 

sokolovny (s rozlohou 416 m2 a kapacitou 300 osob), Lidového domu (s rozlohou 390 m2 a 

                                                                                                                                                                                     
143 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), i.č. 
286, č.j. 1684-ZVS-148. 
144 STANĚK, TOMÁŠ, Odsun Němců z Československa,1.vyd, Praha: Academia ,1991 536 s., s.117.  
145 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), i.č. 
286, č.j.III – 7/14 
146 Staňkov i Holýšov jsou  menší města (počet)ležící cca 10 - 15 km na východ  od Horšovského Týna. Za 
okupace spadal Stańkov do správy protektorátní a Holýšov pod okres Stříbro, po válce pak Staňkov pod okres 
Horšovský Týn a Holýšov pod okres Stříbro.(viz příloha č. 6). 
147 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Účetní knihy (internační, pracovní a sběrné tábory) 
vydání 1946 – 1947. 
148 Hostouň na rozdíl od Staňkova a Holýšova patřila za války i po ní do okresu Horšovský Týn. Jednalo se obec 
počtem obyvatelstva (cca 1 116) menší než Staňkov a Holýšov. Stejně jako Poběžovice byla Hostouň již před 
válkou a rovněž po ní centrem soudního okresu spadajícího pod politický okres Horšovský Týn. 
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kapacitou 400 osob)149 a ve třech sálech místních hostinců (s kapacitou 250 osob). Oblastní 

osidlovací komise zamýšlela do těchto objektů soustředit cca 950 - 1 000 osob. 150 Vybavení 

střediska lékařskou péčí, kuchyní a sanitárním zařízením měl na starosti ONV v Horšovském 

Týně, jemuž měly být veškeré výdaje spojené se zřizováním a vybavením sběrného střediska 

vyplaceny zpětně ministerstvem vnitra.151 Stejným způsobem měl být vybaven i objekt 

v Holýšově, kde se pro sběrné středisko zdál být nepřijatelnější barákový tábor, bývalý 

Mädchenlager s předpokládanou kapacitou 400 – 500 osob. ONV v Horšovském Týně 

obdržel zmíněný objekt od Oblastní osidlovací komise dne 16.12.1945. 152 (Podle pozdějších 

zpráv o likvidaci sběrného střediska v Holýšově z 20. prosince 1948 se barákový tábor 

rozkládal na ploše 2 738 m2 a sestával z 15 dřevěných budov určených k ubytování 

německého obyvatelstva a z 5 obytných budov určených pro správu, stravovací, zdravotní a 

sanitární zařízení).153 

V průběhu úprav, které měly zajistit fungování sběrných středisek a které trvaly do 

počátku února 1946, se zajišťovala zaměstnanecká základna tábora včetně jeho vedení.  

Velitelem  sběrných středisek s centrální správou v Holýšově byl dne 24.1.1946 jmenován 

Josef Schuh, předseda MSK v Bělé nad Radbuzou. Nápomocen mu měl být zmocněnec pro 

vysídlení Najnar. Ve smlouvě se předseda ONV v Horšovském Týně zavázal vyplácet J. 

Schuhovi měsíční mzdu ve výši 3 400,- Kč a po skončení funkce mu pak zajistit pracovní 

místo na ONV v Horšovském Týně.154 O den později po svém jmenování do funkce velitele 

sběrných středisek byl Josef Schuh zvolen členem osidlovací komise, která měla řídit 

vysídlení německého obyvatelstva a s ním spojené následné osidlování okresu českým 

obyvatelstvem.155 Josef Schuh zastával svoji funkci až do 1.12.1945, kdy podal sám výpověď 

s odůvodněním, že již nadále nehodlá vykonávat funkci velitele sběrného střediska, neboť se 

oženil a našel si zaměstnání v jeho oboru v místě bydliště.156 Jeho nástupcem se od 1.12.1946 

až do skončení činnosti střediska 30.4.1947 stal František Najnar, dosavadní zmocněnec pro 

                                                           
149 V případě těchto dvou budov se tedy počítalo s 1 až 1,5 m2 na osobu. Viz OA Domažlice, ONV Horšovský 
Týn 1945 – 1965, omezení pobytu /repatriace, odsun, tábory), č.j.5087/45. 
150 Kapacita v m2 byla uvedena pouze u budov Sokolovny a Lidového domu. Viz omezení OA Domažlice, ONV 
Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), č.j 45/45 – I – Dr. Sť./V. 
151 Tamt. 
152 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), i.č. 
286, č.j 7541/45. 
153 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), i.č. 
286, č.j 25761/45 – III – 7/29 – 47541/45. 
154 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), i.č. 
286,č.j III – 7/137. 
155 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), i.č. 
286, č.j.61 pers. 
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vysídlení, ježto jeho čestná funkce mu byla po jmenování do funkce velitele sběrného 

střediska ponechána společně s právem držet v národní správě dva domy, jeden ve svém 

bydlišti v Horšovském Týně a druhý ve Staňkově.157 František Najnar pobíral jako penzista ve 

srovnání se svým předchůdcem za funkci velitele sběrného střediska nižší plat, a sice  1 000 

měsíčně.158  

Co se týče ostatních zaměstnanců, fungování střediska zajišťovala tzv. pracovní četa 

sestávající ze  17 osob německé národnosti , z toho 4 osoby pracovaly v kuchyni, 6 osob mělo 

na starosti zdravotnickou péči159, 6 osob pracovalo v kanceláři. Vedle osob německé 

národnosti pracovalo ve středisku dalších 11 osob české národnosti160 Zaměříme-li se na 

sociálně-profesní profil zaměstnanců sběrného střediska, jednalo se o osoby pracující ve 

svých civilních zaměstnáních jako dělníci či řemeslníci.161 

Dozorčí službu ve středisku vykonávaly nejdříve vojenské jednotky162. Poté, co však 

ministerstvo vnitra v roce 1946 vyhláškou vojenské stráže ze sběrných středisek odvolalo a 

měly být nahrazeny orgány ministerstva, respektive jednotlivých ONV163, byly pro střežení 

střediska v Holýšově vybrány taktéž osoby německé národnosti, přičemž jedna hlídka čítala 

pro střežení ve dne i v noci 3 osoby.164 Podle oběžníku ZNV v Praze ze dne 1.3.1948 měla být  

práce zaměstnanců sběrných středisek zpětně odměněna, a sice 2 až 10 Kčs na hodinu165, u 

lékařů pak činil měsíční plat 1 600,- Kč.166 Vzhledem k tomu, že průměrná mzda u 

nekvalifikovaného dělníka činila na začátku roku 1946 na hodinu 10,4 Kčs ( tj, cca 600,-- Kč 

měsíčně), nebyla  práce běžného personálu střediska nijak dobře placená.167 Naopak vedoucí 

střediska a lékař, pokud jim byla mzda vyplacena v plné výši, si ve středisku mohli vydělat na 

                                                                                                                                                                                     
156 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), i.č. 
286, č.j 61 pers. 
157 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), i.č. 
286, č.j 11941/46. 
158 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), i.č. 
286, č.j 222/II. 
159 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), i.č. 
286,  č.j. 147- ZVS -1947. 
160 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), i.č. 
286, č.j 3890 – 6/10 – 45 – IV. 
161 Tamt. 
162 Jejich počet se bohužel nepodařilo zjistit. Pozn. autora 
163 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), i.č. 
286,  č.j 1612 – 17/9 – 46 – 117 – Vb/3. 
164 Sociálně-profesní profil těchto osob se bohužel nepodařilo zjistit (. OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 
1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), i.č. 286,  č.j 14041/46. 
165 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Donucovací pracovny, výchovny a internační střediska, 
i.č. 287, č.j 147 – ZSV – 1947. 
166 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Donucovací pracovny, výchovny a internační střediska), 
i.č. 287 č.j 1620 – 14/2  - 40 – 125 – Fb/3. 
167 Více viz KALINOVÁ, LENKA (ed), K proměnám sociální struktury v Československu 1918 – 1968, 1.vyd. 
Praha: Ústav sociálně politických věd fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1993.221s. s.83 – 84. 
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tehdejší poměry hodně peněz. Zaměstnanci sběrných středisek měli dále navíc podle vyhlášky 

ministerstva vnitra z července 1946 zohledňující náročnost a zodpovědnost práce ve sběrných 

a internačních střediscích nárok na zvláštní přídavkové potravinové lístky.168 I přes zmíněné 

vyhlášky a směrnice neprobíhalo vyplácení mezd zaměstnancům sběrného střediska 

v Holýšově v plné výši, nýbrž pouze formou záloh,  zbytek platu měl být po ukončení činnosti 

střediska vyplácen zpětně. Svědčí o tom žádosti jednotlivých zaměstnanců, včetně velitele 

sběrného střediska, o dodatečném vyplacení mzdy, popřípadě výdajů za materiál.169 Sběrné 

středisko se tak nutně muselo potýkat s problémy s financováním provozu. 

Nejen finanční, ale i provozní problémy odhalíme, zaměříme-li se podrobněji na 

fungování sběrného střediska v Holýšově, tak jak to dokládají řády, směrnice, hlášení a 

v neposlední řadě účetní knihy. 

Jak jsem již zmínila výše, předpokládaná kapacita sběrného střediska se pohybovala u 

objektů ve Staňkově mezi 950 až 1 000 osob a u objektů v Holýšově mezi 500 až 600 osob. 

Dobová hlášení správních orgánů střediska, která se bohužel zachovala jen pro objekty 

střediska v Holýšově, však vypovídají o tom, že  zde podobně jako v jiných sběrných 

střediscích, byla překračována kapacita ,a to v tomto případě až o 700 osob.170 Poměříme-li 

tedy počet ubytovaných osob s prostorem, v němž byly soustředěny, pak na jednu osobu 

vycházely 2m2. Lze předpokládat, že nejinak tomu bylo i v případě staňkovských objektů. 

Předpokládáme-li, že se sběrné středisko řídilo domácím řádem, který pro něj byl 

16.11.1945 vydán, a všeobecnými směrnicemi vydanými ministerstvem vnitra pro sběrná a 

internační střediska, pak by měly být ve středisku koncentrovány osoby německé národnosti 

mužského i ženského pohlaví a od 14 (u žen od 15) do 60 let. Podle některých hlášení se však 

opakovaně ve středisku vyskytovaly i rodiny s dětmi.171 Některé děti Němců, především děti 

bez rodin, byly umisťovány do sirotčince v Horšovském Týně, kde čekaly na vysídlení,  popř. 

byly svěřeny do péče příbuzných či pěstounů. 172 Pro ubytování Němců starších 60 let 

fungoval zřejmě výše zmíněný starobinec v Poběžovicích.173  

                                                           
168 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Donucovací pracovny, výchovny a internační střediska, 
i.č. 287, č.j 2768/15/1946. 
169 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Donucovací pracovny, výchovny a internační střediska, 
i.č. 287, č.j 14.. 
 
170 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory),i.č 
286,  č.j 14041/46. 
171  OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), i.č 
286 č.j 1522 – 1/11-46-124-Vb/3. 
172 OA Donucovací pracovny, výchovny a internační střediska, i.č. 287, č.j. B – 300/8439 – 46. 
173 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Donucovací pracovny, výchovny a internační střediska, 
i.č.287, č.j 4048 – III – 8/2-4.  
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Provoz střediska v Holýšově se řídil domácím řádem, jenž pevně a striktně stanovoval 

způsob  pobytu a chování německého obyvatelstva soustředěného ve středisku. Rovněž však 

předepisoval ubytovací, hygienické, stravovací a zdravotnické podmínky nutné pro chod 

střediska. 

Den ve středisku začínal budíčkem o 6. ( v zimních měsících o 7.) hodině, po němž 

následovala snídaně a nástup na práci vykonávanou buď přímo v táboře nebo na jiném 

pracovišti vně tábora  Pracovní doba se pohybovala od 6 do 10 hodin s polední přestávkou 2 

hodiny. Většina Němců ze střediska v Holýšově byla přidělována na práci na zemědělských 

statcích spravovaných buď soukromými českými vlastníky nebo ve více případech tzv. 

národními správci, tedy osobami určenými správou nemovitého majetku a pozemků po 

Němcích. Dále Němci ze střediska chodili pracovat do státem zabraných  průmyslových 

podniků a také do dolů na okrese. Přidělování na práci měl na starosti ONV. Rozdělování 

probíhalo většinou na základě poptávky jednotlivých národních správců, majitelů statků a 

podniků. Řada Němců pracovala pod vedením Čechů velmi tvrdě a často za  nedůstojných 

podmínek.174 V neděli a svátky byl stanoven pracovní klid, pokud si ovšem situace 

nevyžádala nějakou neodkladnou práci. Večerní hodiny měli příslušníci střediska využívat 

k úpravě a čištění oděvu a pracovního nářadí. Večerka byla stanovena v létě na 22., v zimě na 

21. hodinu. Po večerce musel být ve středisku naprostý klid. Strava se měla vydávat třikrát 

denně a zjišťovala ji místní kuchyně podle výměrů určených pro osoby německé 

národnosti.175 Zprávy dozorčího personálu o pašování potravin do sběrného střediska však 

svědčí o tom, že výměry pro dávky potravin nebyly zcela jistě dodržovány a že ve středisku 

jeho příslušníci nezřídka hladověli.176 Nedostatek potravin řešilo středisko také přijímáním 

potravinových balíčků financovaných mezinárodní organizací UNRRA.177 Dozorčí personál 

měl přísně dohlížet na dodržování hygieny, ačkoliv koupání v teplé vodě, pokud to nebylo 

bezpodmínečně nutné, bylo povoleno pouze dvakrát v měsíci. Ve středisku měla být zajištěna 

dostatečná zdravotní péče a dohlíženo na to, aby veškerá onemocnění či úrazy byly 

                                                           
174 O najímání Němců na práci je podrobněji pojednáno na s. 22-27. 
175 Zda byly tyto výměry dodržovány, je sporné. Přestože se nedochovaly žádné záznamy, lze předpokládat, že se 
i holýšovské sběrné středisko potýkalo s nedostatkem potravin a prostředků na jejich opatření.  
176. OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Donucovací pracovny, výchovny a internační střediska, 
i.č. 287.  
Tehdejší kritická zásobovací situace  způsobená vyčerpáním surovinových zdrojů během války znamenala velký 
problém pro celé poválečné Československo. Proto samotné zásobování sběrných a internačních středisek jistě 
nepatřilo v tomto ohledu k prioritám v otázce řešení krizové situace. Více viz – KALINOVÁ LENKA, Východiska, 
očekávání a realita poválečné doby : k dějinám české společnosti v letech 1945-1948,1.vyd. Praha : Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2004 119 s. s.57 – 58. 
177 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory ), i.č. 
286, č.j.C/B – 4635486 Vo/Fr. 
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nahlašovány zavčasu.  V případě výskytu nakažlivých chorob se pak mělo v nejvyšší možné 

míře zabránit rozšíření nákazy. Došlo-li ve středisku k úmrtí, mělo vedení tábora informovat 

místní ONV a pozůstalé zemřelého, popřípadě zajistit jeho pohřeb, pokud tak neučinili 

pozůstalí.  

Domácí řád rovněž předepisoval způsob pohybu osob ve středisku. Příslušníci 

střediska byli povinni bezpodmínečně poslouchat nařízením a rozkazů dozorčích a vedení 

tábora.  

Mezi sebou se příslušníci střediska měli chovat slušně, netrpěly se jakékoliv konflikty. 

Nemělo docházek k přílišnému shlukování příslušníků střediska, prostory pro ubytování žen 

musely být striktně odděleny od prostor pro muže. Rovněž styk s okolním světem domácí řád 

silně omezoval, neboť se mělo v každém případě předejít útěkům či nepovoleným opuštěním 

střediska. Návštěvy příslušníků střediska či styk příslušníků střediska s cizími osobami 

schvalovalo vedení střediska. Jak dokládá dobová dokumentace, jednalo vedení holýšovského 

střediska v případě návštěv příslušníků střediska poměrně přísně, a to i k samotným 

návštěvám. Příkladem může být případ dvou německých žen z nedaleké obce Mezholezy, 

kterým byla při návštěvě sběrného střediska zabavena nejen jízdní kola, která si dotyčné podle 

výpovědi vypůjčily od místních národních správců, ovšem podle odůvodnění vedení střediska 

na ně neměly povolení, tak i finanční obnos ve výši 600,- Kčs s odůvodněním, že jím chtěly 

obohatit svoji příbuznou umístěnou ve středisku.178 Vedle návštěv mohli příslušníci střediska 

s okolním světem komunikovat  skrze korespondenci,  avšak pouze česky psanou a 

zcensurovanou vedením střediska. 

Veškeré přestupky proti domácímu řádu se trestaly důtkami či stanovenými sankcemi 

na stravu, lůžko či výhody podobě přijímané korespondence. Fyzické a jiné než stanovené 

tresty nesměly být praktikovány. 

Domácí řád sběrného střediska se však netýkal pouze osob soustředěných ve středisku, 

ale také personálu, především pak dozorčí služby, pro níž platil navíc Služební řád 

pro dozorce a dozorkyně internačních, pracovních a sběrných středisek vydaný ministerstvem 

vnitra dne 16.4.1946. Stanovoval nejen podmínky pro přijetí do služby dozorce, ale přesné 

normy a pravidla zacházení a jednání s internovanými osobami německé národnosti. Jeho 

dodržováním se mělo předejít výše zmíněných excesům ze strany dozorců i civilistů vůči 

internovanému německému obyvatelstvu.179 Pravidla mimo jiné stanovovala, že: „Chování 

                                                           
178 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965,Policejní pátrání a honičky 1945-1948,i.č.280, č.j. 
1166/46. 
179 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory).i.č. 
286. 
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dozorců vůči příslušníkům tábora má býti vážné a pevné, nikoliv však surové a kruté, 

zakazuje se jim, aby příslušníkům střediska nadávali, zle s nimi nakládali nebo svémocně 

na ně vztáhli ruku, leda, že by byli napadeni nebo jim následně vzpurností bylo zabráněno 

konati službu, anebo že by šlo o tom, aby by byl zamezen útok na jinou osobu, majetek nebo 

pokus o útěk.“180 Dále bylo dbáno na to, aby si dozorci od příslušníků tábora udržovali 

náležitý odstup v tom smyslu, aby s nimi nenavazovali jiný styk než v rámci služby, nesměli 

od nich nic přijímat či kupovat, příliš s nimi hovořit a navazovat důvěrný vztah.181 Vzhledem 

ke skutečnosti, že každý z dozorců byl vybaven střelnou zbraní, vymezovaly stanovy přesně 

podmínky, za nichž lze zbraň ve službě použít, tak aby nedošlo k jejímu zneužívání.  

Jak se chovali dozorci v Holýšově a zda mezi příslušníky střediska a personálem 

docházelo k jiným než formálním stykům, nelze z úřední dokumentace zjistit. Co se týče 

excesů typu fyzického mučení, znásilňování či vražd, nejsou v případě holýšovského 

sběrného střediska žádné doloženy. Nesmíme si sice představovat, že život ve středisku se 

vyznačoval, chování dozorců vůči příslušníkům střediska bylo jistě i zde poměrně přísné a 

tvrdé, ovšem lze předpokládat, že kdyby zde došlo k větším excesů, byly by jistě, jako 

v případě jiných středisek, včetně níže pojednaného Milotova, zaznamenány. Důvodem pro to 

může být jak skutečnost, že v době vzniku fungování holýšovského střediska se na zacházení 

s Němci již více dohlíželo  a byla snaha excesům předejít, tak i profily osobností ve vedení 

střediska či v neposlední řadě skutečnost, že se nacházelo v lokalitě s historicky velmi 

početnou německou menšinou, na jejíž přítomnost bylo české obyvatelstvo zvyklé.  

V období provozování sběrného střediska provádělo ministerstvo v objektech 

pro soustředění německého obyvatelstva před vysídlením kontroly a snažilo se dohlížet na 

dodržování všech předepsaných kritérií a pravidel. Kontrola se nevyhnula ani sběrnému 

středisku v Holýšově, kde se prohlídka pracovníky ministerstva vnitra uskutečnila 31.10.1946 

a v její  zprávě se objevily dva zjištěné nedostatky: nedostatečné střežení střediska ( jak bylo 

zmíněno výše, zaměstnávalo vedení střediska jako dozorce osoby německé národnosti, 

přestože řád pro dozorce ve sběrných střediscích stanovoval, že dozorcem se může stát pouze 

osoba československé národnosti) a přítomnost rodin s dětmi ve středisku ( přičemž rodiny 

s dětmi měly být ve středisku shromažďovány pouze těsně před vysídlením).182 Vedení 

střediska bylo vyzváno se na základě zjištěných skutečností  k situaci v táboře vyjádřit, 

                                                           
180 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, 
tábory).i.č.286, č.j. 1627 – 16/4 – 46 – 12 – Vb/3. 
181 Tamt. 
182 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Donucovací pracovny, výchovny a internační střediska, 
i.č. 287, č.j.1622 – 1/11 – 46 – 124 – Vb/3. 
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případě zajistit nápravu. Z odpovědi Josefa Schuha adresované ministerstvu vnitra se však 

objevuje pouze vysvětlení důvodu nedostatků: v prvním případě se ONV v Horšovském Týně  

nepodařilo k datu prohlídky sehnat do funkce dozorců žádné osoby české národnosti, ve 

druhém případě se prohlídka konala přesně v době, kdy se během 4 týdnů vypravovalo 

ze střediska 6 transportů za sebou, proto se ve středisku nacházely rodiny s dětmi.183 Z tohoto 

vyjádření lze předpokládat, že k žádným změnám ve střežení tábora ani v soustřeďování  

rodin s dětmi zřejmě nedošlo.  

I přesto, že podmínky v Holýšově a Staňkově se ve srovnání s podmínkami ve 

sběrných a internačních střediscích vznikajících těsně po skončení války v mnohém zlepšily, 

nemůžeme se v žádném případě domnívat, že se jednalo o prostředí bezproblémové, řídící se 

ve všech směrech výnosy a směrnicemi ministerstvem vnitra, a že pobyt v těchto střediscích 

nelze označit za tristní životní zkušenost. 

Prostředí a podmínky, potažmo i problémy a nedostatky sběrných středisek 

ovlivňovalo nejvíce množství finančních prostředků, s nimiž vedení středisek disponovalo. 

V případě sběrného střediska v Holýšově a dalších objektů spadajících pod jeho správu se 

zachovaly veškeré účetní knihy výborným způsobem dokumentující hospodaření střediska od 

jeho vzniku až po jeho likvidaci. Celkové náklady za celé období činnosti všech středisek 

spadajících pod vedení v Holýšově vykazují  k listopadu 1946 částku ve výši 1 762 470 Kčs. 

Opravu a zařízení prostor určených pro sběrné středisko v Holýšově a Staňkově při jeho 

zakládání zaplatil  během ledna až března 1946 ONV v Horšovském Týně částkou cca 43 300 

Kčs. Vedle běžných nejčastějších položek za dovoz potravin (především chleba a mléka; 

položka za dovoz masa se v účetní knize za dobu existence střediska objevuje jen jednou), 

uhlí, stavebního materiálu, nářadí a léků, se poměrně vysoká část celkových nákladů účtovala 

za výlohy spojené s vysídlením osob ze střediska, konkrétně za jejich odvoz nákladními auty, 

na něž si ONV najímalo buď soukromé dopravce, nebo dopravce z pivovaru v Horšovském 

Týně, Bělé nad Radbuzou či z lihovaru z Chotiměře. Náklady účtované za jednu etapu 

vysídlení se pohybovaly od 25 000 v červnu, 75 000 v červenci až k 150 000 v srpnu. Co se 

týče platů zaměstnanců a pojištění, vyplácely se zaměstnancům střediska skutečně pouze 

zálohy a to jen některým, především osobám ve vedení střediska. Většina běžných 

zaměstnanců střediska obdržela finanční odměnu za svoji práci ve středisku až v období 

likvidace tábora od září do listopadu 1946, jak již bylo zmíněno, ne však v plné výši, jež jim 

byla při nástupu do zaměstnání slíbena. Ve stejném období se rovněž vyplácela řada záloh pro 

                                                           
183 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Donucovací pracovny, výchovny a internační střediska, 
i.č. 287č.j. 15955/1946. 
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řemeslníky a dodavatele zboží pro středisko, neboť tito rovněž dostávali za svoji práci či 

zboží během provozu střediska pouze část požadované ceny.184 Veškeré výlohy se vyplácely 

buď v hotovosti, což byl případ drobnějších výloh za služby řemeslníků či dopravců pro 

středisko, nebo v případě vyšších či opakovaných položek převodem z úvěru jež ONV 

poskytla na pokyn ministerstva vnitra Česká spořitelna. Tento úvěr musel být během provozu 

navýšen.185 Zde je nutné připomenout že ONV v Horšovském Týně, stejně jako ONV v jiných 

městech a obcích provozujících sběrná a internační střediska nedostávala od ministerstva 

vnitra na provoz těchto zařízení předem žádné dotace, nýbrž teprve po vyúčtování výloh jim 

měly být výdaje spojené s provozem středisek zpětně proplaceny. Lze se domnívat a dokládá 

to i dobová dokumentace týkající se likvidace střediska v Holýšově, že ne všechny výlohy 

spojené s provozem střediska ministerstvo vnitra zpětně ONV v Horšovském Týně uhradilo. 

Jednalo se především právě o platy řadových zaměstnanců střediska, na jejichž zpětné 

vyplacení již zřejmě nevystačily prostředky a zůstalo tedy na samém ONV, jak situaci  

s bývalými zaměstnanci, kteří samozřejmě o vyplacení svých mezd urgentně žádali, vyřešit. 

Nakonec byla těmto osobám na náklady ONV v Horšovském Týně vyplacena pouze část 

požadované mzdy a tím byli ze služby propuštěni.186  

Vedle sběrného střediska pro soustředění větší části německého obyvatelstva určeného 

k vysídlení fungovala přímo na okrese ještě další zařízení : internační tábor pro Němce 

označené za nacisty v Hostouni a starobinec v Poběžovicích. Kapacita internačního střediska 

v Hostouni měla podle hlášení pojmout cca 250 osob.187 Po organizační stránce spadalo pod 

vedení sběrného střediska v Holýšově.188 Přesný počet internovaných lze jen odhadovat, 

jediným vodítkem jsou hlášení jednotlivých obcí okresu o počtu obyvatelstva ke dni 

23.7.1945, kde se uvádí i počet Němců internovaných v koncentračních táborech.189 Po 

sečtení všech takto označených osob ze všech obcí okresu Horšovský Týn  k červenci 1945 

                                                           
184 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Účetní knihy (internační, pracovní a sběrné tábory), 
vydání 1946 – 1947,. i.č.95 
185 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Účetní knihy (internační, pracovní a sběrné tábory), 
vydání 1946 – 1947,. i.č.95 
 
186 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Donucovací pracovny, výchovny a internační střediska, 
i.č.287, č.j. 3506/1947. 
187 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), o.č. 
268.,č.j 1164/45. 
188 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Účetní knihy (internační, pracovní a sběrné tábory) , 
vydání 1946 – 1947, i.č. 95 
189 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory),i.č. 
286, č.j 1843/45 
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bychom se dostali k číslu 110.190 O fungování toho internačního střediska se bohužel příliš 

dokumentace nezachovalo. Jeho existenci a fungování dokládá pouze úřední hlášení 

o využitelné kapacitě tábora z prosince 1945 a o zajištění polní kuchyně pro středisko191, dále 

pak účetní knihy sběrného střediska v Holýšově dokumentující výlohy spojené s fungováním 

a zásobováním internačního tábora192 Osoby internované z důvodu svému označení za nacisty 

a zrádce, měly v internačních středicích podle výše zmíněného dekretu čekat na rozsudek 

lidového soudu za své zločiny. Dokumenty týkající se těchto osob však v případě okresu 

Horšovský Týn potvrzují, že vedení internačních středisek dostávalo od okresní osidlovací 

komise pokyny k tomu, aby internované osoby byly propuštěny za účelem co nejrychlejšího 

vysídlení do Německa. 193  

O středisku pro přestárlé v Poběžovicích  toho z úřední dokumentace víme ještě méně. 

Záznamy se dochovaly pouze o jeho vzniku v lednu roku 1945. Středisko bylo zřízenu 

z důvodu potřeby shromáždit osoby nemocné a přestárlé, na jejichž oddělení od ostatních 

Němců určených k vysídlení v průběhu příprav i realizace vysídlení několikrát apelovalo 

ministerstvo vnitra i zdravotnictví. Na jaře roku 1946 probíhala u těchto osob evidence 

založená na ministerstvem vnitra specifikovaných 7 kategoriích (I. Duševně choří, II. 

Slabomyslní, III. Trvale nemocní, IV. Dočasně v nemocničním ošetřování, V. Staří lidé 

závislí na pomoci druhých, VI. Slepí, VII Hluší a němí, VIII. Neschopní pohybu po poranění). 

S vysídlením těchto osob se mělo začít již v květnu roku 1946. Vzhledem k jejich celkovému 

počtu, který podle dotazníků pro evidenci vykazuje 308 osob194, lze usuzovat, že se pro 

nemocné osoby německé národnosti nevypravoval žádný zvláštní transport, ale že byly 

nejspíše přepravovány po skupinách vždy ve zvláštním vagónu společně s transporty 

zdravých Němců. Nutno připomenout, že transporty s nemocnými směřovaly pouze do 

amerického okupačního pásma, kde podle dohody byly umisťovány do německých ústavů. 

V případě těhotných žen a žen v šestinedělí, které spadaly do kategorie č. IV., se počítalo s 

vysídlením až později, tedy v polovině léta 1946.195 Žen zařazených do IV. kategorie bylo 

                                                           
190 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory),i.č. 
286, č.j 1843/45 
 
191 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), i.č. 
286, č.j 1164/45. 
192 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Účetní knihy (internační, pracovní a sběrné tábory) 
vydání 1946 – 1947., i.č.95. 
193 OA Domažlice, fond ONV Domažlice 1945 – 1948, Internační tábor Domažlice – propouštěcí listy. 
Zdravotní péče, seznamy propuštěných, uprchlých, zemřelých, likvidace střediska. i.č 142. 
194 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Vysídlení, repatriace, reemigrace, i.č.249, č.j.EÚ 2186-
1946. 
195 Tamt 
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v dubnu 1946 pouze 8. Je otázkou, zda byl skutečný počet těhotných německých žen na 

okrese Horšovský Týn v té době vyšší, a tudíž zda se s těmito ženami zacházelo stejně jako 

s většinou Němců určených k vysídlení či nikoli.  

K likvidaci všech středisek v Holýšově, Staňkově, Poběžovicích a Hostouni   

docházelo postupně od podzimu roku 1946 do prosince roku 1948, kdy byla ministerstvu 

podána zpráva o likvidaci personální a platové a o pronájmu jednotlivých objektů soukromým 

osobám či firmám k následnému užívání.196 

 

Sběrná střediska zřízená přímo v okrese Horšovský Týn nebyla jediná, jimiž  Němci z 

Horšovskotýnska před svým vysídlením mohli projít. V sousedním domažlickém okrese totiž 

existovalo internační středisko Domažlice – Milotov197, jež se jak svým charakterem a 

podmínkami, tak především přístupem personálu k internovaným ani zdaleka nerovnalo 

střediskům v Holýšově a Staňkově. Zatímco zmíněná střediska sloužila k dočasnému 

soustředění Němců před vysídlením,  internační středisko Domažlice – Milotov se zakládalo 

jako středisko pro osoby označené za nacistické zločince. Jak je rozebráno níže, na 

podmínkách v internačním středisku se vedle účelu, k němuž bylo založeno, podílela i doba 

jeho vzniku. 

První písemná dokumentace ze střediska Domažlice - Milotov pochází ze dne  

20.10.1945.198 Existují však důkazy o tom, že toto středisko vzniklo již těsně po osvobození 

v první polovině roku 1945199. Na rozdíl od střediska v Holýšově se jeho existence týkala i 

období těsně po osvobození, kdy se vysídlení teprve připravovalo. Zatímco vznik střediska v 

Holýšově provázela řada nařízení s měrnic ministerstva vnitra a jeho provoz podléhal přísné 

kontrole, u internačního střediska Domažlice – Milotov v prvních měsících jeho existence o 

nějakém stanoveném provozním řádu, či dokonce pravidelných kontrolách nemohla být ani 

řeč. Pochopitelně toto středisko poskytovalo mnohem více prostoru pro nekontrolované 

zacházení s internovanými. Dokumentaci fungování internačního střediska v Domažlicích – 

Milotově těsně po osvobození Československa lze získat pouze zprostředkovaně, a sice 

z výpovědí vojenské stráže či dozorců internačního střediska. Jedná se o výpovědi z léta roku 

                                                           
196 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Donucovací pracovny, výchovny a internační střediska, 
i.č. 287., , č.j.25.761/48 – III – 7/29 – 4. 
197 Příloha č. 8. 
198 OA Domažlice, ONV Domažlice 1945-1948, Internační tábor Domažlice, i.č 142., č.j. VIII -7c – 45. 
199 Svědči o tom archivní záznamy o vyšetřování excesů, o niž je pojednáno níže, které se děly ve středisku 
v první polovině roku 1945. Viz    a také pozdější žádosti z 15.2.1946 vedení střediska o poskytnutí finančních 
prostředků na zvětšení kapacity, neboť „v květnu a v červnu minulého roku byly dodány do zdejšího 
internačního střediska přes dvě třetiny celkového nynějšího počtu internovaných.“ Viz OA Domažlice, fond  
ONV Domažlice 1944 – 1948, Stav stravování,. i.č. 138. 
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1946, kdy došlo k zadržení a obvinění těchto lidí z páchání zločinů na německém 

obyvatelstvu. Protokoly z vyšetřování jsou však poměrně zevrubné, a tak i přesto, že se 

nejedná o přímou dokumentaci ze střediska, se z nich lze mnohé dozvědět. Především 

vypovídají o tom, že vznik střediska představoval samovolný, spontánní čin navazující na 

jednání a opatření ozbrojených revolučních jednotek, které se ihned po osvobození chopily 

správy domažlického a částečně i horšovskotýnského okresu. Podmínky v internačním 

středisku a zacházení s internovanými se téměř nelišily od těch, které panovaly ve střediscích 

a táborech zřízených ihned v prvních měsících po osvobození. Jak vypovídají hlášení o 

porevolučních událostech a zločinech páchaných v pohraničí na Domažlicku podávaná 

ministerstvem vnitra na základě zmíněných protokolů, tvořily v roce 1945 jádro střediska 

baráky v Chrastavcích. Do Milotova se až následně přestěhovaly na podzim roku 1945. Jak již 

bylo řečeno, nepodléhalo dění ve středisku zcela žádné kontrole. Za správu střediska 

zodpovídal Josef Maciuk. Funkci vedoucího ozbrojených jednotek střežící středisko zastával 

četník v.v.Josef Peklo. Podle výpovědí ostatních dozorců i civilního obyvatelstva jednal tento 

člověk s Němci naprosto podle vlastní vůle. „ Pokud si pamatuji, zastřelil velitel internačního 

střediska asi 8 Němců, kteří údajně byli SSmani. . . . Strážní vyváděli jednoho Němce asi 100 

m do lesa z tábora ve večerních hodinách a tohoto Peklo zezadu zastřelil.“200 Jak Maciuk, tak 

i Peklo společně s dalšími členy dozorčího personálu střediska byli dle svědků spatřeni 

několikrát „ jak obcovali s německými ženami“. Zda byly tyto sexuální styky ze strany 

dozorců vynucené, se však ve výpovědích neuvádí.  

Největší krutostí a brutalitou vůči německému obyvatelstvu se však vyznačoval Josef 

Fahner, velitel ilegální vojenské jednotky Niva. Dle výpovědí se tento člověk stal  velitelem 

popravčí čety a na řadě poprav německého obyvatelstva se rovněž podílel. „ Dával (Fahner, 

pozn. autorky) příkazy strážným německého obyvatelstva jednak z věznice okresního soudu 

v Domažlicích a z internačního tábora v Chrastavcích, kteří tam byli zajištěni, a převážel je na 

předem určené místo /dvůr Rejkovice u Draženova/, kde byli popravováni. . . Jednalo se 

především o příslušníky SA a několik SS. Po resp. před popravou byly jim odebrány veškeré 

cenné předměty, zejména prstýnky, hodinky apod. a předány Fahnerovi.“201 Následkem 

výpovědí o konání poprav se na pokyn ministerstva vnitra započalo s vyšetřováním poprav, 

jehož výsledkem bylo odhalení několika hromadných hrobů právě u obce Draženov, dále 

nedaleko nádraží v Domažlicích, kde se našlo cca 120 osob, a rovněž v dalších obcích 

                                                           
200 AMVČR, A2/1 – 1765 
201 AMVČR, A2/1 – 1765 
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domažlického okresu ležících blízko hranic.202 U obce Draženov se podařilo vyšetřovací 

komisi objevit hrob pro 100 osob včetně 35 Němců z Horšovského Týna, kteří sem byli 

odvlečeni ze střediska v Chrastavcích. Na zjištěné skutečnosti vyšetřující orgány reagovaly 

následovně: „Ačkoliv tyto činy jest považovati za počiny revoluční a důsledky revoluce, nelze 

je po stránce veřejné přehlížeti.“203 Nejen z důvodu nešíření paniky a strachu mezi německým 

i českým obyvatelstvem, ale především z důvodů politických měly být informace 

z vyšetřování přísně utajeny. Za nejvíce závažnou považovaly vyšetřovací orgány 

ministerstva vnitra v tomto ohledu skutečnost, že : „příslušník vojenské jednotky, který 

prováděl exekuci na domažlickém nádraží se vychloubal před zajištěnými Němci  . . . Je více 

jak pravděpodobné, že o tom budou hovořiti v Německu před příslušníky spojeneckých 

úřadů.“204 Na základě výsledků vyšetřování tak došlo k odvolání z funkce všech, kteří se na 

excesech nějakým způsobem podíleli.205  

Vyšetřování poválečných excesů v internačním středisku v červenici a srpnu roku 

1945 se dělo již v době, kdy se podařilo situaci ve středisku stabilizovat a zajistit nad jeho 

chodem kontrolu státní správy. Po propuštění zmíněného Maciuka dosadil do funkce velitele 

internačního střediska domažlický ONV šstráž. Jana Fraňka, bývalého četníka.206 Velel již 

zmíněné věznici okresního sodu v Domažlicích. Funkci velitele stráže internačního střediska 

zastával František Heřmánek rovněž na pokyn ONV Domažlice od 22.1.1946.207. Podobně 

jako v jiných střediscích v Československu včetně Holýšova došlo i v Domažlicích – 

Milotově k obsazení pozic dozorců tábora civilními osobami.208 Vzhledem ke kontrole, jež 

nad střediskem měl vést ONV v Domažlicích, se začalo dbát na pečlivou dokumentaci, díky 

níž je dnes možné získat poznatky o situaci ve středisku od října 1946 až do jeho likvidace. 

   Jak již bylo zmíněno, jednalo se o objekt pro soustředění, vyšetřování a souzení 

Němců označených jako nacisté. Pod správu střediska Milotov spadaly jednak baráky 

umístěné v blízkosti domažlického nádraží (v části města zvané Milotov) a dále  větší počet 

baráků umístěných v nedaleké obci Chrastavice, přičemž baráky u domažlického nádraží 

                                                           
202  Alarmující je „ vyčištění“ hraniční obce Folmava, která byla během jednoho dne zcela zbavena německého 
obyvatelstva, z něhož se pouze části podařilo uprchnout. Více viz STANĚK, TOMÁŠ, Vysídlení Němců 
z Československa, s.170 -172. 
203 AMVČR, A2/1 – 1765 MV 6/54. 
204 Tamt. 
205 Po několikaměsíční vazbě byli však všichni bez rozsudku propuštěni. Více viz AMVČR, A2/1 – 1765 MV 
6/54. 
206 Tamt. 
207OA Domažlice, fond ONV Domažlice 1945-1948, Internační tábor Domažlice, i.č. 134, č.j. 2398. 
208 Domažlice, fond ONV Domažlice 1945-1948, Internační tábor Domažlice, i.č. 134 
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sloužily spíše pro dočasné soustředění Němců209 před samotným transportem, kdežto objekt 

v Chrastavicích fungoval jako skutečné internační středisko. 

Skutečnost, že se chod a fungování střediska začaly dokumentovat až v říjnu roku 

1946 byla způsobena zmiňovaným všeobecným poválečným zmatkem a téměř žádnou 

kontrolou státních orgánů nad činností středisek vzniklých těsně po osvobození.210 Snad právě 

proto se dokumentace z internačního střediska zavedená od října 1946 již vyznačovala 

mnohem větší precizností než dokumentace o sběrném středisku v Holýšově, tak aby se, 

vzhledem k typu internovaných osob, mohla provádět důslednější kontrola a aby s předešlo 

k přehmatům a bezprizornímu jednání dozorčího personálu. 

Každý den se podávala tzv. Ranní zpráva kde se uváděl nejen počet vězňů podle 

národnosti a pohlaví, ale také počet personálu. Dalším způsobem dokumentace byly denní 

výkazy o počtu stravovaných vězňů ve středisku, které udávaly počty vězňů nejen podle 

pohlaví, ale také podle přidělení na práci či umístění v nemocnici. Díky těmto pravidelným 

zprávám si lze velmi dobře udělat představu o kapacitě a osazenstvu internačního střediska. 

Počet vězňů se v letech 1945 až do likvidace tábora v srpnu 1946 pohyboval v průměru kolem 

870 osob, přičemž největší počet vězňů zažilo středisko v prosinci 1945, kdy se počet vězňů 

vyšplhal na 923 osob, přestože kapacita tábora neměla přesáhnout podle směrnic počtu 800 

osob.211 Vzhledem k tomu, že středisko bylo od první poloviny roku využíváno také jako 

dočasné ubytování pro Němce z  vnitrozemí čekající na přestup do vlakových souprav 

směřujících za hranice, potýkalo se středisko stále s nedostatkem kapacity. Vedle vězňů 

německé národnosti, kterých samozřejmě byla velká většina, se zde vyskytovaly i jiné 

národnosti, např. Poláci či Italové. Podíl žen v rámci vězněných osob německé národnosti se 

pohyboval okolo 12 – 15%.212 I přes nařízení ministerstva vnitra obsaženém ve směrnicích 

pro sběrná a internační střediska pobývaly v období mezi březnem a dubnem 1946 

v internačním táboře i děti, jejichž počet se pohyboval od 4 do 8.213 Co se týče personálu 

internačního střediska, střežení objektu mělo na starosti denně 50-55 strážných, přičemž 

každý z nich byl vybaven střelnou zbraní s ostrými náboji, jež se fasovaly v počtu 50 kusů a 

ve stejném počtu se musely rovněž prázdné vracet. Podle záznamů střediska z března 1946, 

probíhala již v tomto období kontrola používání zbraní. Zdravotní péči ve středisku zajišťoval 

                                                           
209 V barácích v blízkosti domažlického nádraží dočasně přespávali také Němci přijíždějící do Domažlic 
v transportech z vnitrozemí, aby zde následně přesedali do německých vlaků směřujících za hranice. Viz  
210  
211 OA Domažlice, ONV Domažlice 1945-1948, Internační tábor Domažlice., ič. 134. 
212 Tamt. 
213 OA Domažlice, ONV Domažlice 1945-1948,Financování internovaných osob, svaz Němců, využívání 
internovaných jako pracovní síly. i.č.- 139 
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1 lékař a 3 ošetřovatelky. Všem zaměstnancům střediska bylo slíbeno pravidelné vyplácení 

stanovené mzdy. Stejně jako v případě sběrného střediska v Holýšově, i zde docházelo 

k tomu, že zaměstnanci dostávali vyplacenou pouze část mzdy, někdy dokonce nedostávali 

mzdu žádnou. To se týkalo i samotného velitele střediska, který si po likvidaci střediska 

musel požádat o zpětné vyplacení mzdy, jež činila 1 700, Kč měsíčně. 214  

Samotný chod internačního střediska určoval stejný řád jako v holýšovském středisku. 

V případě Domažlic – Milotova, si však musíme představit, že se jednalo o osoby považované 

za zločince a vězně, tudíž zacházení s nimi se vyznačovalo větší přísností a tvrdostí. Tvrdé 

zacházení vycházelo z celkového přístupu uplatňovaného českou společností po válce vůči  

Němcům, u nichž se prokázala sympatie k nacismu a jeho podpora. Podle dobové 

dokumentace stačilo k odsouzení Němců pouhé nařčení či obvinění ze strany českého 

obyvatelstva, jehož pravdivost se často ani neprověřovala.  Zde je důležité zdůraznit, že 

zmíněný přístup k vězňům se v Milotově-Domažlicích týkal i vězenkyň. Svědčí o tom 

protokol o vyšetřování Anny Gröbnerové z obce Rybník spadající do okresu Horšovský Týn, 

členky NSDAP a pozdější vedoucí Frauenschaft, pro jejíž usvědčení stačila jen skutečnost, že 

tato žena se pokusila  v říjnu roku 1945 uprchnout. „Kdyby se Gröbnerová necítila býti 

vinnou, nebyla by se dne 16.10.1945, kdy měla být vrch. stráž. Vlčkem zatčena, neschovávala 

za dřevníkem a posléze zatčena při útěku, při kterém byla zadržena. Tento její úmysl 

nasvědčuje tomu, že Gröbnerová skutečně agilní činovnice NSDAP byla a útěkem chtěla 

zabránit zatčení a případnému trestu, který jí za nacistické smýšlení domněle hrozí.“215 

Posuzování zločinů vězňů v internačním středisku měla na starosti k tomu určená 7 členná 

vyšetřovací komise včele s JUDr. Janem Veberem. Komise započala svoji oficiální činnosti 6. 

července 1945 a nejvíce činná  byla právě ve druhé polovině roku 1945, kdy bylo několik 

desítek osob na základě jejího rozsudku přepraveno z Domažlic - Milotova do věznice 

v Třemošné u Plzně.216 Jakým způsobem pracovala komise v první polovině roku 1945 a zda  

vůbec pracovala, se nepodařilo zjistit. Vzhledem k působení lidového soudu po osvobození se 

lze domnívat, že svoji činnost zahájila vyšetřovací komise skutečně až později. 

Zaměříme-li se na podmínky ve středisku, také v tomto případě často docházelo 

k porušování norem a pravidel stanovených směrnicemi ministerstva vnitra, a to v mnohem 

větší míře, než tomu bylo v Holýšově. Ze zmíněných ranních zpráv a denních výkazů lze 

                                                           
214 OA Domažlice, ONV Domažlice 1945-1948, Internační tábor Domažlice, i.č. 134.č.j.24 196. 
215 Domažlice, ONV Domažlice 1945-1948, Internační tábor Domažlice, i.č. 134. č.j 48/45.Viz. příloha č.7. 
Dokument č.4. 
216 Týkalo se to především osob, u nichž se prokázala přímá účast v NSDAP, SS, SA nebo jednotkách Freikorps. 
Např. v únoru 1946  se tento přesun týkal celkem 200 osob včetně 9 žen. 
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vysledovat, že se ve středisku v poměrně velkém množství vyskytovaly choroby sužující 

příslušníky i v jiných sběrných střediscích. Nemocní se umisťovali buď do místní ošetřovny, 

kterou měl na starosti lékař Dr. Kostlivý, nebo ve vážnějších případech do veřejné domažlické 

nemocnice.217 V knize evidující nemocné na ošetřovně se nejčastěji objevují diagnózy 

žaludečního kataru, tuberkulózy, onemocnění srdce, plic či ledvin a také nejrůznější 

zlomeniny končetin, což mohly být následky tvrdého zacházení ve středisku.218 Další lékařské 

zprávy vypovídají rovněž o výskytu svrabu ve středisku..Vedle méně závažného svrabu či vší 

trpěli někteří vězni tuberkulózou. Mezi internovanými se nacházeli i invalidé a přestárlí. I 

těmto osobám se však nehledě na jejich zdravotní stav přidělovala práce.219 V dokumentaci 

tábora se objevují i hlášení o úmrtích, za jejichž příčinu lékař většinou shledal nemoc či 

stáří.220 Zůstává otázkou, do jaké míry byly tyto lékařské zprávy pravdivé.  

Ani hygienické a stravovací podmínky ve středisku nevyhovovaly ministerstvem 

vnitra stanoveným normám. Podobně jako Holýšov i středisko Domažlice-Milotov 

dlouhodobě postrádalo dostatečné množství potravin, jak to dokumentují zprávy o stavu 

potravin z jednotlivých dní.221 Nedostatek potravin způsobovala i skutečnost že se středisko 

stále potýkalo s dluhy za poskytované služby státních podniků i soukromých osob, které se 

jeho vedení trvale nedařilo splácet. Celkové náklady na chod střediska v Milotově bohužel 

nejsou v archivní dokumentaci zaneseny.222 

Denní režim ve středisku se velmi podobal tomu v Holýšově. Také zde internovaní 

Němci většinu dne strávili prací, na niž byli podle potřeby přidělováni. Pracovat přitom mohli 

buď přímo ve středisku nebo mimo něj ve státních podnicích a úřadech nebo u národních 

správců. V případě, že u svých zaměstnavatelů Němci přespávali, se tato skutečnost musela 

zaznamenat do denního výkazu.223 Právě pobyt u zaměstnavatele představoval pro řadu 

internovaných Němců možnost snadného útěku ze střediska. Dle dobové dokumentace se ze 

střediska i z práce utíkalo poměrně často. Protokoly sepsané s těmi, kterým se útěk nezdařil a 

ozbrojené jednotky je zadržely, vypovídají o tom, že se Němci při útěku snažili s sebou 

odnést nejen osobní věci, šperky, hotovost, pokrývky či svršky, ale v některých případech 

odváděli s sebou i dobytek. „ Seidel utekl s 5 příslušníky rodiny a odvedl 5 koňů, z toho 2 

                                                           
217 OA Domažlice, fond OVN Domažlice 1945 – 1948, Internační tábor Domažlice, propouštěcí listy, zdravotní 
péče, seznam propuštěných, uprchnuvších a zemřelých, likvidace střediska i.č. 142 
218 Tamt. 
219 Domažlice, ONV Domažlice 1945-1948, Internační tábor Domažlice, i.č. 134, č.j 31 odv. 
220 OA Domažlice, fond OVN Domažlice 1945 – 1948, Internační tábor Domažlice, propouštěcí listy, zdravotní 
péče, seznam propuštěných, uprchnuvších a zemřelých, likvidace střediska i.č. 142 
221 Domažlice, ONV Domažlice 1945-1948, Internační tábor Domažlice. i.č. 134. 
222 Tamt. 
223 OA Domažlice, fond OVN Domažlice 1945 – 1948, denní výkazy,. i.č. 144 
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hříbata a 2 krávy.“224 Zmíněné denní výkazy často uvádí i počet uprchnuvších během dne. 

Tresty, které se udělovaly za útěk, byly mimo jiné i peněžní a pohybovaly se okolo 2 000 

Kčs.225 

Charakter internačního střediska v Milotově se rovněž podepsal na vzájemných 

vztazích mezi personálem a internovanými. Vynecháme-li již popsané excesy před ustálením 

pravidel a podmínek pro fungování internačního střediska v říjnu roku 1945, zjistíme, že 

ačkoliv již v této době k podobným excesům nedošlo, chování dozorců vůči internovaných 

zůstávalo i nadále velmi tvrdé až kruté. To se týkalo i internovaných žen. Dokladem jsou 

rovněž protokoly z pozdějšího vyšetřování dozorčího personálu. V únoru roku 1946 došlo 

k vyšetřování stížnosti podané na dozorce Ondřeje Hojdu obviněného z udržování intimních 

vztahů s jednou z internovaných Němek. „Ondřej Hojda jest podezřelý, že při výkonu strážní 

služby neoprávněně a proti zákazu dozorce otevíral celu, kde spaly ženy a odváděl si z cely na 

strážnici Janu Sieglerovou, nar. 11.5.1923 v Eisendorfu, že s touto od ledna 1946 na strážnici 

souložil a pak opět odváděl do cely.“226 Hojda byl na upozornění ostatních vězenkyň udán a 

obviněn. Zřejmě ze strachu před postihem, který by jej za styky s Němkou čekal., „ Ondřej 

Hojda nemohl být ve věci vyslechnut, neboť prchl se Sieglerovou. Ačkoli bylo té noci 

zahájeno pátrání, nebyl Hojda ve svém bydlišti ve Stráži zastižen.“227 Podobných případů se 

v Milotově mohlo udát více, ovšem dokumentace střediska se o tom šířeji nezmiňuje, stejně 

jako v ní nenajdeme žádné další zmínky o vztahu internovaných a personálu. 

Během svého pobytu ve středisku prošla většina internovaných Němců výslechem a 

vyšetřováním k tomu pověřenou komisí. Komise prověřovala osobní dokumenty 

internovaných Němců, udání či obvinění na základě nichž byli označeni za nacisty a rovněž i 

výpovědi získané od Němců při výsleších. Ještě před začátkem organizovaného vysídlení a 

vypravení prvních vlakových souprav za hranice, posílala komise poměrně početné skupiny 

těch, které uznala vinnými, do věznice krajského soudu v Třemošné u Plzně. S probíhajícím 

vysídlením však úřady realizující vysídlení stále více apelovali na to, aby internovaní Němci 

byli propouštěni za účelem zařazení do transportu a aby tak nedocházelo k vysídlení 

rozdělených rodin.228 Na základě intervencí úřadů vydávala vyšetřovací komise propouštěcí 

lístky se zápisem z vyšetřování a se zdůvodněním, zda komise propustila dotyčného z důvodu 

                                                           
224 OA Domažlice, fond OVN Domažlice 1945 – 1948, Internační tábor Domažlice, propouštěcí listy, zdravotní 
péče, seznam propuštěných, uprchnuvších a zemřelých, likvidace střediska i.č. 142, č.j.465/46. 
225 OA Domažlice, fond OVN Domažlice 1945 – 1948, Internační tábor Domažlice, propouštěcí listy, zdravotní 
péče, seznam propuštěných, uprchnuvších a zemřelých, likvidace střediska. i.č 142.č.j. 597/1945. 
226 OA Domažlice, ONV Domažlice 1945 – 1950, Internační Tábor Domažlice, i.č. 134, č.j. g1-16/46. 
227 Tamt. 
228 OA Domažlice, fond OVN Domažlice 1945 – 1948, Internační tábor Domažlice, i.č.134.. 
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urychlení vysídlení, ne však proto, že by se neprokázala jeho vina.229 Tímto způsobem 

docházelo k razantnímu snižování počtu internovaných. V červnu 1946 již ve středisku 

zůstávala necelá stovka osob a v červenci pak již pouhých 17.230 Díky postupnému 

uvolňování kapacity střediska mohly být jednotlivé baráky stále častěji využívány pro 

krátkodobé soustředění Němců z okresu Horšovský Týn i Domažlice před nástupem do 

vlakových souprav do Německa a také Němců přepravovaných z vnitrozemí. 

 K úplné likvidaci střediska docházelo postupně již na podzim roku 1947. 

Vybavení střediska posloužilo místním tělovýchovným organizacím a částečně bylo také 

odvezeno do tehdy ještě fungujícího internačního střediska v Českých Budějovicích, které 

trpělo nedostatkem lůžek.231 Budovy bývalého internačního střediska připadly vojenským 

posádkám, stejně jako zbraně, kterými disponoval dozorčí personál. V této souvislosti stojí za 

zmínku, že ONV v Domažlicích měl nemalé problémy dostat zpět střelné zbraně v tom 

samém počtu, v jakém je zapůjčil dozorcům střediska.232 Koncem roku 1947 došlo ke 

konečné likvidaci střediska v Domažlicích-Milotově. 

 

Samotná realizace vysídlení Němců z bývalého okresu Horšovský Týn probíhala 

s menším zpožděním než například ve vnitrozemských oblastech. První etapu vysídlení začal 

ONV Horšovský Týn připravovat v lednu 1945 zmíněným prvním zasedáním okresní 

osidlovací komise, která se mimo záležitosti týkající se sběrného střediska dohodla uskutečnit 

první etapu vysídlení v „nejbližších dnech“, přičemž se počítalo pro začátek s cca 6 600 

Němci, kteří měli být nejdříve postupně soustředěni ve středisku k tomu účelu zřízeném.233 

V průběhu jednotlivých etap a v nařízeních platných pro Němce určené k vysídlení se okresní 

osidlovací komise řídila pokyny jí nadřízené oblastní osidlovací komise v Plzni a oběžníky 

ministerstva vnitra. Pro první etapu platilo, že pokud bude pro vysídlení zajištěno dostatečné 

množství dopravních prostředků je „dovoleno vysídlovaným osobám vzíti si s sebou 

zavazadla ve váze nejméně 50 Kg, zejména nebudiž jim bráněno, aby si vzaly teplé prádlo, 

šatstvo, ložní prádlo, nádobí apod. „ každá osoba mohla mít při sobě v hotovosti až  1 000 

RM.“234  

 K prvnímu organizovanému přesunu německého obyvatelstva došlo 5.března 1946, 

kdy se jednalo o převoz prvních Němců do sběrného střediska v Holýšově. Před odjezdem 

                                                           
229 Tamt.č.j. 14h/1946 
230 Tamt. č.j. 8887/2 
231 Tamt. č.j. XIX-16 236/7-1946. 
232 Tamt. č.j.2422-2/12-47-48-7b/3. 
233 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Vysídlení, repatriace, reemigrace, i.č.249 
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byly osoby německé národnosti vyzvané k vysídlení shromážděny na nádvoří 

horšovskotýnského zámku, odkud je pak dopravovala nákladní auta do Holýšova. Velkou část 

této první skupiny tvořili členové pracovní čety určení pro práci ve středisku. Těmto osobám 

se vzhledem k délce jejich pobytu ve středisku výjimečně povolovalo vzíti s sebou zavazadla 

o maximální váze 75 Kg.235 O jaký počet osob se jednalo, se bohužel nepodařilo zjistit. První 

etapa vysídlení části Němců umístěných v Holýšově se uskutečnila 17. dubna,  a přepravovala 

1 200 osob.236  Vzhledem ke skutečnosti, že do sovětské okupační zóny začali být Němci 

transportováni až v červenci roku 1946237, směřoval tento první transport do okupační zóny 

americké. Jeho průběh byl následující: z Holýšova byli Němci v nákladních vozech dopraveni 

do Domažlic na nádraží, kde nastoupili do k tomu účelu vypraveného vlaku z Plzně 

směřujícímu přes hraniční přechod Folmava do příhraničního města Furth im Wald.238 Co se 

týče vybavení vlakových souprav převážející Němce,  ne zcela odpovídalo směrnicím 

ministerstva zdravotnictví, které apelovalo hlavně na to, aby  transporty nepřevážely nemocné 

a přestárlé osoby a aby se tak nešířily infekce a choroby. I přesto, jak dokládají i dokumenty 

z vysídlení probíhajícího na okrese Horšovský Týn, nebylo výjimkou překročení kapacity u 

vlakových souprav (1 200 osob) ničím neobvyklým.239 

Počet Němců v okrese Horšovský Týn se začal od dubnové první etapy vysídlení 

výrazně snižovat, a to i přesto, že již v té době docházelo k zastavení vysídlení Němců – 

specialistů neboli těch, které úřady uznali vzhledem k jejich profesím za nepostradatelné 

v rámci poválečné hospodářské obnovy Československa, potažmo československého 

pohraničí. 240 Na začátku července 1946 vykazoval ONV v Horšovském Týně počet 11 500 

obyvatel okresu německé národnosti, z toho se počítalo s 9 300 osobami pro vysídlení, ostatní 

měli buď to štěstí, že  jim úřady ponechaly československé státní občanství nebo se jednalo o 

zmíněné. Němce specialisty.  Do června 1946 tak v důsledku etapy před organizovaným 

vysídlením, dobrovolného odchodu či organizovaného vysídlení, zbyla na okrese Horšovský 

Týn zhruba třetina německého obyvatelstva.   

Největší počet transportů zažil okres Horšovský Týn v měsících červen, červenec, 

srpen a září 1946. Koncem června ONV připravoval  sérii transportů následujících po sobě 

v rozmezí 3-4 dní, vypravovaných z jednotlivých obcí okresu. Odtud postupně směřovaly, 

                                                                                                                                                                                     
234 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Vysídlení, repatriace, reemigrace, i.č.249, č.j. 300/380. 
235 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Vysídlení, repatriace, reemigrace, i.č.249, č.j.III-7-29. 
236 V této skupině se nepochybně nacházely i děti do 6 let, neboť podle pokynů Oblastní osidlovací komise 
v Plzni, mělo vedení střediska počet dětí nahlásit.  
237 Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1948, Vysídlení, repatriace, reemigrace, i.č.249, č.j. 9781/46 
238 Tamt. 
239 Tamt. 
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jako v případě předchozích etap, do Holýšova, Domažlic a Furthu. Počet příslušníků 

jednotlivých transportů byl 1 200 osob, přičemž se počítalo vždy s nejvýše 20 osobami navíc, 

což byly osoby nemocné a přestárlé.241 V této souvislosti jistě stojí za připomenutí, že 

transporty s Němci vyjížděly ve velmi časných ranních hodinách tak, aby po osmé hodině 

ranní přijížděly do německého Furthu. Takovéto časné odjezdy měly pravděpodobně svoji 

příčinu ve snaze okresních úřadů provádět vysídlení za účasti co nejmenšího počtu svědků ze 

strany českého, potažmo zbytku německého obyvatelstva. V polovině července 1946 byl také 

vypraven první transport 1 200 Němců do ruské okupační zóny, a to jak z Holýšova, tak i 

z Domažlic.242 Během července 1946 se tak podařilo z horšovskotýnského okresu vysídlit 

celkem 8 400 osob německé národnosti.243 Hlášení o počtu německého obyvatelstva k 30. 

červenci 1946 informovalo vedle počtu osob určených k vysídlení také o Němcích, kteří měli 

v okrese zůstat – antifašisté a specialisté, jejichž počet dosahoval v té době 2 076.244 Během 

srpna pak proběhlo vysídlení dalších 3 009 osob.245  Na konci září hlásila okresní osidlovací 

komise svému nadřízenému orgánu v Plzni, že v okrese, respektive ve sběrných střediscích se 

nachází 1 680 Němců čekajících na vysídlení.246 Zářijová etapa vysídlení tedy čítala 1 220 

osob a směřovala do americké okupační zóny.247 V říjnu zbývalo v okrese už jen 645 osob 

německé národnosti, které měly být ještě vysídleny a tím měl být celý proces vysídlení 

ukončen. Závěrečnou etapu vysídlení stanovila na svém zasedání 1. listopadu okresní 

osidlovací komise na 12. listopad 1946. Do plánu vysídlit všech zmíněných 645 zbývajících 

Němců však zasáhla skutečnost, že 250 Němců rozhodla okresní osidlovací komise 

z vysídlení vyjmout na žádost příslušníků ruské armády, kteří obsadili několik zemědělských 

usedlostí v okrese a evidentně nebyli schopni je sami obhospodařovat a vyhrožovali tím, že 

„své usedlosti budou nuceni opustiti, jakmile jim budou na práci přidělení Němci 

odebráni.“248 Sama osidlovací komise na žádost o ponechání 250 Němců na práci 

přistupovala s obavami, budou-li tito Němci ochotni ještě pracovat, neboť vzhledem 

                                                                                                                                                                                     
240 Více o těchto specialistech viz s.25-27 
241 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Vysídlení, repatriace, reemigrace, i.č.249, č.j.EÚ 2186-
1946 
242 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Vysídlení, repatriace, reemigrace, i.č.249, 
č.j.4337/358/H-46 
243 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Vysídlení, repatriace, reemigrace, i.č.249, č.j.EÚ 2186-
1946, č.j. 43583/35b/46 – Hz/H. 
244 Tamt. 
245 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Vysídlení, repatriace, reemigrace, i.č.249, 
č.j.4145/35a/H-46 
246 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Vysídlení, repatriace, reemigrace, i.č.249,  č.j. 12882/46 
247 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Vysídlení, repatriace, reemigrace, i.č.249, 
č.j.6127/35b/H-46. 
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k plánovanému vysídlení jim již nebyly poskytováno ani šatstvo ani jim nebyly zlepšeny 

ubytovací a zásobovací podmínky, a tak, jak komise přiznala, se nacházeli v poměrně tíživých 

životních podmínkách.249 I přesto bylo rozhodnuto je v okrese ponechat 

Zbylých 385 Němců se podle rozhodnutí osidlovací komise přidalo k Němcům 

z domažlického okresu směřujících transportem do amerického okupačního pásma, čímž byly 

hlavní etapy vysídlení uzavřeny. 

Vysídlení Němců z horšovskotýnského okresu samozřejmě nebylo záležitostí několika 

etap čítající určitý počet osob. Víme-li již, jak probíhalo vysídlení z časového a početního 

hlediska, musíme se nutně podívat na to, co vysídlení znamenalo pro samotné Němce. 

Podmínky v jednotlivých transportech se i přes snahu okresního osidlovacího úřadu tyto 

sjednotit alespoň podle určité normy, značně lišily.  

ONV v Horšovském Týně respektive vysídlením pověřená okresní osidlovací komise 

se měla dle vyhlášky ministerstva vnitra postarat o to, aby vysídlení probíhalo podle 

stanovených pravidel, tzn. aby se do transportů zařazovaly pouze zdravé osoby. Rovněž se 

kladl důraz na to, aby docházelo k vysídlení celých rodin a předešlo se tak odlučování 

rodinných příslušníků. Vlaky přepravující Němce měly být náležitě vybaveny pro přepravu 

osob a zásobeny potravinami a měly vyhovovat hygienickým normám.  

Stejně jako v jiných případech i v případě okresu Horšovský Týn se takováto kritéria 

dlouhodobě nedařilo splňovat. Svědčí o tom nejen počty vysídlených v jednotlivých 

transportech, které pravidelně překračovaly stanovenou kapacitu, ale i zprávy o 

nedostatečném zásobování transportů. Také v okrese Horšovský Týn platila kritéria povolující 

osobě německé národnosti vzíti si s sebou maximálně 50 Kg zavazadel a 1 000 RM 

v hotovosti. Lépe na tom v ohledu vybavení pro samotný transport byly zajisté ty osoby, které 

nastupovaly k transportu přímo, aniž by  prošly sběrným střediskem. Těm totiž nehrozilo, že 

se s většinou svých zavazadel při opuštění střediska již nesetkají, přestože vedení střediska 

bylo upozorňováno, aby svršky odňaté Němcům při nástupu do sběrných středisek jim byly 

po opuštění střediska navráceny všechny zpět. Jak však vypovídá dobová dokumentace, 

nebylo výjimkou, že se s tímto majetkem často obchodovalo na úkor nedostatečného 

vybavení transportů směřujících s osobami německé národnosti za hranice. Zřejmě běžně 

docházelo k odprodeji těchto svršků, jež byly v době poválečného nedostatku oděvů a obuvi u 

československého obyvatelstva žádaným zbožím, a k neoprávněnému obohacování personálu 

                                                                                                                                                                                     
248 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Vysídlení, repatriace, reemigrace, i.č.249, 
č.j.8846/VII/38a-46. 
249 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Vysídlení, repatriace, reemigrace, i.č.249 
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střediska. Pokud nepřišli Němci o část svých zavazadel ve sběrných střediscích, mohli o ně 

lehce přijít při kontrolách zavazadel na hranicích, jež byly dle dokumentace o jejich činnosti 

více než přísné.250 Vzhledem ke striktním omezením převozu zavazadel se samozřejmě řada 

Němců z okresu Horšovský Týn stejně jako v jiných příhraničních oblastech snažila před 

svým vysídlením dostat nelegálně přes hranice co nejvíce ze svého movitého majetku. 

Policejní hlášení o zadržení Němců pašujících zavazadla přes hranice svědčí o tom, co tehdy 

Němci považovali za nezbytný majetek, jež bylo zapotřebí dostat za hranice k příbuzným či 

přátelům. Jak již bylo zmíněno, poválečné Československo a jeho české i německé 

obyvatelstva trpělo nedostatkem ošacení a obutí.  Proto se v zabavených zavazadlech téměř 

pokaždé objevovalo ošacení, přikrývky a prádlo. Mimoto se Němci snažili zachránit i 

předměty, které jim úřady zakazovaly používat, tzn. radiopřijímače, jízdní kola a v neposlední 

řadě se samozřejmě zachraňovaly šperky, cenné předměty a hotovost v říšských markách. 251 

Osoby přistižené při pašování byly zatčeny a předány do vazby okresní soudní věznice 

v Horšovském Týně. Postihy za pašování byly většinou peněžní.252 

Kritika průběhu vysídlení Němců z Horšovském Týně přicházející ze strany 

ministerstva vnitra se týkala také nedostatečného vybavení transportu doklady o zásobení 

potravinami, kteréžto mělo zajistit sběrné středisko, které transport vypravovalo.253 Přestože 

neexistuje žádná dokumentace přímo popisující  průběhy jednotlivých etap vysídlení Němců 

z okresu Horšovského Týna, z výše uvedeného si lze představit, že osoby přepravované 

v často přeplněných vagónech byly nedostatečně vybavené oblečením a obuví, popřípadě bylo 

jejich oblečení a obuv podstatně potrháno a opotřebováno v důsledku práce, kterou 

podstupovali ve sběrném středisku. Vzhledem k tomu, že vagóny nebyly vybaveny řádným 

topným zařízení ani přikrývkami, v horším případě se jednalo o vagóny otevřené, si lze 

představit, že přepravované osoby, pokud vysídlení probíhalo v noci a brzy ráno, musely 

rovněž strádat zimou, nemluvě o nedostatečném vybavení transportu potravinami.  

I po skončení hlavních etap zůstávala v okresu Horšovský Týn ještě poměrně početná 

skupina Němců tzv. specialistů  se svými rodinami. Jak již bylo řečeno, s vydělováním těchto 

osob od ostatních Němců určených k vysídlení se začalo již v létě roku 1946, kdy se zjistilo, 

že přílišný úbytek německého obyvatelstva hlavně v pohraničí bude mít silně negativní vliv 

na celé československé poválečné hospodářství a jeho obnovu.  ONV musel nejdříve vyřešit 

otázku legitimování těchto osob a jejich rodinných příslušníků, přičemž se velmi dbalo na to, 

                                                           
250 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Spolehlivost, pátrání, i.č.251 
251 Tamt. 
252 Tamt. Viz příloha č. 7, dokument č. 2. 
253 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Vysídlení, repatriace, reemigrace, i.č.249 
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aby se mezi rodinné příslušníky započítávaly pouze osoby, které na to podle směrnic 

ministerstva měly nárok. 254 Každá takto legitimovaná osoba byla nutně vyňata z vysídlení a 

v mnohých případech i z pobytu ve sběrném středisku.255 Podobně jako v jiných okresech 

také v případě horšovskotýnského okresu kladl místní ONV velký důraz především na 

zaměstnance v hornictví, konkrétně v živcových dolech v Poběžovicích, Otově a 

Ohnišťovicích.256 Velká část Němců určených na práci zde pracovala také v zemědělství na 

statcích českých národních správců, ale i příslušníků ruské armády, kteří si o přidělení Němců 

na práci požádali.  

Dobová dokumentace týkající se nasazování Němců na práce se ukázala být výborným 

indikátorem tehdejších česko-německých vztahů v okrese Horšovský Týn a také podmínek 

německého obyvatelstva před vysídlením. Jak již bylo výše řečeno, Němci z okresu 

Horšovský Týn byli najímání především na práce v zemědělství a v hutním průmyslu. 

V rámci zásady neoddělovat od sebe příslušníky jednotlivých rodin se na práci přidělovaly 

rodiny celé, tedy včetně dětí. ONV přiděloval Němce na práci na základě vlastního 

rozhodnutí, to většinou v případě podniků, které hned po konci války převzal stát, a žádostí 

majitelů či národních správců zemědělských statků. Němci nasazení na práci byli ubytováni 

buď ve sběrném středisku, odkud, jak již bylo zmíněno na práci každý den docházeli,  nebo 

byli ubytováni u samotného zaměstnavatele, popřípadě zůstávali bydlet v místě svého 

původního bydliště. 

Přestože zaměstnávat Němce začali čeští obyvatelé okresu Horšovský Týn již 

v prvních měsících po osvobození Československa, větší nábor se prováděl až ve druhé 

polovině roku 1946. Ministerstvo vnitra stanovilo českým zaměstnavatelům délku pracovní 

doby, kterou mohli Němci pracovat, a výši mzdy, kterou pobírali a z níž bylo každé osobě 

německé národnosti strženo 20 %,  ale také přístup, jenž měli čeští zaměstnavatelé vůči 

německým zaměstnancům uplatňovat. Míra, do jaké byly tyto normy dodržovány, jistě 

závisela na vztahu, který měl český zaměstnavatel, potažmo čeští obyvatelé jednotlivých obcí,  

k německým zaměstnancům. Na druhé straně zde jistě sehrál svoji roli i přístup samotných 

Němců k práci  a k českým zaměstnavatelům. Je samozřejmé, že ne všichni Němci určení 

k nasazení na práci odcházeli k určeným zaměstnavatelům dobrovolně. Existují dokumenty 

dokládající útěky od zaměstnavatelů a následné nelegální přechody hranic, při nichž byl 

                                                           
254 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Evidence obyvatelstva 1945-1948, č.j.4882/1946. 
255 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Evidence obyvatelstva 1945-1948, č.j. III – 7 – 172. 
256 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Přehled hospodářských poměrů okresu i.č. 280, č.j 3 - 
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zaznamenán i případ vraždy českého praktikanta snažícího se při útěku zadržet dva Němce.257 

Útěky se netýkaly pouze jednotlivců, ale za hranice tajně utíkaly i celé rodiny. Samotný útěk 

mohl být přitom krajně nebezpečný, neboť řada uprchlíků si za místo přechodu hranic 

vybírala Železnou Rudu vzdálenou od Horšovského Týna cca 50 Km258, přičemž mohli být 

dopadeni jednotkami SNB či armády, pokud byly zavčas informovány. Pokud se podařilo 

někoho při pokusu o útěk dostihnout, vedla jeho další cesta na oblastní kriminální úřadovnu 

v Plzni.259 Příčinu útěku Němců lze spatřovat jak v odmítání pracovat pro Čechy, jak dokládá 

případ jedné Němky, která ve výpovědi uvedla, že: „více pro české lumpy pracovati 

nebude,“260 tak, a to ve více případech, i v nevyhovujících životních podmínkách, za nichž 

museli Němci u svých zaměstnavatelů pracovat a bydlet.  

 V dokumentech ONV Horšovský Týn z poválečného období najdeme řadu 

příkladů svědčících o tom, že dobové vztahy mezi Čechy a Němci v okrese nebyly 

jednostranné, ale že se jednalo o poměrně pestrou škálu vztahů od nesnášenlivosti na 

nepřátelství až k solidaritě, pomoci či dokonce vzájemné citové náklonnosti.  

 Co se týče stížností podaných českými zaměstnavateli, ohrazují se především 

proti tomu, že jim na základě žádosti byli přiděleni Němci nedisponující náležitou fyzickou 

kondicí a zdravím potřebným pro vykonávání určité práce. Časté jsou pak následné žádosti o 

zařazení těchto nevyhovujících pracovních sil do vysídlení výměnou za jiné.261 Dále se často 

objevují zmíněná hlášení o útěcích z práce a žádosti o náhradu. Celkově ale lze z dokumentů 

adresovaných českou stranou vyčíst, že německé pracovní síly byly více než potřebné a čeští 

zaměstnavatelé se snažili co nejvíce vysídlení jim přidělených německých pracovních sil 

zastavit či oddálit. Čechům podávajícím takovéto stížnosti šlo evidentně pouze o zisk 

z vlastních pozemků a Němce přidělené na práci v rámci tohoto zájmu chápali pouze jako 

nástroje k dosažení svého zisku. V takovýchto případech se nejspíše dalo čekat tvrdé 

zacházení bez jakéhokoliv zájmu na poskytování přiměřených životních podmínek a 

dodržování lidských práv zaměstnaných Němců. Záleželo pak na okolním českém 

obyvatelstvu či na samotných postižených Němcích, zda nechali nepatřičné zacházení 

českých zaměstnavatelů bez odezvy anebo se rozhodli spravit o celé záležitosti ONV. Existují 

doklady o tom, že ONV skutečně projednávalo stížnosti týkající se přístupu českých 

                                                           
257 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Spolehlivost, pátrání, i.č.251, č.j. 302/48 
258 Tamt. 
259 Tamt.Příloha č. 7, dokument č. 5. 
260 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Přehled hospodářských poměrů okresu i.č. 280, č.j. 5552-
N-18/10/1947 Lo. 
 
261 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Přehled hospodářských poměrů okresu i.č. 280 
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zaměstnavatelů k Němcům zasílané jak českým, tak i německým obyvatelstvem. Za zmínku 

stojí případ  německé rodiny Luschových, manželů s dvouletým dítětem,  zaměstnaných u 

Emanuela Schneidera ze Staňkova. V červenci 1946 navštívil Němec Lusch pracovníka 

MNV, aby jej požádal o zařazení do vysídlení, neboť pracovní a životní podmínky u 

zaměstnavatele Schneidera, byli podle něj neúnosné: „ Em. Schneider ohrožoval jeho ženu 

bitím, jemu samotnému vyhrožoval při každé příležitosti bitím, pracovati musí od 5 hod. ráno 

do 21 hod. večer ano i déle při naprosto nedostatečné stravě, neslazené kávě, ačkoliv na 

rodinu pobíral potravinové lístky. Při práci v největším vedru neuzná za vhodné opatřiti 

trochu pitné vody o svačině ani nemluvě.“ 262 Po posouzení Luschovy stížnosti a následné 

Schneiderovy urgence, aby Luschova rodina do vysídlení zařazována nebyla, rozhodl MNV 

ve Staňkově Lusche a jeho rodinu v zaměstnání ponechat neboť : „ byly žňové práce v plném 

proudu.“ 263 K vyšetření a případnému postihu zaměstnavatele Schneider nedošlo a to i přesto, 

že jeho další němečtí zaměstnanci přidělení na práci po vysídlení Luschovy rodiny rovněž 

podali stížnosti na Schneiderovo jednání a nedodržování výplaty slíbené mzdy Podobný 

konec měli i další stížnosti podávané samotnými Němci, kdy se při posuzování viny českého 

zaměstnavatele hledělo spíše na prospěch, který přinesla práce vykonávaná Němci než jejich 

životní a pracovní podmínky.  

 Poněkud jiný přístup českých úřadů k českým zaměstnavatelům lze vysledovat u 

případů, kdy stížnosti na jednání s Němci přicházely od českého obyvatelstva. Příznačná je 

v tomto smyslu stížnost podaná obyvateli obce Smolov na místního správního komisaře 

Josefa Macha, který v obci Smolov vyhledával svobodné i provdané německé ženy za účelem 

pohlavního styku. Při vyšetřování Machova případu  vypovídaly dvě Němky: patnáctiletá 

Julie Trenkelová a dvacetiletá Sofie Schröderová. Zatímco nezletilá Trenkelová, která 

pracovala u Macha jako sekretářka, tvrdila, že byla k pohlavním stykům opakovaně přinucena 

násilím a nechtěla podat stížnost z důvodu obavy, že se jí Mach pomstí, u  Schröderové se 

jednalo o milostný vztah, který s Machem udržovala dobrovolně.264  Obě Němky byly po 

vyšetření případu přeřazeny na práci jinam. Pětadvacetiletý Mach na svoji obhajobu uvedl, že 

Trenklová : „ již před ním měla známosti s býv. něm. vojáky a i s americkými vojáky a že si 

soulož Trenkelová sama přála.“ Jak rozhodl v tomto případě ONV v Horšovském Týně, se 

nepodařilo bohužel zjistit. Vzhledem ke skutečnosti, že na milostné vztahy Čechů s Němkami 

                                                           
262 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Přehled hospodářských poměrů okresu i.č. 280, č.j. 
2176/47. 
263 Tamt 
264 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Přehled hospodářských poměrů okresu i.č. 280, č.j. 
141/46 
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nahlíželo české obyvatelstvo s opovržení a takovéto případy většinou hlásilo příslušným 

orgánům, lze předpokládat, že komisaře Macha zřejmě čekal za jeho jednání postih.265 

Machův případ je zajímavý také z toho důvodu, že se v něm objevuje poměrně častý fenomén 

navazování intimních vztahů Němek s Čechy za účelem vlastního prospěchu v období před 

vysídlením. Jak již bylo zmíněno, česká společnost se stavěla rázně proti těmto vztahům a 

snažila se správní orgány svými stížnostmi přesvědčit o co nejrychlejším zařazení mladých 

Němek do vysídlení. Svědčí o tom případ Heleny Moricové z Věvrova z června roku 1947. 

Moricová byla přidělena jako hospodyně na práci k osídlenci z Volyně Šantrochovi. Ten s ní 

však neuzavřel zaměstnanecký vztah,, ale jak dokládá protokol o případu: „ žila (Hermína 

Moricová) s Šantrochem po způsobu manželském.“266 Poté, co přijela a nastěhovala se do 

domu Šantrochova manželka, Moricová si pronajala vlastní byt a nechala se zaměstnat u 

dalšího osídlence z Volyně,  s nímž opět navázala milostný poměr. Dle protokolu se však 

nadále scházela se svým bývalým zaměstnavatelem Šantrochem. Na základě toho žádali 

zástupci obce Věvrov, aby byl případ postoupen ONV v Horšovském Týně a aby byla 

prošetřena národnostní příslušnost Moricové, která tvrdila, že od navázání poměru se 

Šantrochem: „ se cítí býti Češkou, chce v Čechách trvale zůstat.“267 Dále protokol uvádí, že 

ve věci získání československého občanství se Moricová obrátila na právníka.268 Z výše 

uvedeného vyplývá, že o Němcích zůstavších po pozastavení vysídlení v okrese Horšovský 

Týn neplatilo, že by upadli do nějakého poválečného marasmu a apatie, ale že velmi dobře 

věděli o svých právech a někteří se i snažili jich domoci, často samozřejmě s odmítavým 

přístupem české společnosti i úřadů.  V případě zneužívání německých žen, o jakém svědčí 

předchozí příklady, to nebyla z české strany solidarita, která vedla k udání viníků, ale 

nepřátelství vůči Němcům a všemu, co je německé a možná také snaha zkompromitovat 

místní národní správce za účelem vlastního obohacení. 

 Česko-německé vztahy v okrese Horšovský Týn však měly i své světlé stránky 

v podobě solidarity a ochoty pomoci německým rodinám.  Dokladem toho jsou žádosti 

zasílané ONV Horšovský Týn, v nichž se čeští zaměstnavatelé zasazují o to, aby nemuseli 

svým německým zaměstnancům strhávat 20% ze mzdy, protože jim zbytek mzdy nestačil ani 

na základní živobytí. Žádosti se týkaly často neúplných rodin, kde hlavní živitelkou byla žena 

starající se o děti či ještě své staré rodiče. O tom, že na tom německé rodiny pracující u 

                                                           
265 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Přehled hospodářských poměrů okresu i.č. 280. Viz 
Příhoda č. 7, dokument č 1. 
266 Tamt. 
267 Tamt. 
268 Tamz. 
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českých zaměstnavatelů byly skutečně bídně, svědčí následující výpovědi zaměstnavatelů 

z obcí Svinné a Hlohovčic:  „…Jmenovaní vykonávají svědomitě svoji práci, na vše jsou dosti 

bedliví a jejich ošacení a obuv jsou dosti ubohé……Jest celkem pětičlenná rodina. Oba jsou 

německé národnosti. Práci vykonávají svědomitě a jsou přičinliví. Mzda jim nestačí ani na 

nejnutnější potřeby, aby se mohli obouti a ošatiti.“269 I výpovědi takového charakteru se však 

dle odpovědí místních MNV na podané žádosti nesetkaly s pochopením a pracovníci MNV 

většinou na výzvu ONV k jednotlivým případům uváděli, že mzda zmíněným rodinám zcela 

dostačuje.270  

 Z výše uvedeného je patrné, že vztahy mezi českým obyvatelstvem a Němci 

určenými k dosunu se skutečně v okrese Horšovský Týn různily. Snad bychom se mohli 

odvážit  tvrzení, že se odvíjely zřejmě především od toho, jakou zkušeností s německým 

obyvatelstvem disponovali zástupci české společnosti. Z uvedených případů lze vyvodit, že 

tvrdší přístup k Němcům uplatňovali zaměstnanci okresního i místního úřadu a osídlenci přišlí 

po válce, naopak shovívavější a soucitnější byl snad přístup Čechů starousedlíků zvyklých 

odedávna na přítomnost německého obyvatelstva. I mezi starousedlíky se však zajisté našly 

výjimky. Na druhou stranu se německá menšina ukázala být ne jednotnou, po válce 

rezignovanou masou, ale naopak i zde se projevila rozrůzněnost ve vztazích vůči českému 

obyvatelstvu. 

 I přestože Němci představovali levnou a lehce využitelnou pracovní sílu, 

s narůstajícím počtem příchozích osídlenců přestával okres Horšovský Týn po hospodářské 

stránce Němce nasazované na práce potřebovat. Proto se koncem roku 1947 a začátkem roku 

1948 připravovalo tzv. dodatečné vysídlení jako součást přesidlovací akce zbylých Němců do 

Německa a českého vnitrozemí. Ty Němce, které již dříve okresní osidlovací komise určila 

k vysídlení, čekal transport přes internační středisko Milotov do Furthu. Podle statistiky 

z jednotlivých obcí k červnu roku 1948 zůstávalo na okrese ještě 388 Němců určených 

k vysídlení, 41 Němců označených jako antifašisté a 191 Němců ze smíšených manželství. 

K vysídlení zbylých 388 Němců došlo s největší pravděpodobností v létě roku 1948. přesné 

datum se bohužel nepodařilo zjistit. V tomto případě již před tím tak precizní záznamy 

nefungovaly. Jediným dokumentem je výzva ONV z 18.8.1945 jednotlivým MNV k tomu, 

aby Němce ze svých obcí neposílaly do domažlického sběrného střediska předčasně, ale 

                                                           
269 Tamt. 
270 Tamt Viz přlíhoha č. 7, dokument č.7. 
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vyčkaly na pokyny okresní osidlovací komise.271  Lze konstatovat, že na podzim roku 1948 

bylo vysídlení Němců z okresu Horšovský Týn definitivně ukončeno.  

 S poslední etapou vysídlení Němců z okresu souvisela však ještě jedna 

přesidlovací akce, která měla Němce nezařazené do vysídlení  přesídlit z pohraničí do 

vnitrozemí a zajistit jejich rozptyl. Dělo se tak na popud ministerstva vnitra, které se tak 

snažilo definitivně rozbourat onen zlomek bývalé německé populace v pohraničí.272 Přesídlení 

se týkalo jak antifašistů, tak i doposud nevysídlených specialistů, Němců ze smíšených 

manželství a těch, jejichž žádosti o ponechání československého občanství stále čekaly na 

vyřízení.273 

 Shrneme-li poznatky, které poskytuje rekonstrukce vysídlení Němců z okresu 

Horšovský Týn sestavená na základě dochovaného archivního materiálu, můžeme odkrýt 

některé aspekty vysídlení Němců z Československa, které se v obecných studiích neobjevují.  

Jak se ukázalo, nebylo vysídlení Němců z okresu Horšovský Týn homogenním procesem 

probíhajícím po celou dobu a na všech místech stejně. Naopak záleželo na národnostním 

složení jednotlivých obcí, obsazení místních správních orgánů a v neposlední řadě i osudu 

jednotlivých Němců. Díky tomu, že z velké části německý  okres Horšovský Týn sousedil 

s politickým okresem Domažlice, kde naopak sídlilo před válkou i během ní především české 

obyvatelstvo, můžeme velmi dobře porovnat, jak reagovalo české obyvatelstvo v obou 

okresech na osvobození Československa a jak se tyto reakce otiskly ve vztahu k německému 

obyvatelstvu. Jak se dalo předpokládat a jak se také ukázalo, mnohem tvrdší přístup 

uplatňovali vůči Němcům Češi z Domažlicka, Domažlický okres zažil také mnohem divočejší 

období před organizovaným vysídlením německého obyvatelstva. Otázka zbavení okresu 

německého obyvatelstva řešil ONV Domažlice dříve než ONV v Horšovském Týně. Tam se 

naopak jistým způsobem vyčkávalo na skutečné pokyny ministerstva vnitra. Porovnáme-li 

dobu, kdy v jednotlivých okresech vznikala sběrná či internační střediska.pro Němce, je 

patrné, že domažlický ONV příliš neotálel čekáním na vyhlášky a směrnice ministerstva 

vnitra, nýbrž jednal z vlastní vůle, respektive z vůle revolučních vojenských skupin. Ani 

revoluční skupiny, ani  samozvaní revoluční správci se na území Horšovského Týna vůbec 

nevyskytovali, naopak zde došlo k předání správy okresu od německých orgánů americké 

armádě bez velkých bojů a  protestů. Na rozdíl od osazenstva ONV Domažlice a jeho 

                                                           
271 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Vysídlení, repatriace, reemigrace, i.č.249, 14294/22/48 
272 Někdy se na tomto přesídlení podíleli i čeští obyvatelé, kteří zbývající Němce udávali za účelem dostate je 
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referentů pro vysídlení se představitelé horšovskotýnského ONV samostatně nepouštěli do 

žádných protiněmeckých akcí, nýbrž ve všech případech čekali na pokyny orgánů 

ministerstva vnitra. Důvodem byla bezpochyby mnohem méně početnější česká populace v 

okrese Horšovský Týn . Češi zde zdaleka nebyli v takové převaze jako na Domažlicku, a 

tudíž i kdyby jejich protiněmecké nálady dosahovaly takových rozměrů jako u Čechů 

v sousedním okrese, nemohly být útoky proti Němcům zdaleka tak četné a masové. Dalším 

důvodem této „zdrženlivosti“ vůči německému obyvatelstvu mohla být i skutečnost, že české 

obyvatelstvo na Horšovskostýnsku mělo se soužitím s Němci mnohem větší zkušenosti. Navíc 

pro Čechy zůstavší v okrese po roce 1938 představovala kromě nově příchozích Němců 

většina německého obyvatelstva bývalé sousedy či dokonce přátele. Možná i proto necítilo 

původní české obyvatelstvo i přes všechny zkušenosti a zážitky z druhé světové války vůči 

Němcům takovou zášť. Jinak by tomu samozřejmě mohlo být v případě, kdyby se ještě před 

vysídlením na okres vrátilo původní, po roce 1938 vysídlené české obyvatelstvo. Jeho návrat, 

respektive návrat jeho pouhé části se však uskutečnil až v době posledních transportů Němců, 

či až v dalších letech.  
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6 KAPITOLA V 

6.1 Obraz vysídlení německého obyvatelstva z bývalého okresu Horšovský 

Týn – zainteresovaný pohled německých pamětníků 

Má-li tato studie za cíl pokus o rekonstrukci průběhu vysídlení německého 

obyvatelstva z bývalého okresu Horšovský Týn, neměla by se vyhnout pohledu těch, kterých 

se vysídlení bezprostředně týkalo. Lze očekávat, že pohled samotných vysídlených Němců 

z bývalého okresu Horšovský Týn prezentovaný v této kapitole bude do velké míry negativní, 

i přesto by měl v mnohém obohatit poznatky ze studia archivního materiálu. 

Na úvod této kapitoly je nutné znovu připomenout, že vzpomínky německých 

pamětníků na vysídlení274 představují specifický druh pramene charakteristický svojí 

subjektivitou, silným emocionálním zabarvením, selektivitou, dobou vzniku a v neposlední 

řadě kolektivní pamětí, vznikající pod vlivem postojů a politiky sudetoněmeckých 

krajanských organizací. Tyto všechny aspekty utvářejí specifický charakter vzpomínek. Je 

nutno zdůraznit, že obecně pro sudetské Němce, respektive pro krajanské organizace, v nichž 

se sdružují, představují vzpomínky vysídlených Němců způsob, jakým prezentovat křivdu, 

kterou Češi vysídlením Němcům učinili. Některé vzpomínky mohou být proto ovlivněné 

kolektivní pamětí sudetských Němců, jež je utvářena mentalitou a politikou propagující 

moment křivdy. V takto modifikovaných vzpomínkách nejde ani tak o osud jednotlivce a jeho 

vlastní prožitek vysídlení, jako spíše o osud všech vysídlených sudetských Němců.275 

V případě vzpomínek Němců vysídlených z bývalého okresu Horšovský Týn to platí rovněž, 

neboť se zaměřují pouze na dva hlavní motivy, které jsou přítomny ve všech vzpomínkách, 

s nimiž jsem pracovala. Popisují především pobyt Němců v internačním středisku 

v Chrastavicích, zejména mučení a ponižování Němců ze strany českého personálu, a vraždu 

35 mužů v pískovém lomu u Draženova, což byl hlavní exces spáchaný na Němcích 

z Horšovskotýnska během jejich vysídlení. Ve všech vzpomínkách se objevují základní znaky 

těchto dvou motivů, ačkoliv se jejich popis v jednotlivých případech liší v různých detailech. 

Tyto detaily tvoří jakési podmotivy, které se již neobjevují tak často, v některých případech 

pouze ojediněle, avšak právě z toho důvodu jsou zajímavé, neboť nemusí být nutně 

poznamenány kolektivní pamětí, ale naopak mohou být skutečnými prožitky autora 

                                                           
274  Veškeré níže citované vzpomínky jsou v osobním archivu autorky.(pozn. autorky). 
275 Více o kolektivní paměti sudetských Němců a o roli jejich vzpomínek viz Viz HAHNOVÁ EVA, HENNIG, 
HAHN, Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínání, 1.vyd. Praha: Votobia 2002.234s. 
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vzpomínek a toho, co považoval on sám osobně za nutné do vzpomínek zanést. Reflexe těchto 

nuancí v popisu hlavních motivů odhalí nejen nové aspekty vysídlení Němců 

z Horšovkotýnska, ale vypovídá rovněž o tom, co kromě zmíněných hlavních motivů 

považovali Němci v rámci svého vysídlení za podstatné. 

Charakter a obsah vzpomínek ovlivňuje také doba, v níž došlo k jejich sepsání, a 

samozřejmě také osoba samotného autora. Vzpomínky německých pamětníků na vysídlení 

z Horšovskostýnska vznikaly ve dvou časových vlnách. Pouze malá část z nich byla 

vytvořena v letech 1947 – 1948, těsně po vysídlení. Z této doby pocházejí vzpomínky tří 

informátorů, z nichž Ludwig Schötterl před válkou působil jako vydavatel místního tisku, od 

roku 1938 již silně poplatného Henleinově sudetoněmeckému hnutí, v němž se sám aktivně 

angažoval, načež se stal členem NSDAP. Dalšími dvěma informátory jsou pak žena jednoho 

z Němců zavražděných v lomu u Draženova Maria Büchse, jejíž manžel pracoval před válkou 

v Horšovském Týně jako dentista a dle výpovědi své ženy působil za války jako zdravotník 

jednotek SS, a Robert Hartl z Karlových Varů, který se svou ženou přijel do Houstouně za 

svojí tchýní. Profil tohoto muže se bohužel nepodařilo zjistit.  

Již v této první časové vlně vzpomínek se u dvou informátorů objevují oba hlavní 

motivy: vražda 35 Němců v lomu u Draženova a popis mučení Němců českými dozorci 

v internačním středisku v Chrastavicích, které však kromě vzpomínek Ludwiga Schötterla, 

netvoří hlavní téma vzpomínek. Naopak jsou tyto vzpomínky bohaté na zmíněné podmotivy, 

což ukazuje na to, že se jedná zřejmě o vzpomínky skutečně autentické a že v té době nebyly 

ještě ničím modifikované.  

Popis Ludwiga Schötterla sice velmi připomíná svou formou novinovou zprávu, což je 

vzhledem k profesi jejího autora pochopitelné, avšak najdeme v něm prvky, které dokládají, 

že se jedná o jeho vlastní prožitky.  Schötterlův popis je mnohem zevrubnější než ten, který se 

objevuje v mladších vzpomínkách. Proto je jistě na místě se těmito vzpomínkami zabývat do 

detailů, neboť právě v těchto vzpomínkách se nachází řada zmíněných podmotivů. Schötterl 

začíná již popisem hromadného zatýkání Němců a jejich internace v Horšovském Týně. 

Nechybí přesná datace, kdy došlo k zatčení samotného Schötterla a přesný údaj o počtu 

zatčených. Chybí zde však informace o tom, kde byli tito Němci v Horšovském Týně nejdříve 

internováni. Schötterl se zmiňuje pouze o tom, že: „Wir mussten dort täglich unter Aufsicht 

Zwangsarbeit listen und unsere Frauen oder Verwandten durften täglich zweimal das Essen 

főr uns bei Posten abgeben.“ Zhruba na počátek měsíce července datuje Schötterl převoz 

internovaných do internačního střediska v Chratavicích Co se týče popisu pobytu v 

internačním středisku, zmiňuje se Schötterl o mučení Němců ze strany českých dozorců, které 
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spočívalo hlavně v neustálém bití. Ovšem nijak zvlášť způsoby mučení nerozebírá. Svoji 

pozornost soustředí až na následný popis vraždy 35 Němců v lomu u Draženova. Celou 

událost datuje  11. července 1945. Podle Schötterla vše začalo následovně: „Wir mussten uns 

aufstellen , von Posten und Gendarmen mit schussfertigen Waffen umringt, ein Gendarm 

entfaltete einen Bogen Papier und begann Namen zu verlesen. Die Verlesenen wurden in 

rohester Weise vor die Tür hinausgeprügelt, furchtbares Schreien und Wehklagen erfüllte den 

Raum.“ Schötterlova výpověď pokračuje tím, že Němci zmlácení do bezvědomí byli 

nakládáni na auto, až jim řidič oznámil, že auto je plné. Poté opustilo brány střediska. O 

osudu oněch 35 mužů se Schötterl dozvěděl až později, zřejmě od někoho ze střediska, neboť 

jak píše, informace o excesu se rozšířila poté, co několik Němek z internačního tábora 

v Milotově mělo za úkol vyprat zakrvácené oblečení, v němž se našly některé doklady 

zavražděných mužů. Průběh vraždy byl tedy podle Schötterla následující: „  . . wurden diese 

35 bewustlos geschlagenen Männer des Nachts zu einer Sandgrube zwischen den Orten Taus 

und Trasenau geführt und dort von schwer alkoholisierten tschechischen Rossmetzgern 

buchstablich abgestochen. Die Leichen sollen in diesel Sandgrube verscharrt sein.“ Tím však 

Schötterlův popis draženovského excesu nekončí. Schötterl se dále zmiňuje o ženách 

zavražděných Němců, které údajně nedostaly na své žádosti o poskytnutí informací o osudu 

svých mužů ani od červeného kříže, ani od ONV žádnou odpověď.    

Vzpomínky Marie Büchse, ženy jednoho z 35 zavražděných Němců, se soustředí 

právě na moment, jenž zmiňuje Schötterl v závěru svých vzpomínek. Vzpomínky Marie 

Büchse však začínají popisem domovní prohlídky v bytě jejího manžela. Datum prohlídky i 

v tomto případě informátorka přesně zaznamenala. Během prohlídky měli údajně čeští 

úředníci zabavit zlato, šperky a veškerou našetřenou hotovost. Zubař Büchse byl zatčen a 

odvezen do Domažlic. Marie Büchse dává zatčení svého muže do souvislosti se zatčením 35 

mužů z Horšovského Týna. Jak dále uvádí, od zatčení svého muže o něm neměla žádné 

informace, neboť veškeré její snahy se o něm něco dozvědět měly být s výsměchem českými 

orgány státní správy odmítnuty: „Vor der Aussiedlung haben ich und alle anderen Frauen 

versucht, den Aufenthalt unserer Männer zu erfahren, um mit diesen ausgesiedelt zu werden 

oder einen amtlichen Totenschein zu bekommen. Alle unsere Bemühungen waren erfolglos. 

Nach den Berichten entlassener Häftlinge müssen wir annehmen, dass unsere Männer tot 

sind“ Ve vzpomínkách Marie Büchse se téma draženovského excesu ani mučení 

v internačním středisku v Chrastavicích neobjevují, i přesto, že se můžeme domnívat, že 

zubař Büchse mohl být mezi 35 zavražděnými u Draženova, a tudíž mohl projít i internačním 
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střediskem. To rovněž může dokládat skutečnost, že vzpomínky z konce 40. let jsou skutečně 

autentické.    

Stejně je tomu nejspíše i v případě třetího informátora, jehož vzpomínky pocházejí 

z roku 1947. Informátor Robert Hartl na draženovský exces nevzpomíná vůbec a o 

chrastavickém středisku se zmiňuje pouze okrajově. Hlavní, na co se ve svých vzpomínkách 

soustřeďuje, je popis procesu vysídlení od svého počátku, kdy se svou ženou přijel do 

Hostouně z Karlových Varů za svou starou tchýní, aby mohli být všichni společně vysídleni. 

Hartl vzpomíná především na svůj příjezd do Hostouně, kde byl se svou manželkou 

překvapen četnictvem: „Bei der Festnahme wurden wir von der Gendarmerie geschlagen. Alle 

unsere Sachen, Kleider und Anzüge. Leib-, Bett- und Tischwäsche, Schuhe, meine Uhr und 

die Uhr meiner Frau, Abgeld von RM 1900,- und Kč 4500,- und sogar die Eheringe wurden 

uns weggenommen.“ Podle Hartla byli následně oba manželé internováni v Domažlicích, 

odkud pak nastupovali přímo do transportu, přičemž obdrželi balík o váze 45 Kg s oblečením 

a obuví, podle Hartlova popisu značně obnošenými a téměř nepoužitelnými. Se svými penězi 

ani osobními doklady se již nesetkal.  

Vzhledem k tomu, že vzpomínky napsané v období krátce po vysídlení lze z 

uvedených důvodů považovat za vzpomínky autentické vyjadřující s největší 

pravděpodobností skutečné prožitky svých autorů, lze z nich velmi dobře vysledovat, co ze 

svých zážitků považovali tito vysídlení Němci za tak podstatné, že to museli zaznamenat 

písemnou formou. Pokud někdo, jak tomu bylo v případě Schötterla, prošel internací ve 

středisku v Chrastavicích a setkal se osobně s údajným mučením ze strany českého personálu, 

znamenal tento zážitek pro něj jistě zážitek klíčový. Stejně tak tomu bylo i v případě, pokud 

Schötterl skutečně viděl onu předehru draženovské vraždy, kdy byli Němci podle jeho slov 

zbiti a naloženi na vůz. Němci, kteří však toto osobně nezažili, zaznamenali jiné pro ně 

podstatné aspekty vysídlení, V případě manželky zubaře Büchseho se jednalo zejména o 

zatčení jejího muže, které, tak jak jej líčí, přišlo nečekaně a pro manželku představoval den 

zatčení poslední okamžik, kdy svého muže viděla, neboť od té chvíle se o něm a jeho osudu 

nedozvěděla od oficiálních orgánů vůbec nic. Významným momentem stojícím za 

zaznamenání byla také pečlivá domovní prohlídka, při níž Büchseovi přišli o všechny svoje 

úspory, šperky a zlato z ordinace. Podobnou zkušenost se zabavením majetku a hotovosti 

navíc doprovázeném fyzickými útoky ze strany českého četnictva považoval za nutné ve 

svých vzpomínkách zachytit Robert Hartl.   

Poměrně jiný charakter mají vzpomínky, které vznikly ve druhé časové vlně, a sice 

v 60. a 70. letech, v době aktivizace a politizace krajanských sudetoněmeckých spolků. Na 
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charakteru i obsahu těchto vzpomínek se již patrným způsobem podepsala zmíněná kolektivní 

paměť sledující pouze určitá témata s účelem prezentovat je ve smyslu důkazů o české křivdě 

učiněné vysídlením na Němcích. Ve vzpomínkách z 60.a 70.let se totiž oba hlavní motivy 

objevují s mnohem větší frekventovanosti a v drtivé většině také představují jediné téma 

vzpomínek. Díky tomu, že máme k dispozici více verzí obou hlavních témat, můžeme se 

zaměřit na to, jak jsou tyto motivy používány a jak zde pracuje kolektivní paměť. Důležité je 

se v tomto momentu zmínit také o autorech těchto vzpomínek. Jsou jimi osoby, které internaci 

v Chrastavicích skutečně během vysídlení skutečně prožili, tak i potomci či příbuzní těch, 

kteří buď vysídlení z Horšovskotýnska nepřežili nebo se období 60. a 70. let nedožili. 

Vzpomínky, kde figurují tito lidé pak mohou být buď zprostředkované, nebo jsou to 

vzpomínky vytvořené z kolektivní paměti. U těchto vzpomínek se dá proto jejich autenticita 

zpochybnit.  

Zaměříme-li se na motiv internace v Chrastavicích a na popis způsobu mučení Němců 

českým personálem, najdeme ve všech vzpomínkách z období 60. a 70. let stejné pasáže. Ty 

se týkají způsobu mučení. Ihned po zatčení měli být Němci přinuceni k tomu, aby hodiny stáli 

čelem ke zdi. Bývalý ředitel měšťanské školy Josef Drachsler uvádí ve svých vzpomínkách: 

„Stundenlang standen wir mit dem Gesichte zur Mauer, schweigend, und bei Nacht wie die 

Heringe aneinander gepresst.“ Během toho měli být někteří z nich vyslýcháni, zda 

spolupracovali či sympatizovali s nacismem, během výslechů měli vězně čeští strážci neustále 

mlátit gumovými obušky a pažbami pušek. Mimoto mělo docházet k ponižování Němců tím 

způsobem, že se měli navzájem pohlavkovat nebo museli pochodovat po dvoře střediska se 

vztyčenou pravou rukou a zpívat. V popisech mučení se také objevuje velmi často mučení, 

které měl organizovat podle vzpomínek sourozenců tehdy sedmnáctiletého studenta 

z Hostouně Ferdinanda Egerera velitel střediska Peklo: „Die Männer mussten sich jeden Tag 

mit dem Gesicht nach unten hinlegen, und dann ging ein Laufraining über ihre Köpfe hinweg, 

so dass sie am Ende doppelt so grosse Köpfe hatten.“.Podobně vzpomíná i Josef Drachsler : 

„Besonders roh erwies sich dabei ein Korporal, der Komissar Peklo“ V neposlední řadě se 

v souvislosti s pobytem v chrastavickém internačním středisku pravidelně objevuje 

informace, že zde internovaní běžně nedostávali několik dní jíst. 

Stejné prvky či pasáže lze nalézt také u druhého motivu – popisu draženovského 

excesu. Zde se ve všech případech shoduje kostra celé události. Ta je popisována tak, že do 

sběrného střediska v Chrastavicích bylo dopraveno několik desítek mužů z Horšovského  

Týna, příslušníků NSDAP, z nichž je často připomínán bývalý landrát Alois Schlögl. Po 

několikatýdenním pobytu ve středisku, kde podobně jako ostatní internovaní podstupovali 
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mučení a ponižování, byli v noci 11. července tito muži předvoláni na dvůr střediska, kde 

jeden z četníků četl jména přítomných. Každý takto vybraný byl strážnými zbit do 

bezvědomí, načež byla jejich bezvládná těla naložena na nákladní vůz, a když ten byl plný, 

odjel do pískového lomu nacházejícího se mezi Domažlicemi a Draženovem. Tam měla být 

těla vězňů zohyzděna dvěma opilými řezníky z Domažlic, načež byla zakopána přímo v lomu.  

U předchozích dvou motivů je velmi patrné, jak vzpomínky ovlivnila kolektivní 

paměť. Modifikovala vzpomínky takovým způsobem, že podstata toho, o čem vzpomínka 

vypovídá,  se objevuje u všech informátorů a je velmi podobně, ne-li stejně, popsána, a to i 

přesto, že se zdá velmi nepravděpodobné, že by, například v případě popisu chrastavického 

střediska, více informátorů zcela stejným způsobem skutečně prožívalo pobyt v internačním 

středisku a že všichni byli mučeni stejným způsobem ve stejném sledu. To samé platí i 

v případě popisu draženovského excesu. Nelze věřit tomu, že by všichni informátoři 

popisovali ve svých vzpomínkách draženovský exces, či spíše to, co vraždě 35 mužů 

předcházelo, úplně shodně. Zcela jistě nic z toho neprožili potomci či příbuzní těch, kteří byli 

mezi zavražděnými. Musíme se rovněž ptát na to, jakým způsobem se informátoři dozvěděli o 

tom, co se stalo po té, co vybrané Němce z tábora odvezli.  Mimoto, pokud se zaměříme jak 

na obsahovou stránku hlavních motivů, tak také na jejich popis, který je společný všem 

vzpomínkám, zjistíme, že v případě obou motivů se jedná o témata spojená s utrpením Němců 

v průběhu vysídlení, což potvrzuje i popis soustředěný na vylíčení brutality a nelidskosti 

zacházení s Němci. Kolektivní paměť zde nejen pracuje se vzpomínkami tak, že je ujednocuje 

v tématech a motivech, ale i v popisu motivů, který sleduje jednoznačně zmíněný účel: 

prezentovat křivdu na německém obyvatelstvu během vysídlení.  

I přesto, že jsou vzpomínky modifikovány kolektivní pamětí a sudetoněmeckou 

argumentací a jsou tak velmi podobné, obsahují i osobní postřehy či zmínky samotných 

autorů, které mnohou leccos vypovědět nejen o samotných autorech, ale především o 

vysídlení.  

Co se týče prvního hlavního motivu pobytu v internačním středisku v Chrastavicích, 

existují ve vzpomínkách četné zajímavé podmotivy. V první řadě je třeba připomenout, že 

pouze některé vzpomínky začínají popisem zatčení a internace v Horšovském Týně. Josef 

Drachsler ve svých vzpomínkách uvádí:  „ Am 12. Mai 1945 vorm. wurden 56 Angehörige 

der SA von den Tschechen  verhaftet, darunter auch ich, und in den Arrest des 

Bischofteinitzer Bezirkgerichtes eingeliefert , welcher naturgemäss einem solchen  Ansturm 

nicht gewaschen war.“ Dále vzpomíná, že při svém pobytu v  internačním středisku 

v Chrastavicích se setkal s ženami, které tam byly také internovány a musely rovněž čelit 
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nepřiměřenému zacházení ze strany dozorců: „In der Nacht 6. auf den 7. Juli kam Peklo 

einigmal mit Branntwein in unseren Raum und nıtigte einige Frauen zum Trinken. Spät in der 

Nacht wurde eine Frau um die andere hinausgerufen und alle  kamen weinend wieder. Nur 

einige älteren blieben verschont.“ Alfred Fürst, lékárník z Hostouně, ve vzpomínkách na svůj 

pobyt v internačním středisku uvádí, že na Vánoce přišly hostouňské ženy své internované 

muže navštívit a obdarovat je malými dárky, což dokazuje, že ve středisku byly zřejmě 

povoleny návštěvy. Ze vzpomínek Antona Meiera na pobyt v internačním táboře 

v Chrastavicích se dozvídáme nejen to, že někteří vězni zde byli nasazováni na práce, neboť 

Meier byl podle své výpovědi nasazen jako úklidová síla,  ale díky tomu také něco o 

hygienických a zdravotnických podmínkách ve středisku. V jedné pasáži Meierových 

vzpomínek se objevuje popis setkání s bývalým okresním vedoucím NSDAP Stanglem: „In 

einer Zelle – es war am 13.8.1945, das merkte ich mir genau – gewahr ich auf einen 

Strohsacke legend den ehemaligen Kreisleiter von Bichsofteinitz, Namens Stangl.  Als mir die 

gegebene Situation etwas sicher schien, fragte ich Stangl während der Putzen wie es ihm 

gehe. Als ich auf seine Bitte, seine Bettdecke zu heben ihr nachkam, sah ich zu meinen 

grossen Entsetzen, dass er über und über mit Eiter belegt war.“ Tato výpověď může 

poukazovat na to, že ve středisku fungovala lékařská péče a do jaké míry byla poskytována 

internovaným. Dále Meier vzpomíná, že za dva dny byl Stangl mrtev. Právě Meier ještě 

s jedním vězněm museli Stangla pohřbít za skladem střelného prachu v Chrastavicích, kde 

byly i údajně další hromadné hroby. Zmínka o hromadných hrobech by mohla odkazovat na 

to, že se ve středisku umíralo poměrně často, což by mohl být zajisté důsledek popisovaných 

forem mučení internovaných, pokud k nim skutečně docházelo v takové míře.  

V případě motivu draženovského excesu se při jeho popisu příliš nových motivů 

obohacujících kostru celé události ve vzpomínkách nevyskytuje. Naopak se většina 

vzpomínek se zmíněným popisem ztotožňuje. Výjimkou je pouze výpověď Eduarda Polze, 

který údajně získal zprostředkované vzpomínky řidiče nákladního auta, které vezlo vybraných 

35 Němců do pískového lomu k Draženovu. „ Auf eine Anfrage, ob er genau wisse, dass 

diese Männer aus Bischofteinitz sind, erklärte er, er habe sehr viele gekannt, da er einige 

Wochen mit ihnen inhaftiert war. Ihm ist auch bekannt, dass das Lastauto ein zweites Mal 

fahren sollte, der Wagenlenker dies aber mit der Begründung ablehnte, er könnte solche 

Bestialitöten nicht mehr ansehen. Ausgeführt wurden diese Grausamkeit von 

Gendarmeriebeamten, Offizieren und dem SNB= Sbor národní bezpečnosti, die zum Grossteil 

betrunken waren. N.. schilderte auch die bestialische Behandlung dieser Männer am gleichen 

Abend in Chrastawitz vor dem Abtransport, wo diese meist im halberschlagenen und 
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bewustlosen Zustand auf das Lastauto verladen wurden.“ Motiv řidičova prohlášení, že po 

hrůzách, které viděl, již nebude nákladní auto chrastavického střediska řídit, se pak stalo 

rovněž motivem objevujícím se následně v několika vzpomínkách.  

 Zaměříme-li se na množství emocí, které v sobě vzpomínky německých 

pamětníků zahrnují, lze říci, že i tady platí odlišnost dvou období vzniku vzpomínek. 

Vzpomínky sepsané krátce po vysídlení v sobě jisté množství emocí mají, ovšem ty jsou ve 

všech třech případech spojeny především s lítostí toho, co jednotliví informátoři vysídlením 

ztratili. V případě Ludwiga Schötterla se jedná se lítost nad ztrátou přátel, z nichž někteří 

patřili mezi 35 obětí draženovského excesu. Emoce spojené s reflexí draženovského excesu 

vyjadřují spíše zděšení nad vraždou přátel a částečně i úlevu, že se takový osud samotnému 

informátorovi vyhnul., je tomu i v případě vzpomínek manželky zubaře Büchseho, kde se 

emoce váží nejen ke ztrátě manžela, ale především je zde patrná bezmocnost německé ženy, 

které Češi zatkli manžela a ona se nemůže ani bránit a dokonce jí není povoleno ani získat 

informace o manželově smrti. V případě třetího informátora Hartla vyjadřují emoce spíše 

rozhoření nad chováním českého četnictva a nad tím, že ho bezdůvodně připravilo o veškerý 

majetek.  

 Zcela jiné emoce obsahují vzpomínky psané v 60. a 70. letech. V součinnosti 

s modifikací vzpomínek kolektivní pamětí se i na rovině emocí ve vzpomínkách věnuje 

prostor více emocím sudetských Němců jako skupiny než emocím osobním. To souvisí opět 

s hlavními motivy, které již neřeší osudy jednotlivců, ale celé skupiny. Nejvýraznější emoce, 

které vystupují do popředí v těchto vzpomínkách, vycházejí z prezentace brutálního zacházení 

s Němci, které je tak podrobně popsáno, aby vyvolalo nejen soucit s oběmi, ale především 

rozhořčení a hněv z bestiálního jednání Čechů, které se personifikuje do osob vedení a 

dozorčího personálu, jenž si bezcitně libuje v násilí a ponižování internovaných Němců. 

Zdůrazněna je skutečnost, že se násilné jednání netýkalo pouze mužů, ale i žen, v případě 

zavražděných se pak připomínají jejich rodiny. Přestože připouští, že internovaní, potažmo 

zavraždění Němci, byli členy NSDAP, SA a SS, objevuje se v některých vzpomínkách, tam 

kde se popisuje proces zatýkání, že tyto osoby sympatizovaly před  válkou s jednou 

z demokratických stran, které se v roce 1938 automaticky včlenily do SdP a že „ aus 

Existenzgründen musste ich auch der NSDAP u. der SA beitreten,“jak to vysvětluje ve svých 

vzpomínkách bývalý školní rada Josef Drachsler. Nejen tato skutečnost, ale i popis výslechů 

Němců v internačním středisku, kde se pod pohrůžkou mučení museli údajně Němci přiznat 

k tomu, k čemu chtěli dozorci, mají vyvolat pocit křivdy a bezpráví za celé vysídlení. 
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Shrneme-li výše uvedené závěry a pokusíme-li se sestavit obraz vysídlení Němců 

z bývalého okresu Horšovský Týn z pohledu německých pamětníků a jejich vzpomínek, 

nedostaneme žádný obraz vysídlení, tak jak jej poskytuje archivní, tedy chronologický popis 

od příprav vysídlení až k poslednímu transportu, ale podaří se nám sestavit pouze jakési torzo 

sestávající z několika hlavních motivů. Vysídlení začíná pro sudetské Němce vysídlené 

z Horšovskotýnska těsně po osvobození, v červnu 1945 zatýkáním Němců, členů NSDAP, SS 

a SA. Zatýkání mohla předcházet domovní prohlídka či bezdůvodné zabavování majetku 

včetně úspor a cenností. Následovala internace ve věznici okresního soudu v Horšovském 

Týně, kam za nimi mohly denně docházet jejich ženy a donášet jim jídlo. Situace se zhoršila 

začátkem července, kdy došlo k převozu těchto Němců do internačního střediska 

v Chrastavicích, kde je čekalo mučení a výslechy ze strany českých dozorců, které spočívalo 

nejen ve fyzickém násilí, ale také v psychickém ponižování. Za vším tímto jednáním vůči 

Němcům ve středisku stál jeho správce Peklo, který tím pořádal zábavu pro ostatní dozorce. 

V internačním středisku se nacházely i ženy, jež byly pravděpodobně často znásilňovány či 

sexuálně zneužívány opět zmíněným Peklem. Ve středisku zřejmě panovaly nedostatečné 

hygienické podmínky a zdravotní péče, neboť vězni se mohli setkat i s tím, že na neléčené 

následky zranění někteří z nich umírali. Mimoto zde vězni i několik dní hladověli. Ty, kteří ve 

středisku zemřeli, pohřbívali k tomu určení vězni do hromadného hrobu.  

Tím nejhrůznějším okamžikem se pro sudetské Němce vysídlené z Horšovského Týna 

stala hromadná vražda 35 mužů z Horšovského Týna internovaných v Chrastavicích. 

Z internovaných mužů vybrali na základě neznámého principu podle jistého seznamu 35 

mužů, které následně zbili do bezvědomí, naložili na nákladní vůz a odvezli do pískového 

lomu u Draženova, kde je údajně dva řezníci z Domažlic zohavili. Těla pak byla zakopána 

přímo v lomu. Ani během internace ani po vraždě nedostaly ženy zavražděných i přes 

několikeré žádosti o osudu svých manželů žádné vyjádření. 
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7 KAPITOLA VI 

7.1 Obraz vysídlení německého obyvatelstva z bývalého okresu Horšovský 

Týn – zainteresovaný pohled regionální sudetoněmecké literatury 

 

Zatímco vzpomínky vysídlených Němců z Horšovskotýnska poskytují pouze kusý 

obraz vysídlení, nabízí regionální sudetoněmecká literatura vztahující se k oblasti bývalého 

okresu Horšovský Týn v tomto ohledu pohled celistvější. Ze tří publikací, jež jsem měla ve 

své studii k dispozici a jež lze z hlediska jejich obsahu zařadit mezi vlastivědné publikace 

popisující z různých hledisek (historického, geologického, demografického, geografického 

folklorního aj.) bývalý okres Horšovský Týn, se problematice vysídlení konkrétně věnují ve 

zvláštních kapitolách pouze dvě: Publikace Heimat jenseits des Böhmerwealdes im südlichen 

Egerland – der Kreis Bischofteinitz autora Rudolfa Kiefnera a publikace Heimat in Böhmen, 

Semeschitz – Kreis Bischofteinitz z rukou autora Karla Sticha. Třetí publikace je sborníkem 

příspěvků více autorů. Jejím editorem je Franz Liebl. Vedle Lieblových příspěvků obsahuje 

publikace příspěvky dalších bývalých obyvatel Horšovského Týna, po vysídlení ve většině 

činných v horšovskotýnské krajanské organizaci. Včetně zmíněného Rudolfa Kiefnera. 

Historie okresu v této knize končí rokem 1945, i přesto je zajímavá  z hlediska obsahu, témat i 

použité argumentace.   

Profily autorů představují v otázce regionální sudetoněmecké literatury skutečnost 

stejně důležitou jako v případě vzpomínek. Avšak i u autorů regionální literatury nebylo 

sestavení profilů jejich autorů zcela jednoduché. Ne u všech se totiž podařilo zjistit všechny 

potřebné informace. Autor první publikace, Rudolf Kiefner se narodil 5.3.1934 v rodině 

skladníka a dcery knížecího kočího v Horšovském Týně. Mládí prožil v Poběžovicích, kde 

také vychodil obecnou školu, po vysídlení se jeho rodina usadila nedaleko Kasselu, kde 

Kiefner vystudoval obchodní školu a stal se prodavačem. Již v mladistvém věku se stal 

zakladatelem folklorní skupiny Trachtengruppe, zachovávající tradice krojů pocházejících 

z Horšovskotýnska, a jedním z iniciátorů vzniku Heimatkreis Bichofteinitz, kde působil 

nejdříve jako řadový člen, později jako její dlouholetý předseda. Za svoji národopisnou 

činnost obdržel Kiefner v roce 1965 cenu Adalberta Stiftera276. Kiefnerovo politické 

                                                           
276 Více o Kiefnerovi viz GRYC, S., KUNEŠ V., THOMAYER L., Žili v Horšovském Týně, Sie lebten in 
Bischofteinitz 1352 – 2002.1.vyd., Horšovský Týn, 2002. 88s. 
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přesvědčení se z velké části ztotožňovalo s oficiální politikou a postoji SL. Kiefner se 

soustředil především na požadavek uznání práva na vlast sudetských Němců, kterýžto 

požadavek prezentoval nejen na půdě krajanské horšovskotýnské organizace. Jak Franz Liebl, 

ta k další přispěvatelé do sborníku Heimatkreis Bischofteinitz se narodili v Horšovském Týně. 

Někteří z nich, až na Liebla který zažil vysídlení jako sítě,  jako velmi mladí narukovali do no 

frontu a po sém návratu je čekalo vysídlení. Po vysídlení se většina z nich aktivně zapojila do 

činnosti Heimatkreis Bischofteinitz. Také Karl Stich zažil vysídlení jako dítě, po vysídlení 

pak v Německu vystudoval střední školu a práva. Ke své právní praxi se ze zájmu věnoval 

historii Horšovskotýnska. Rovněž se aktivně posílel na činnosti Heimatkreis Bischofteinitz.  

Všechny tři publikace vznikly v 70. a 80. letech, to znamená v době, kdy již krajanské 

organizace, včetně té horšovskotýnské etablovaly a jasně stanovily své postoje k vysídlení 

Němců z Československa a kdy navíc došlo k silnému ochlazení česko-německých vztahů. 

Tomu odpovídá i obsah a charakter obou publikací. Jak bylo již řečeno, jedná se o publikace 

vlastivědné popisující bývalý okres Horšovský Týn. Zabývají se nejen historií, ale i 

folklorem, spolkovou a kulturní, náboženskou, hospodářskou činností obyvatel okresu a 

rovněž předválečnou podobou jednotlivých obcí. Také v tomto případě je ve všech 

publikacích možné vysledovat určité hlavní motivy, jimž je věnováno nejvíce prostoru a jsou 

hodnoceny stejnými hledisky, a pak řadu podmotivů, objevujících se pouze u některých 

autorů. 

Mezi hlavní motivy patří rok 1918, jenž v sudetoněmecké regionální literatuře t 

předznamenává téma vysídlení a neodmyslitelným způsobem s nim souvisí. Moderní dějiny 

po roce 1918 jsou v těchto publikacích prezentovány jednak z hlediska celkové politiky nově 

vzniklého Československa, načež je zachycena konkrétní situace na okrese. Již sama 

prezentace vzniku první republiky v obou těchto publikacích kopíruje postoj sudetských 

Němců, který prezentuje vznik první republiky za počátek českého útlaku sudetských Němců. 

Kiefner v Lieblově sborníku uvádí, že Němci na Horšovskotýnsku pocítili vznik 

Československa především s příchodem českých úředníků, kteří obsadili okresní státní 

správu. Rovněž se zmiňuje o stížnostech, které v té době Němci podávali především kvůli 

preferenci českého obyvatelstva v různých sférách ať už ve školství, kde se lépe financovaly 

české školy i přes jejich podstatně nižší počet žáků, v zemědělství, kde se Čechům přednostně 

prodávaly pozemky.  
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Naopak rok 1938 a především Mnichov, další ústřední motiv,  prezentuje Kiefnerova 

publikace jako „Bichofteinitzer grösser geschichtlicher Tag“277. Velmi podobnou 

charakteristiku spojující rok  1938 s velkým zadostiučiněním pro sudetské Němce najdeme i u 

autorů ostatních. Liebl například v souvislosti s Mnichovem popisuje pocity Němců 

z Horšovskotýnska z Mnichova 1938 a z nuceného vysídlení Čechů z oblasti: „Die nach 1918 

in unser Gebiet zugewanderten bzw. versetzen Tschechen (vor allem Staatsbeamte) zogen 

freiwilig und unbehelligt in ihre Heimat zurück. In keiner Gemeinde ist es dabei zu 

irgendwelchen Belöstigungen oder Gehässigkeiten gekommen. Ihr gesamtes Hab und Gut 

durften sie ungehindert mitnehmen.“278  

Druhá světová válka, její průběh i důsledky v hospodářské situaci okresu nejsou ani 

v jedné z publikací reflektovány téměř vůbec. Jediné, o čem se autoři v souvislosti s druhou 

světovou válkou zmiňují, jsou válečné oběti, kterých bylo mezi Němci z bývalého okresu 

Horšovský Týn skutečně mnoho. V publikacích tak najdeme nejen seznamy, ale i fotografie 

padlých společně s jejich dopisy z fronty. Zmíněné jsou i osudy válečných zajatců a jejich 

obtížné návraty domů z ruského zajetí.  Kiefner se v pasáži o situaci za války zmiňuje také o 

bídě na okrese, o zavedení potravinových lístků a v neposlední řadě i o povolání civilistů do 

jednotek Volkssturmu.279  

Podrobnější popisy se týkají až motivu konce války a příchodu uprchlíků ze Slezska: 

„in den ersten Monaten des Jahres 1945 kamen  Flüchtlinge aus Schlesien und anderen 

deutschen Ostgebieten und wurden her untergebracht und betreut.“280 Stich ve své publikaci 

píše v souvislosti s příchodem uprchlíků ze Slezska o solidaritě německých obyvatel 

v Semošicích: „ Auch als bereits nach einer Woche, Mitte Mai 1945, die Reichsdeutschen 

(besonders Zıllner und Evakuierte) und einquartierten schlesischen Flüchtlinge den Ort 

verlassen mussten, war man keineswegs beunruhigt, wenngleich man letztere wegen ihrer 

spontanen Mithilfe in Haus und Hof vielfach nur schweren Herzens scheiden sah.“281   

O dnech osvobození, o příchodu americké armády do okresu či o předání státní a 

okresní správy autoři publikací mlčí. Co se týče událostí následujících po osvobození okresu 

americkou armádou, se autoři ve svých publikacích tématicky rozcházejí. Jediný ucelený 

popis událostí následujících po osvobození obsahuje pouze práce Karla Sticha, přičemž popis 

                                                           
277 KIEFNER, RUDOLF, Pasekon jenseits des Böhmerwaldes im südlichen Egerland der Kreis Bischofteinitz, 
1.aufl.Druckerei Karl Stube: Felsberg 1987.752 S, S. 406. 
278 LIEBL, FRANZ (ED.), Unser Heimatkreis Bischofteinitz, 1.Aufl. Eichstadt: Brönner und Daentler: 1967.991S. 
S.116. 
279 KIEFNER, RUDOLF, Passion jenseits des Böhmerwaldes im südlichen Egerland der Kreis Bischofteinitz, S.418-
425. 
280 LIEBL, FRANZ (ED.), Unser Heimatkreis Bischofteinitz,S.116. 
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vysídlení sestává částečně z jeho osobních vzpomínek, částečně ze vzpomínek jeho 

příbuzných a přátel. I ve Stichově popisu se však objevují jisté motivy, kterým se věnuje 

zevrubně, a pak ale také prázdná místa, které nejsou zmíněna vůbec. Liebl končí historii 

okresu rokem 1945 a pak začíná až  popisem osudu Němců po vysídlení do Německa. Kiefner 

se soustřeďuje pouze na některé motivy vysídlení. Vedle výše zmíněných dvou motivů 

objevujících se i ve vzpomínkách – pobytu v internačním středisku v Chrastavicích a 

hromadné vraždy 35 Němců v pískovém lomu u Draženovra,  se Kiefner zabývá, stejně jako 

Stich, průběhem transportů.  

Pokud bychom postupovali v popisu průběhu samotného vysídlení chronologicky, tak 

jak jej prezentují zmíněné publikace, musíme nutně začít motivem popisů dnů po osvobození, 

kdy docházelo k prvnímu zatýkání a internaci Němců označených za nacisty. Zatímco se 

Kiefner ve své publikaci drží vzpomínek a podává tudíž o této události stejný obraz jaký 

poskytují vzpomínky, Stich navíc dodává, že v konkrétním případě Semošic k žádnému 

velkému zatýkání nedošlo, zatčen byl pouze jeden místní Němec, nicméně skutečnost, že od 

momentu zatčení o něm nikdo nic neslyšel, spolu se zprávami, odpovídajícími popisu zatčení 

Němců v Horšovském Týně, vyvolaly mezi obyvateli Semošic velký strach z následujících 

událostí. Ty na sebe  podle Stichova popisu a datace nenechaly dlouho čekat. „Die reiche 

Ernte des Sommers 1945 wurde noch voll und ganz von den bisherigen Besitzern eingebracht, 

doch sah man immer wieder Tschechen, die mit einem Zettel (mit Anschriften) in der Hand 

durchs Dorf gingem und Höfe und sonstige Anwesesn besichtigen.“282 Stich v této souvislosti 

zdůrazňuje, že nově příchozí čeští osídlenci většinou neměli vůbec zkušenosti s tím, jak své 

nově nabyté statky obhospodařovat a obdělávat. Rozhořčuje se také nad tím, že Češi zabírali i 

domy, kde stále bydleli Němci, kteří pak museli pro Čechy na svém bývalém majetku 

pracovat, údajně zadarmo bez nároku na jakoukoliv mzdu.   

V létě 1945 se Němci ze Semošic měli dle Stichových vzpomínek dozvědět o vraždě 

35 mužů v pískovně u Draženova. Zatímco Kiefner ve své publikaci při popisu 

draženovského excesu vychází opět ze vzpomínek a používá zcela totožný popis události jako 

vzpomínky, Stich se o události vyjadřuje velmi stručně: „ Anfrang Juli ins Lager Chrastawitz 

b. Taus gebracht worden waren und von denen wie später ein Augenzeuge berichtete am 11. 

Juli 1945 35 grausamt ermordet wurden.“283 

                                                                                                                                                                                     
281 STICH, KARL, Heimat in Böhmen, Semeschitz – Kreis Bichofteinitz,.1. Aufl. Regensburg: 1988, 845S., S. 299. 
282 Tamt. S. 302. 
283 Tamt. S. 304. 
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Od motivu draženovského excesu přechází Stich rovnou k období, kdy se již Němci 

začali připravovat na vysídlení. I v Semošicích se podle něj projevila snaha před vysídlením 

uchránit věci, které nebyly povoleny vzít si s sebou do vysídlení. Vzpomíná, jak se řada 

Němců snažila zachránit ze svých bývalých, v té době již obsazených, domů a bytů to 

nejcennější, které schovávali zabalené buď v doposud neobsazených domech, u svých 

českých přátel, či u příbuzných. Ve Stichově publikaci se jako v jediné setkáváme se zmínkou 

o Češích a jejich pomoci Němcům. To je poměrně významný moment, neboť mimo tuto 

zmínku jsou Češi ve všech třech publikacích prezentováni pouze negativně. Stich se dále 

zmiňuje o případech, kdy se Němci, kteří odešli do Německa sami před organizovaným 

vysídlením, vraceli do svých bývalých příbytků, aby si odtud do Německa přenesli další 

potřebné věci, které nesměli při oficiálním přechodu hranic mít s sebou: „Viele Männer und 

Burschen, aber auch Mädchen und Frauen, die  sich bereits jenseits der Grenze aufhielten, 

wagten des Nachts den etwa 30 km langen Weg von der Grenze ins Dorf, um nach ein, zwei 

Tagen heimlichen Aufenhalts vollbepackt wieder über die Grenze nach Bayern 

zurückzukehren:“284 

Ještě před popisem samotného nástupu do transportu se Stich vrací k motivu národních 

správců, když popisuje příchod skupiny bývalých českých vojáků285 do okresu na počátku 

listopadu roku 1945: “Unseren Hof hatten im Dezember 1945 gleich zwei tschechische 

Legionäre mit Anhang besetz, ein schwarzer mit einer Schwarzen und ein blonder  mit einer 

Blonden. . . . wir selbts unter Zurücklassung der Einrichtung ins Stübl (Ausgedinge) bzw. In 

die Dienstbotenwohnung umziehen mussten.“286 Chování těchto nových osídlenců popisuje 

následovně: „ Ihnen ging es zunächst einmal darum, das Leben zu geniessen und sich Geld zu 

machen.“287 Z těchto důvodů prodávali údajně noví osídlenci dobytek a vybavení statku, který 

nechali bez práce chátrat. Stichovi a jeho rodině se však z něj podařilo ještě několik věcí, 

především oblečení a přikrývky, zachránit a vzít s sebou do transportu. Chování bývalých 

českých vojáků ve vesnici hodnotí Stich velmi negativně, přičemž uvádí příklady několika 

rodin: „ Ein älterer Bauer, der sich (im Apríl 46) weigerte, ein tschechisches Schriftstück, das 

er nicht verstand, zu unterschreiben, wurde im Schweinestall eingeschlossen und kurz darauf 

mit seiner Familie ausgewiesen . . . Wieder einem Legionär machte die deutsche Familie, 

deren Hof er übernommen hatte, nichts recht, und es gab wiederholt grosse, ja 

                                                           
284 Tamt.,S.306. 
285 Domnívám se, že se jednalo o vojáky Svobodovy armády, kteří přednostně dostávali domy v pohraničí. 
(pozn. autorky). 
286 Tamt. S. 310. 
287 Tamt. S. 304. 
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lebensgefährliche Ausen einandersetzungen, oft wegem Kleinigkeiten. Einmal setzte er dem 

Bauern die Pistole auf die Brust und sagte: `Ich habe schon mehr Deutsche erschossen, als ich 

Haare auf dem Kopfe habe, mir kommt es auf einen nichts mehr an!´ Höchst misstraurisch, 

brach er sämtliche Schlösser auf und durchstöberte und durchwühlte alles.“288 

Do transportu byl Stich podle svých záznamů zařazen se svou rodinou v květnu roku 

1946. Tak jako ostatním Němcům i jim bylo povoleno vzít si na osobu max. 50 Kg, kteréžto 

nařízení Stich dosti ostře ve své publikaci kritizuje: „ Beneš hatte uns ja bekanntlich nur ein 

Taschentuch lassen wollen, damit wir unsere Trännen trocken könnten!“289 

Samotné vysídlení své rodiny ze Semošic popisuje Stich velmi detailně. Vzpomíná, že 

9.dubna 1946 v brzkých ranních hodinách (i v tomto případě je uváděna přesná datace dne 

vysídlení) se společně s dalšími rodinami a se zavazadly vydali do Horšovského Týna, kde se 

na zámeckém nádvoří nacházelo shromaždiště a probíhala prohlídka zavazadel. Osoby, u 

kterých se našly šperky, musely projít osobní kontrolou. Po kontrole zavazadel následoval 

převoz do sběrného střediska v Holýšově, který Stich popisuje následovně: „Die Stimmung 

während der acht Tage im Lager war gedrückt. Man hauste in überfüllten Baracken mit 

übereinandergestellten Betten, holte sich das karge Eintopfessen, das aus puren  Karoten und 

Kartoffeln, Dörrgemüsse und Trockenkraut bestand, und schaute das Elend das besonders alte 

Leute und Mütter mit Kleinstkindern boten. Männer und Frauen, die die tägliche Arbeit 

gewohnt waren, standen müssig und sinnend herum, mitunter am Abend etwas aufgemuntert 

durch ein Lied der Jugend.“290  

Po opuštění tábora a před nástupem do vlaku na holýšovském nádraží byla každá 

osoba vybavena osobní dokumentací a hotovostí 500 RM, pokud jí sama nedisponovala. 

Transporty sestávaly ze 40 dobytčích vagonů, kam byli po 30 Němci umisťováni, vždy 

s jedním dozorem. „Alle wurden ärztlich untersucht und es wurden bei ihnen keine Merkmale 

und kein Verdacht an Infektionen epidemischen Charakters festgestellt. Sie sind 

transporthäftig. Alle wurden entlaust und die letzte Einstäubung mit D.D.T.- Pulver wurde am 

. . . vorgenommen.“291 Celému procesu nástupu do transportu se věnuje také Kiefner ve své 

publikaci. Kiefner popisuje, jakými způsoby se pořizovaly seznamy osob do transportu a že 

každý zařazený do transportu se musel prokázat přepravním lístkem, obsahujícím osobní 

údaje, vedle jména a příjmení, věk, pohlaví, národnost, trvalé bydliště, kam se dosti 

paradoxně zapisovala obec, z níž byla daná osoba právě vysídlena, zaměstnání a místo 
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nového bydliště.  Mimoto se Kiefner zmiňuje o tom, že po zmíněné desinfekci obdržel každý 

zdravotní průkaz, kde se zaznamenalo datum desinfekce, popřípadě další zdravotní potíže, 

pokud jimi daná osoba trpěla. 292 

Popisem nástupu do transportu končí Stichův i Kiefnerův popis vysídlení. Všechny tři 

studie se následně věnují vzniku a vývoji krajanské horšovskotýnské organizace a jejím 

kulturním společenským a v neposlední řadě politickým aktivitám. Velký důraz je kladen 

především na to, že důvody, kvůli kterým se tito lidé sdružují a setkávají, kterými jsou 

společný osud vysídlenců a v ještě větší míře pak vzpomínání na vlast, kterou museli opustit. 

Kapitoly věnující se krajanské organizaci doplňuje bohatý obrazový materiál dokumentující 

oslavy Sudetentagu, setkání představitelů krajanské organizace s politickými představiteli SL, 

bavorského landstagu a představiteli církve.  

Zaměříme-li se na emocionální stránku sudetoněmecké regionální literatury o 

vysídlení, pracuje se ve všech třech publikací s emocemi ještě větší měrou, než tomu bylo u 

vzpomínek. Je to dáno nejenom účelovostí této literatury, ale také způsobem, jakým se v této 

literatuře pracuje s dokumenty a obrazovým materiálem. Ten používají autoři literatury 

dvojím způsobem: v pasážích, kde pojednávají o minulosti Horšovskotýnska o životě jeho 

obyvatel před válkou, o kulturním, hospodářském a společenském životě, jsou použity dobové 

fotografie až pohlednicového rázu, z nichž vyzařuje idyličnost a bezstarostnost, naopak 

v pasážích popisujících první a druhou světovou válku pak jsou použity fotografie zachycující 

oběti války, jejich hroby, v neposlední řadě jsou zde uvedeny seznamy obětí a jejich věk. V 

případě vysídlení je jednak použita osobní dokumentace autorů: pásky, které museli Němci 

nosit pro označení, čísla, kterými byli označeni internovaní v Chrastavicích, potravinové 

lístky, dokumentace z transportu aj., a pak také řada fotografií zachycujících internační a 

sběrné středisko a pak fotografie Němců v průběhu vysídlení. Nejedná se však o fotografie 

Němců přímo z bývalého okresu Horšovský Týn, nýbrž o fotografie pouze ilustrační, 

zachycující vysídlení v jiných oblastech,  

Sudetoněmecké regionální publikace mají vyvolat primárně emoce spojené s pocitem 

nespravedlnosti a křivdy, která se sudetským Němcům stala. Domnívám se, že se zde pracuje 

i s pocitem marnosti nad tím, jak dokázalo vysídlení Němců z oblasti, která za jejich pobytu 

vzkvétala jak po stránce hospodářské, tak i kulturní a společenské, tuto oblast nenávratně 

změnit. Vysídlení jako takové je prezentováno za účelem vyvolat emoce soucitu a lítosti nad 

jeho obětmi - Němci. Jedná se přitom o emoce čistě kolektivní, nevztahující se na jednotlivce, 
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ale na všechny sudetské Němce vysídlené z oblasti. Čechy tyto práce prezentují, až na výše 

zmíněnou výjimku, jako nepatrnou menšinu, která se žádným způsobem nepodílela na rozvoji 

oblasti, jako věčné nepřátele a vetřelce, kteří svým příchodem po skončení války oblast jen 

plundrují a využívají toho, co Němci po léta budovali. Vůči Čechům jsou zde vyvolávány 

emoce bezpráví, zloby a nepřátelství.  

 

Celkový obraz vysídlení Němců z bývalého okresu Horšovský Týn, který prezentuje 

sudetoněmecké regionální literatura, je sice celistvější, ovšem ještě více ovlivněný 

sudetoněmeckou mentalitou a politikou než samotné vzpomínky. Problematika vysídlení 

Němců z bývalého okresu Horšovský Týn začíná v této literatuře rokem 1918, který 

představuje pro sudetské Němce existenční zlom. Vznik Československa pro ně znamenal 

počátek útisku. Zatímco období před rokem 1918 představovalo pro Němce 

z Horšovskotýnska idylické období hospodářského, kulturního i společenského rozkvětu, 

příchodem české státní správy v roce 1918 se započalo postupné nabourávání toho, co Němci 

v bývalém okrese, ve své vlasti, budovali. Období po roce 1918 jakoby pro sudetské Němce 

neexistovalo. Upínají se teprve až k roku 1938 a k Mnichovu, v němž spatřují svůj rok 

osvobození a zadostiučinění za rok 1918. Naopak počátek a zejména pak průběh války, 

v němž sudetští Němci zažívají řadu zklamání svých očekávání a dozvídají se o množství 

svých padlých, pro ně opět představuje období, o němž není třeba se příliš rozepisovat. 

Přechází až tak k samotnému roku 1945 a konec války spojují především s příchodem 

německých uprchlíků ze Slezska, kterým řada z nich pomohla.  

Skutečné vysidlování v sudetoněmecké regionální literatuře začalo hromadným 

zatýkáním Němců označených za nacisty a následná internace nejdříve přímo v Horšovském 

Týně, později v Domažlicích, které vyvrcholilo hromadnou vraždou 35 mužů 11. července 

1945 v pískovém lomu u Draženova. Popis této události se téměř zcela shoduje s popisem, 

který uvádí ve svých vzpomínkách němečtí pamětníci a který je popsán výše.  

Podle sudetoněmecké literatury to nebyli jen internovaní Němci, kteří trpěli vinou 

Čechů, ale také ostatní německé obyvatelstvo, které se připravovalo na vysídlení a muselo 

snášet příchod českých osídlenců, kteří začali obsazovat jak prázdné domy, tak i domy, 

v nichž se ještě nacházely české rodiny. Mimojiné se jednalo o české legionáře, kteří se měli 

ze všech nově příchozích osídlenců k Němcům chovat úplně nejhůře, přičemž Němci pro ně 

před svým vysídlením museli pracovat. Samotný proces vysídlení popisuje regionální 

literatura tak, že brzy ráno byli Němci svoláni a odvezeni do Horšovského  Týna na zámecké 

nádvoří, kde se shromažďovali a kde Češi prováděli kontroly zavazadel, u nichž byla 
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povolena maximální váha 50 Kg na osobu a nesměly obsahat šperky a cennosti. Pokud se tak 

stalo, musela daná osoba projít osobní kontrolou. Následoval odvoz od sběrného střediska 

v Holešově, které je sudetoněmecké literatuře jako středisko se stísněními podmínkami 

nekvalitním jídlem a každodenní prací. Doby pobytu ve středisku není specifikována. 

Vysídlení pokračovalo nástupem do transportu na nádraží v Holešově, který je spojován 

především s lékařskými prohlídkami, desinfekcí, vybavením příslušnými dokumenty a 

hotovostí 500 RM na osobu.  

Samotný proces vysídlení němců z Horšovskotýnska končí v sudetoněmecké literatuře 

odjezdem posledního transportu. Samotné téma vysídlení však zůstává stále otevřené, neboť 

se objevuje v následujících pasážích věnovaných osudu vysídlení Němců z Horšovského 

Týna, především pak vzniku a aktivitám krajanské organizace Heimatkreis Bischofteinitz a 

jejímu vývoji včetně formulování postojů k vysídlení. Nejen pro autory sudetoněmecké 

literatury, ale především pro její čtenáře, respektive Němce sdružené v krajanské organizaci 

Heimatkreis Bischofteinitz představuje vysídlení z horšovského Týna doposud živé téma.  
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8 KAPITOLA VII 

8.1 Obraz vysídlení Němců z bývalého okresu Horšovský Týn – 

zainteresovaný pohled českých pamětníků 

 

Podobně jako předchozí kapitola, je i kapitola následující založena na specifickém 

materiálu, který vyžaduje zvláštní způsob interpretace. V první řadě je nutné předestřít, že u 

pohledu na vysídlení Němců z bývalého okresu Horšovský Týn sestaveného na základě 

vzpomínek  českých pamětníků neplatí to co v případě německých pamětníků. Na rozdíl od 

nich totiž české pamětníky nespojuje stejný osud vysídlení, potažmo stejné pocity a prožitky 

spojené s vysídlením. U českých pamětníků nefunguje kolektivní paměť, čeští pamětníci 

v souvislosti s vysídlením netvoří žádnou skupinu jako sudetští Němci, nesdružují se v žádné 

organizaci, nepolitizují své postoje a požadavky. Naopak vzpomínky českých pamětníků jsou 

skutečně založeny na osobních autentických prožitcích. Buď samotných informátorů či členů 

jejich rodin. Vyznačují se samozřejmě subjektivitou a částečně jsou i emocionálně zabarvené, 

nejsou však do takové míry selektivní. 

Co se týče informátorů, žije v dnešním Horšovském Týně stále několik Čechů, kteří si 

pamatují vysídlení Němců z Horšovskotýnska. Hovořit o vysídlení představuje však pro řadu 

z nich velký problém, což souvisí s několika faktory. Jako primární důvod, proč se mnou tito 

lidé odmítli na téma vysídlení Němců hovořit, byla skutečnost, že o této problematice nechtěli 

hovořit s člověkem, kterého důvěrně neznali. Někteří pak spatřovali důvod v tom, že se jedná 

o věci staré, o nichž již není třeba hovořit a oni sami o nich hovořit nechtějí. Domnívám se 

rovněž, že u některých Čechů téma vysídlení stále vzbuzuje nepříjemné vzpomínky a snad i 

jakýsi pocit viny.  

Bylo by zajisté velmi zajímavé sestavit obraz vysídlení na základě vzpomínek českých 

pamětníků názorově rozrůzněných, to se v tomto případě z výše zmíněných důvodů 

nepodařilo. Vzpomínky jsem nakonec získala od dvou informátorů. Proto následující kapitola 

reflektuje pohled na vysídlení pouze části českých pamětníků, konkrétně těch, kteří se 

s Němci před jejich vysídlením i po něm běžně stýkali, ať již z důvodů, že se jednalo o jejich 

příbuzné, či z důvodů, že mezi Němci měli řadu přátel.  

První informátor se do Horšovského Týna přistěhoval na konci války. Vyrůstal se 

svou tetou a strýcem v domě u vlakového nádraží. Teta se strýcem žili ve smíšeném 
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manželství. Strýc, Čech, pracoval před válkou jako přednosta železniční stanice, ihned po 

osvobození byl americkou vojenskou správou jmenován předsedou revolučního MNV. Ve své 

funkci setrval jenom několik dní, neboť byl nově příchozími Čechy obviněn z přílišné 

loajality k Němcům a na svoji funkci rezignoval.293 Teta informátora, Němka, dcera 

okresního školního inspektora, stala se první učitelkou českého jazyka na místní měšťanské 

škole. Za války byla nacisty pensionována.294 Právě od své tety získal informátor řadu 

zprostředkovaných vzpomínek z období první republiky, z období okupace, války a 

osvobození. Informátor dosáhl středoškolského vzdělání. Je velmi dobrým znalcem místních 

vztahů a dosud se i stýká s řadou vysídlených Němců, mezi nimiž má své přátelé.  

Informátorka se narodila Horšově, malé vesnici vzdálené 3 km od Horšovského Týna, 

ve smíšené rodině Němce a Češky. Oba rodiče pracovali na knížecím statku v Horšově. 

Informátorka měla ještě starší sestru, od  níž získala také řadu zprostředkovaných vzpomínek. 

Poté, co byla rodina vyjmuta s odsunu, vychodila informátorka českou obecní školu, dosáhla 

středoškolského vzdělání a pracovala jako úřednice. Vdala se za Čecha a dnes se sama cítí být 

Češkou. Dodnes se stýká se svými příbuznými a  přáteli v Německu, navštěvuje také 

pravidelně česko-německá setkání konaná v Horšovském Týně. Některé vzpomínky získala 

informátorka jako zprostředkované od své starší sestry, které se podařilo v 60. letech 

odstěhovat z Horšovského Týna s rodinou do Německa, kde dodnes žije. Cítí se jako Němka.  

S informátorkou udržuje velmi časté kontakty. Vzpomínky získané od informátorky jsou 

proto zajímavé nejen v tom, že se jedná o kombinaci vzpomínek osobních a 

zprostředkovaných, ale také o kombinaci vzpomínek Češky a Němky. 

Skutečnost, že oba informátoři měli a dosud mají příbuzenské i přátelské vztahy 

s Němci, samozřejmě ovlivnila jak vzpomínky, tak i názorovou orientaci těchto osob. Mimoto 

je nutné připomenout, že oba informátoři byli v době vysídlení v dětském věku, což se rovněž 

podepsalo na způsobu, jakým vnímali tehdejší skutečnosti.  

I přes odlišnost osobních i zprostředkovaných vzpomínek obou informátorů bylo 

možné vytýčit určité motivy či témata, která se objevila v obou rozhovorech. V případě 

českých pamětníků se však popis takových témat v lecčems neshoduje,  či dokonce zcela liší. 

Společné pro informátory v první řadě je, že nahlíží na vysídlení Němců z Horšovského Týna 

jako na konečnou fázi změny vztahů mezi Čechy a Němci na Horšovskotýnsku, která byla 

                                                           
293 GRYC, S., KUNEŠ V., THOMAYER L., Žili v Horšovském Týně, Sie lebten in Bischofteinitz 1352 – 2002.1.vyd., 
Horšovský Týn, 2002. 88s. 
 
294 Tamt. 
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vyvolána politickými, hospodářskými a společenskými faktory. Oba informátoři se shodují na 

tom, že vysídlením Němců se naprosto změnil celkový ráz a charakter celé oblasti. 

 Na základě zprostředkovaných vzpomínek svých rodičů či příbuzných se oba 

informátoři shodně domnívají, že obdobím, kdy se vztahy mezi místními Němci a Čechy, 

respektive i Židy, vyznačovaly bezkonfliktností až idyličností, bylo období první republiky. 

V té době, jak shodně popisují, neexistovaly žádné národnostní konflikty ani předsudky, 

důsledkem čehož vznikal poměrně velký počet smíšených manželství, především mezi Čechy 

a Němci.Informátorka vzpomíná, jak jí rodiče vyprávěli, že se zejména mladí lidé bez ohledu 

na svoji národnost velmi často zúčastňovali nejrůznějších společenských akcí, ať je pořádala 

ta či ona národnostní skupina.  

Zlom přinesl podle informátorů až konec 30. let. V přesném určení, kdy se na 

Horšovskotýnsku změnila atmosféra vztahů mezi příslušníky zmíněných tří národností, se oba 

informátoři liší. Zatímco informátorka považuje za skutečný zlom až rok 1938, jejími slovy 

„příchod Hitlera“, informátor má za to, že ke změně došlo už na konci roku 1937: „. . . ale 

přelomovej rok byl 37, 38. A tam na konci teda toho roku 37 se to teda jako začalo měnit 

dost. A ten rok 38, ten už jako od toho začátku prostě nebyl dobrej. Tam už jako to převládalo 

ve většině, to mínění . . . jako víceméně ten názor, že Češi a Němci nemůžou žít v jednou 

státě. To už jako ten rok, dá se říct, ten rok 38, tak už se to prohlubovalo až do tý míry, kdy 

tedy mohu říct, že když teda vypustíme Židy, vypustíme český zaměstnance, Čechy, kteří 

tady žili, tak z těch lidí si troufám říct, že to bylo víc jak 90%, který podporovali 

sudetoněmeckou stranu.“ Narozdíl od informátorky, která se období po Mnichovu až do 

konec války v rozhovoru vyhnula, se informátor na základě vzpomínek své tety podrobně 

zamýšlí nejen nad příčinami, ale také nad důsledky změny, kterou rok 1938 přinesl. Uvádí, že 

jedním z indikátorů změny byl obrat vztahu Němců k Židům. „To vím jako i z vyprávění a 

vím, kde se děly nějaký pogromy, přímo tedy, ale tady se to řešilo jen nějakým třeba rozbitím 

toho okna, nějakým počmáráním toho domu hákenkrajcem nebo Jude, nebo něco takovýho, 

co se tam prostě vzalo.“ Důvod takové umírněné podoby antisemitismu spatřuje informátor 

v dobrém společenském postavení Židů v Horšovském Týně a také v tom, že ve městě se 

nacházela vojenská posádka, což například ve srovnání s Poběžovicemi, kde žádná vojenská 

posádka nebyla a kde se, dle vzpomínek informátorovy tety, uskutečnil pogrom na Židy 

včetně lynčování a rozbíjení výloh obchodů.  Vzápětí na to však dodává, že vztah Němců 

k Čechům nebyl lepší. Vedle Židů proto z oblasti buď nuceně nebo dobrovolně odcházeli 

české rodiny do vnitrozemí. V oblasti tak  z českého obyvatelstva zůstalo pouze několik osob 

ze smíšených manželství.  
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Období druhé republiky označuje informátor na základě vzpomínek své tety za období 

tristní jak pro Čechy, kteří na bývalém okrese zůstali, tak i pro část Němců, kteří se odmítli 

ztotožnit s NSDAP a její politikou, což byli podle informátora především sociální demokraté. 

Informátor vzpomíná na případy několika z nich, kteří se v důsledku pronásledování museli 

vystěhovat, či na případ jedné mladé sociální demokratky, která spáchala sebevraždu.  Co se 

týče příznivců NSDAP, uvádí informátor, že se k nacismu přiklonili i tací, kteří před válkou 

vypadali jako velmi tolerantní  „A tady zrovna naše sousedka, co jsou Štěpánů, tam bydleli 

nějaký Mainhastovi, to byla velmi tolerantní rodina. To sice byli Němci, ale jako uměli česky. 

Třeba jejich děti chodily na češtinu, taky si jako vzpomínám, že s tou jejich dcerou jsem byl 

ještě donedávna v kontaktu, tak ta mluvila velmi krásně česky. Ale to bylo, jak už to ta 

situace, ta psychóza vrcholila, tak jako se mluvilo přes plot, tak taky jako říkala: „Už aby ten 

führer přišel, aby byl pořádek.“ Informátor rovněž připomíná případ knížete 

Trauttmansdorffa, jehož osud představuje pro informátora velké téma. Do NSDAP vstoupil 

podle informátora kníže ještě před rokem 1938, údajně proto. že knížecí rodina věřila, že po 

příchodu Hitlera znovu nabude svůj majetek, o něž byla připravena v rámci prvorepublikové 

pozemkové reformy. „Nestala se ani další věc, že jim nebyly smazány dluhy. Kupodivu! . . . 

Tohleto bylo takový první zklamání a potom zaveden takový ten pořádek a tohleto a potom 

přišla ta povinnost mobilizační. Oni museli do války a tam vlastně oni byli postiženi a tam 

vlastně nakonec o toho jednoho syna přišli, o toho nejstaršího syna.“ Na příkladu 

Trauttmansdorffů demonstruje informátor změnu postojů horšovskotýnských Němců 

k Hitlerově politice. Uvádí, že koncem války začal Němce na Horšovskotýnsku pojímat strach 

z konce války a příchodu Čechů. „ To byla, troufám si říct, ta poslední věc, strach z odvet. Co 

se stane až sem přídou zpátky Češi, až sem přídou Američani, nedej pánbůh Rusové. Z toho 

byl tedy strašnej, to byla velká obava a si myslím, že takovejch těch, že potom v tom roce 45 

věřili asi jenom už takový ty zarputilý.“  

Konec války spojují oba informátoři také s příchodem uprchlíků. Informátorka si 

vybavuje, jak koncem války začali do oblasti přicházet tzv. karpatští Němci: „To byli 

slovenský Němci . . .který vlastně žili jako ve dvoře, oni je usazovali na těch, na těch štacích, 

pocházeli tam odněkud okolo Košic, tam odněkud od Tater, prostě. Měli ty svoje obydlí a 

svoje zemědělský usedlosti a tak dále, byli to většinou sedláci, který vlastně potom, jak šla 

fronta, tak potom museli opustit a přišli sem do regionu.“ Informátor vzpomíná na druhou 

stranu na příchod tzv. národních hostů, Němců ze Slezska,a na jejich problémy s ubytováním: 

„Ty tady byly ubytovaný jako porůznu a to jako vím z vyprávění, to mi nejen říkala teta, že 

byla vlastně jakási povinnost těch starousedlíků je přijmout na byt a uskrovnit se a přijmout 
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tedy ty národní hosty, protože oni tam vlastně všechno nechali a utekli před Rusama. A takže 

zpravidla, kdo měl nějakej dům, tak tam holt musel nějakou tu světničku vyčlenit, museli se 

uskrovnit,“ 

Podle vzpomínek informátorovy tety se konec války a následné osvobození okresu 

americkou armádou očekávalo. I přesto do poslední chvíle nebylo jisté, zda se okresní město 

vzdá americké armádě ihned, či zda landrát vydá rozkaz k obraně města do úplné porážky, 

čemuž nasvědčovala i povinnost svolaného Volkssturmu kopat zákopy a stavět barikády. 

Zřejmě z toho důvodu panovala mezi Čechy i Němci po příjezdu amerických vojenských 

jednotek nervozita a strach, které je přinutily schovat se do sklepů svých domů, tak jak  to 

vyprávěli informátorovi jeho strýc s tetou.  

O samotném osvobození se od strýce informátor dozvěděl následující: „Jenomže právě 

s nima ( s Američany – pozn. autorky) byl ten Čech, ten je vedl, ten Beran z Postřekova . . .A 

ten je přived jako k tomu Kočandrlovi.(strýci informátora – pozn.autorky). Takže oni slyšeli, 

co se děje, ty rány na ta vrata když potom šel votevřít, tak najednou tady stáli Američani na 

schodech, tady na verandě. Takže se to prostě později potom všechno vysvětlilo. A v tu ránu, 

když oni přijeli ty tanky . . . a nu prostě ty Američani sem vlezli do baráku a najednou začala 

střelba od hřbitova. A . . tam totiž se zabarikádovalo několik těch zfanatizovaných 

Hitlerjugend, který  . . to byli takový patnáctiletý a ještě možná ještě míň, takový vejrostkové. 

. .. No voni proti těm tankům začali střílet. No  samozřejmě, pitomí kluci, takže ten potom, co 

byl v tom prvním tanku, tak ten na ten hřbitov několik ran vystřelil z děla. . . No a byl pokoj.“ 

Předání správní moci okresu tedy podle informátorových zprostředkovaných vzpomínek 

nakonec proběhlo poklidně a bez ozbrojených konfliktů.  

Na popis událostí po osvobození jsou vzpomínky informátorů poměrně chudé. 

Informátor se zmiňuje pouze o tom, že došlo k obsazení radnice revolučním národním 

výborem, který měl údajně sestávat z Čechů, kteří se v té době ve městě nacházeli v čele 

s informátorovým strýcem,  a jedné německé sociální demokratky. Co se však dělo po 

rozpuštění tohoto výboru a obsazení okresní správy revolučními jednotkami, o tom 

informátoři vypovídají jen mlhavě, když toto období označují za zlé, v němž se děly hrozné 

věci, ovšem jaké, nechtějí specifikovat, přičemž se shodují na tom, že je páchali Češi, 

především ti, kteří měli v rukou správu města o okresu, a že se na základě těchto událostí 

zcela změnil přístup Čechů  k  Němcům.  

Něco si z té doby vybavuje informátorka, která vzpomíná, že Němci museli začít nosit 

žlutou pásku že již v prvním měsících po osvobození začala být část z nich vysidlována ze 

svých domů a přesunována do vnitrozemí na práce. V té době také docházelo k prvnímu 
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velkému zatýkání Němců, kteří byli označeni za nacisty. Vzhledem k tomu, že se tehdy ještě 

většina dospělých nacházela na frontě, týkalo se, jak shodně uvedli oba informátoři, zatýkání 

všech, kteří měli německou vojenskou uniformu, ale také civilistů, kteří z nějakých důvodů 

nemohli narukovat, a tak byli nasazeni na určitou práci. Tématu zatýkání Němců se věnují 

oba informátoři, přičemž se shodují, že mezi zatčenými se nacházeli skuteční nacisté  nebo 

alespoň sympatizanti nacismu. Informátor v této souvislosti upozorňuje na zajímavou 

epizodou zatčení knížete Trauttmansdorffa,  Od své tety a strýce se informátor dozvěděl, že 

knížecí rodina však pravděpodobně vlastnila doklady o své protinacistické činnosti za války, 

jež poskytla veliteli americké jednotky a na jejímž základě pak měli Američané umožnit 

rodině bezpečný přesun do Rakouska. Informátor dále uvádí, že řada Němců měla ze zatčení 

strach, a tak cítili potřebu získat potvrzení či svědectví o tom, že se za války nepodíleli na 

nacistických zločinech. O takovéto výpovědi žádali Čechy, kteří za války zůstávali 

v Horšovském Týně. Mimo jiné i infromátorova strýce. „. . . za ním chodili Němci, aby jim 

podepsal, že za války nikomu neublížili. . . protože pro ty Němce to bylo hrozně důležitý.“ 

V tom, co se stalo s ostatními internovanými, se vzpomínky obou informátorů liší. 

Zatímco informátorka tvrdí, že zatčené a internované, mezi nimiž byl údajně i její strýc,což se 

později dozvěděla od své sestry, čekal odvoz do Chrastavic, kde je bez soudu popravili 

v nějakém lomu, informátor má za to, že byli sice dopraveni do Chrastavic, ale tam je čekalo 

vyslýchání a vyčkali tam do transportu. Exces se zastřelenými Němci popisuje zcela jinak. 

Podle zprostředkovaných vzpomínek, které získal od svého strýce, mělo dojít k tomu, že na 

náměstí v Horšovském Týně bylo pochytáno 35 Němců: „no prostě je určitej počet vzali, 

odvezli je k Draženovu, kde je pak jako všechny postříleli.“ Informátorka vzpomíná, že se její 

rodina o vraždě  dozvěděla poměrně záhy, avšak ani manželka zavražděného, ani její příbuzní 

nemohli v této situaci nic dělat. Navíc se událost velmi brzy zatajila a nesmělo se o ní mluvit. 

Vyjma vraždy horšovskotýnských mužů v Draženově si ani jeden z informátorů jiné 

excesy na Němcích z Horšovskotýnska nevybavuje.  Ve vzpomínkách obou informátorů se 

však objevují zmínky o chování některých Čechů vůči Němcům, které většinou souviselo 

s vyháněním Němců z domů a bytů či s osobními prohlídkami: „to taky se dělaly domovní 

prohlídky, to jo. Třeba tady byla taková zvláštní rodina doktora Petřičevice, on byl snad 

nějakej Bulhar nebo já nevím, a tomu vykradli skoro celej byt, ještě ho z něho ani 

neodstěhovali, a takhle jako řadu lidí.“ Nucené opouštění domů a bytů v důsledku nástupu do 

transportu znamenalo pro řadu Němců tristní zkušenost. Informátor vzpomíná, že k nim 

chodili Němci a prosili informátorovu tetu, aby si u ní mohli nechat cennosti, šperky a další 

věci, které nemohli převézt za hranice a zároveň je nechtěli nechat napospas novým 
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osídlencům. Informátor také vzpomíná, že otec jednoho jeho přítele vezl nábytek na hranice 

na dvoukoláku. Informátorka si žádný podobný případ nevybavila, neboť jak uvedla, u nich 

ve vesnici nezbyl nikdo, u koho by bylo možné věci schovat.  

Na rozdíl od informátora popisuje informátorka jako své hlavní téma průběh vysídlení, 

částečně z vlastní zkušenosti  a částečně na základěvzpomínek její sestry, která na rozdíl od 

informátorky v době vysídlení jako starší vnímala více aspsktůl vysídlení. Na den, kdy se 

svojí rodinou, která byla určena k druhému transportu, opouštěla dům, vzpomíná: „Po 

písemném oznámení německým  občanům během 24 hodin se museli vystěhovat a opustit 

svoje obydlí. S sebou si mohli vzít na osobu 25 kilo. To bylo hodně málo, že jo. Takže my 

jsme vlastně byli, my jsme ten odsun taky museli prodělat, přestože moje maminka byla 

Češka, ale museli všichni, prostě byl první odsun a ty museli všichni do toho jít. . . . To jako 

maminka se jako bránila a upozorňovala na to, že je Češka a že ona po tom, když jsme 

odjížděli, to si pamatuju, že strašně moc plakala, když jsme odjížděli z toho Horšova.“ V této 

výpovědi naráží informátorka na otázku smíšených manželství, kterých podle vzpomínek 

nejen jí, ale i informátora bylo na celém okrese již před válkou velmi mnoho. Jak vyplývá ze 

vzpomínek informátorky, v její rodině, kde se jednalo o smíšené manželství Němce a Češky, 

se nedělaly v souvislosti s vysídlením žádné rozdíly v tom smyslu, že by tato rodina měla být 

vysídlena později či že by se ní mělo zacházet jinak. Rovněž se nečekalo na vyřízení jejich 

žádosti o ponechání československého občanství. Rodině informátorky se podařilo dosáhnout 

vyjmutí z vysídlení až v samotném sběrném středisku, několik dní před nástupem do 

transportu. Odlišný pohled na tuto skutečnost přinášejí informátorovy vzpomínky, neboť 

podle jeho výpovědi jeho strýc Čech a teta Němka nebyli do vysídlení zařazeni vůbec, a 

mohli tudíž zůstat ve svém domě.  

Vzhledem k tomu, že se rodiny informátora vysídlení netýkalo, popisuje proces 

vysídlení před nástupem do transportu pouze informátorka. Vzpomíná na převoz všech 

Němců určených k transportu traktory do Horšovského Týna na nádvoří zámku, kde bylo 

shromaždiště pro Němce určené do transportu a prováděly se zde osobní prohlídky a 

prohlídky zavazadel. Některé kontroly prováděly k tomu určené české jednotky podle 

informátorky skutečně důkladně, tak jak to informátorce popsala její sestra: “ ženy se musely 

vysvlíct  do spodního prádla, jestli nemaj něco cennýho . . Když se kontrole něco líbilo, třeba 

vzali a nechali, že jo. Zastavili to, nechali si to. Takže ani ty věci si všichni ty lidi nedovezli.“  

Z Horšovského Týna pak Němce převezli do sběrného tábora v Holýšově. „No byly to 

dřevěný baráky, byly to prostě ty místnosti, byly větší. Byly tam dřevěný palandy nad sebou 

jako v těch lágrech to bylo, tam jsem spali, prostě takhle. Ale kolik dní jsme tam přesně byli 
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to nevím. Ale vím, že  vždycky ty muži, teda, včetně můj tatínek třeba v tý světnici ještě 

s jedním pánem, ty chodili potom pro ty obědy, jo, protože se tam muselo taky vařit pro ty 

lidi, no tak . . . vždycky to byl nějakej takovej eintopf nebo něco takovýho, prostě, aby ty lidi 

taky měli co jíst, protože oni si tam vlastně nemohli vařit.“ Pobyt ve sběrném středisku 

v Holýšově zřejmě nemohl trvat dlouho, neboť přestože si informátorka nepamatuje, kolik dní 

ve středisku strávili, uvádí, že žádní Němci ve středisku nepracovali.  Vzpomíná si však, jak 

se její matka po celou dobu pobytu snažila získat povolení o vyjmutí z vysídlení: „Vím že my 

jsme potom vlastně, moje maminka se tam domlouvala s těma, který to tam dělali ten odsun a 

tak prostě . . . Naši vlastnili ten domeček v tom Horšově a ten byl vlastně psanej na maminku 

a maminka byla Češka, tak to byl vlastně českej majetek, a tak se bránila prostě do toho 

Německa jít, že jo. No a tatínek by bejval šel rád, no a sestra ta už jako byla starší,  ta 

pochopitelně někam chtěla na ty studie, nebo někam se vyučit, tak nějak, že jo. No a to, jako 

nakonec jsme jako šli zpátky. No mě to bylo fuk, protože jsem byla dítě. .“ Návrat do 

Horšova spojuje informátorka s pocitem osamění, ztrátou kamarádů, kteří byli vysídleni a 

nepříjemnostmi, které jí, jako dítě ze smíšené rodiny hovořící pouze německy, čekaly : „A 

český děti . . no a  jsem začala potom chodit v září do školy v Horšově, kde vlastně byla paní 

učitelkou nějaká paní Mrázová, která byla jako hodná, velmi hodná ke mně a děti mě zase 

moc nebraly. Ale to bylo zase z toho, zase do těch rodičů, víte. Hnedka prostě mě odstrčili . . . 

no tak jsem se naučila mluvit, no a celkem jsem se i hodně naučila od tý paní učitelky, která 

se mi opravdu věnovala, byla opravdu velmi hodná.“ 

O případech, že někteří Němci se vysídlení nevyhýbali, ale naopak vysídleni být chtěli 

nebo se dokonce k němu sami přihlásili, svědčí vzpomínky informátora. Důvody, proč se 

někteří Němci vysídlení nebránili, lze podle něj spatřovat nejčastěji v tom, že se chtěli dostat 

ke svým příbuzným, kteří už vysídlení absolvovali, našly se však i případy, kdy někteří, ač 

vysídlení být nemuseli, se k němu přihlásili dobrovolně z důvodu potřeby nést stejný osud 

jako ostatní Němci. „ … . taky pak napsali potvrzení tý paní Zischkový295, že ona jako si 

zapisovala vysílání londýnskýho rozhlasu za války, aby jako měla nějaký důkazy, no a 

protože ona uměla francouzsky, tak ona se s nima (se zástupci americké armády – pozn. 

autorky) domluvila, aby jí to podepsali. Ale pak se, to já neumím pochopit, sama dobrovolně 

přihlásila do odsunu.“.  

                                                           
295 Marie Zischka byla jedna z předválečných předsedkyň horšovskotýnských sociálních demokratů. (Pozn. 
autorky). Více viz GRYC, S., KUNEŠ V., THOMAYER L., Žili v Horšovském Týně, Sie lebten in Bischofteinitz 1352 
– 2002.1.vyd., Horšovský Týn, 2002. 88s. 
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 Poměrně negativní vzpomínky mají oba informátoři spojené s příchodem českých 

osídlenců. Oba se dle svých výpovědí setkali s tzv. zlatokopy přicházejícími do pohraničí za 

účelem zisku. Informátorka si v této souvislosti vybaví dva takovéto osídlence, kteří zabírali 

domy v Horšově: „To víte, že byli lidi, ale já si pamatuju z toho Horšova, tam byl akorát 

jeden nebo dvoje tam byli, který vlastně jenom tak přišli, vyrabovali to, byli tam nějakej čas a 

všechno naložili na auto a odvezli pryč. Zase  šli zpátky do vnitrozemí.“ Informátor si 

dokonce v této souvislosti vzpomněl na případ, kdy došlo k obsazení domu, z něhož ještě 

nebyli Němci vysídleni. Chování nového majitele popisuje následovně: „Jo, byly známý 

takový situace a to je případ i třeba tý malířky paní Bäumel, kdy se prostě do toho jejího 

domu, kdy si ho zabral nějakej esenbák, to jméno se dá docela zjistit a tu starou paní, který 

bylo  80 let, tak prostě strčili do komory někam nahoru, tam kde měla ateliér, no a nesměla si 

vzít nic než to,  co voni jí dali. To znamená otevřeli skříň, . . . že třeba, já nevím ji vyndali 

nějaký šaty, dvoje troje, nějaký prádlo nějaký tohleto, ale aby vona si mohla jít a tohleto je 

moje, ale takhle se chovali někteří ti Češi, bohužel.“  Nejen k těmto „zlatokopům“ ale i 

k pozdějším osídlencům začali být Němci po přerušení vysídlení v důsledku nedostatku 

pracovních sil nasazováni na práce. Jak vyplývá ze vzpomínek obou informátorů, ve velké 

míře docházelo ze strany českých národních správců k vykořisťování těchto Němců, neboť 

práce, kterou museli vykonávat, byla velmi těžká a často pracovali pouze za ubytování a 

stravu.  

V souvislosti s otázkou nasazování Němců na práci si oba informátoři vybavují, že ne 

všichni Němci měli to štěstí být nasazeni na práci přímo v bývalém okrese Horšovský Týn. 

Ještě před počátkem samotného vysídlení, ale i v jeho průběhu docházelo k nasazování 

Němců na práci mimo bývalý okres. Týkalo se to především zemědělců a specialistů. 

Informátorka uvádí, že po svém návratu měli tito lidé velký problém s vystěhováním se do 

Německa, neboť vysídlení bylo již v té době oficiálně ukončeno. To se týkalo i těch Němců, 

kteří nebyli z různých důvodů vysídleni a po politickém převratu v roce 1948 se chtěli dostat 

ke svým příbuzným, o jejichž dalším osudu po vysídlení dostali zprávy. Mezi těmito Němci 

měli oba informátoři své příbuzné či přátele. Vzpomínky informátorky vypovídají o tom, jak 

se snažila dostat do Německa její starší sestra: „No moje sestra ta vlastně, ta měla docela 

smůlu, to už byla starší, ta musela dělat vlastně na statku, pak se nějak dostala sem do Tejna, 

dělala tady někde v tý šmulovně, no a pak se taky vdala, že jo, celkem slušného muže měla, 

no a měli syna, no ale měli taky problém. On nebyl příliš dobře zapsanej, ten její muž, chodil 

do kostela a byl jiného prostě názoru, než ty ostatní v tehdejší době, no tak . . a ten syn, ten 

byl dost jako na muziku, ten Pavel. To byl muzikant už jako dítě. . . No a teď pochopitelně 
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měli starost, jestli vůbec se dostane na konzervatoř. No oni řekli, že ne, že absolutně ne. . . . 

No a potom v tom, pak byl ten 68. rok, nebo 70. rok, tak nějak se jim povedlo vystěhovat. 

Takže pryč. A ten tam vystudoval! Konzervatoř, švagr, ten měl velmi dobrý místo jako, jo, 

celkem žili dobře.“ Jak uvádí informátor, problémy s vystěhováním do Německa nemusely 

mít nutně pouze politický charakter: „v 50. roce nebo v 52. roce, nebo tak pozdě, že byly 

případy, že ta určitá Němka, nebo část rodiny německý žádala o vysídlení a oni neměli na 

lístek do Chebu. Voni neměli peníze. Musel jim národní výbor zaplatit tu jízdenku a přitom 

vlastně pracovali v zemědělství.“ 

Většina Němců, kteří se z okresu stěhovali po roce 1948, mířila na místa, kde se 

usadili jejich dříve vysídlení příbuzní. To je doklad toho, že zprávy od vysídlených Němců 

začaly na Horšovskotýnsko docházet poměrně brzy po vysídlení. Potvrdili to oba informátoři, 

neboť, jak již bylo řečeno, vysídlení se přímo týkalo části jejich příbuzenstva. V případě 

informátorčiny rodiny se sestra její matky po vysídlení ozvala velmi brzy a rodina 

informátorky s ní udržovala časté kontakty nejdříve písemné a hned, jak to bylo možné, tak i 

osobní. První návštěvu příbuzných  v Německu bylo možné uskutečnit teprve na přelomu 50. 

a 60. let, jak se na tom shodnou oba informátoři. Informátor vzpomíná, že již při prvních 

návštěvách se jeho teta, u níž si někteří Němci schovali své cennosti a věci, snažila tyto věci 

převézt  přes hranice: „. . . a ona jim to potom vozila. Když jezdila do Německa, tak to 

zašívala, zašívala třeba do kabátů a takhle. Vím prostě, že jim to tam takhle, takhle vozila.“ 

K častějším návštěvám však začalo docházet až na konci 60. let, kdy  se také uskutečnily ze 

strany vysídlených Němců první návštěvy Horšovskotýnska. Podle výpovědí informátorů se 

vraceli především ti, kteří zde zanechali své příbuzné a přátelé. I mezi nimi však byla řada 

těch, kteří se po svém vysídlení na Horšovskotýnsko již nikdy nevrátili, což dokládá i případ 

sestry informátorovy tety.  

Při návštěvách svých rodných obcí měli samozřejmě Němci, kteří sem přijížděli, 

zájem vidět své bývalé domy. Některým nynější majitelé umožnili si své bývalé domovy 

prohlédnout, jinde jim naopak ani nikdo neotevřel. Na řadu Němců s ohledem na poválečnou 

situaci v československém pohraničí čekalo určitě velké zklamání. Ať již celé obce nebo 

samotné domy vůbec neodpovídaly obrazu, který se zachoval v paměti těchto lidí, když své 

bývalé domovy opouštěli. Některé Němce včetně několika přátel a příbuzných informátorů 

tento pocit poznamenal natolik, že se k návštěvě Horšovskotýnska již nikdy neodhodlali: 

„Ano a tohleto zklamání u starý paní Liebscherový . . .  ta pocházela z bohatý rodiny, ze 

mlejna z Polžic, z toho největšího mlejna. No a potom ta její dcera ta sem jezdila a všechno, 

ale vona prostě nechtěla vidět ten mlejn jak je to  zhuntovaný, jak je to zpustlý.“ Našli se však 
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i tací, kteří svůj život na Horšovskotýnsku jakoby uzavřeli a uchovali si pouze vzpomínky na 

to, co se odehrálo před jejich vysídlením.  

Oba informátoři se v tomto ohledu shodnou na tom, že ve vnímání aktu vysídlení jako 

takového a ve vnímání svých bývalých domovů hraje neodmyslitelnou roli příslušnost ke 

generaci, z níž vysídlení Němci pocházeli. Informátorka k tomu uvádí: „To máte, tyhlety starý 

lidi, který byli, tak ty byli jako, ty měli jako strašnou křivdu. Těm se stala jako křivda strašná, 

protože ten majetek a tohle . . . A zase ty mladší děti, který jsou zase od těch mladších, tak ty 

už celkem nechtěj nic s tím mít.“ 

 

Oba respondenti připouštějí, že během vzájemných návštěv se několikrát u 

vysídlených Němců setkali s konstatováním, že i přes velmi těžké začátky, jimiž museli po 

svém vysídlení do Německa projít, se většině podařilo v Německu usadit a jejich životní 

úroveň leckdy dosáhla výše, než kde byla v českém pohraničí před jejich vysídlením. Snad i 

díky tomu u většiny z nich vyprchala zášť a pocit bezpráví z vysídlení, ale převažuje spíše 

jakési vzpomínání na život na Horšovskotýnsku, kde mají dodnes ještě své příbuzné a přátele. 

Důkazem toho je i skutečnost, že každý měsíc navštěvují tito lidé vzájemná česko-německá 

setkání v Horšovském Týně, kam chodí i oba informátoři, neboť mezi Němci mají některé své 

bývalé přátelé  z dětství, o které kvůli vysídlení přišli.  

Poněkud jinak se oba informátoři staví k aktivitám sudetoněmecké krajanské 

organizace. Oba se shodují na tom, že setkání vysídlených sudetských Němců na půdě 

Heimatkreis Bischofteinitz má přece jen poněkud jiný charakter, než česko-německá setkání 

pořádaná v Horšovském Týně, především proto, že se na takovýchto setkáních stále objevují i 

ti Němci, kteří za svým vysídlením vidí velkou křivdu. Navíc se na pozadí činnosti a 

prezentace ozývají oficiální stanoviska SL k vysídlení. Zatímco informátor o ní ani nehovořil, 

byla informátorka v této otázce otevřenější: „Já se celkem o politiku moc nestarám, víte. A 

tohleto je taky taková věc. Oni byli tak nějak, po určitých letech byli odškodněný ty lidi, 

dostali peníze, jo, za nějakej ten majetek, kterej tady měli, nevím jak byli odškodněni, ale 

dostali peníze podle mý sestry jako . . Víte, to jsou určitý lidi, který se tím živí. Co pořád 

podrejvají takový to okolo sebe, jo a rejou a rejou a sbíraj ty přívržence. Je to dneska politická 

otázka, já jako říkám, politika.“  

Co se týče emocionální stránky vzpomínek českých pamětníků na vysídlení Němců 

z Horšovského Týna, lze říci, že zde emoce fungují ve více rovinách. V první řadě jsou emoce 

patrné tam, kde informátoři hovoří o svých vzpomínkách, které získali jako děti. Vzhledem 

k tomu, že v té době příliš nerozuměli tomu, co se kolem nich děje, vyvolávají u nich tyto 
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vzpomínky emoce spojené ne se strachem, ale spíše právě z neznalosti situace. Příkladem 

toho mohu být informátorčiny vzpomínky na návrat do vesnice po té, co její rodinu vyjmuli 

z vysídlení, kdy zjistila, že vesnice je prázdná a jí schází všechny kamarádky. Navíc byla 

postavena před nutnost chodit do školy s cizími dětmi, jejichž jazyk v té době neuměla, načež 

byla dětmi vyloučena z jejich kolektivu. V případě informátora se například jednalo o 

vzpomínky na to, jak teta schovávala Němcům jejich cenné věci a skrývala je před 

domovními prohlídkami. Či jak otec jeho strýce odvážel za hranice nábytek a pokrývky. 

Mimo tyto se pak u informátorů projevovaly emoce spojené se vzpomínkami a 

zkušenostmi získanými již v pozdějším věku, které povětšinou souvisely s jejich německými 

přáteli a rodinami. Takové emoce byly patrné více u informátorky a většinou byly vyvolány 

vzpomínkami na potíže, které měli Němci, kteří v Horšovském Týně zůstali a dodatečně se 

rozhodli vystěhovat do Německa, nebo vzpomínky na Němce, kteří se po čase na 

Horšovskotýnsko vrátili a byli zklamaní pohledem na současnou podobu svých bývalých 

domů či z neochoty Čechů, kteří domy zabrali.  

V neposlední řadě se pak u informátorů projevují emoce, které přejali podobně 

společně se vzpomínkami od svých příbuzných a přátel. Více je to patrné u informátora, 

v jehož některých vzpomínek je poměrně silně patrný výraz smutku a lítosti nad tím, že 

události následující po roce 1938 tak změnili charakter celé oblasti, především pak jeho 

prvorepublikovou podobu, která, ač si na ní nevzpomíná, pro něj představovala ideální 

období, kdy fungovalo nejen národností soužití, ale kdy celý bývalý okres prosperoval i po 

hospodářské stránce. 

Co se týče emocí spojených se současnými sudetoněmeckými postoji a požadavky a 

s hodnocením vysídlení jako takového, zde jsou oba informátoři opatrní. Informátorka se před 

negativními emocemi vyvolanými touto problematikou spíše uzavírá a vysídlení považuje pro 

sebe za uzavřenou kapitolu. Vysídlení neschvaluje, ale přisuzuje jeho uskutečnění dobovému 

kontextu a mentalitě. Informátor vysídlení ani zcela neodmítá, ani nepřijímá. V jisté malé 

míře u něj vyvolává nepříjemné pocity spojené s excesy a nepřiměřeným chování Čechů vůči 

Němcům v období krátce okupaci, na druhou stranu však se sudetoněmeckými požadavky a 

postoji nesouhlasí, neboť realizaci vysídlení přičítá dobovému kontextu. Oba navíc cítí jakési 

vyvážení vysídlení v tom, že řada vysídlených Němců si v současné době žije v Německu 

poměrně velmi dobře. 

 

Obraz, který poskytuje hledisko českých pamětníků, se ukázal být poměrně hodně 

členitý. Ve vysídlení spatřují oba v první řadě zcela zásadní změnu charakteru celé oblasti, 
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jejíž „zlaté období“, v němž fungovalo nejen soužití Čechů a Němců, ale i soužití Čechů, 

Němců a Židů, což se vyznačovalo četností uzavřených smíšených manželství, představovalo 

období první republiky. Situace se zásadně změnila až v letech 1937 a 1938, kdy se až 

nečekaně změnil postoj Němců jak k Židům, tak i k Čechům. Všichni Židé a část Čechů byly 

po Mnichovu nuceni okres opustit. Z českého obyvatelstva zde zbyla pouhá hrstka, především 

těch, kteří uzavřeli smíšené manželství. Počátek války a její průběh pomalu měnil původní 

nadšení Němců z Horšovskotýnska, především zprávy z fronty a pak také špatná hospodářská 

situace způsobily, že řada Němců, včetně těch, kteří v politiku NSDAP vkládali velké naděje, 

jako knížecí rodina Trautmannsdorffů, začaly přepadat obavy a strach z konce války. 

Osvobození okresu, potažmo okresního města porběhlo až na malou přestřelku s příslušníky 

Hitlerjugend. Správa města byla předána nejdříve jakémusi revolučnímu výboru sestávajícímu 

z přítomných Čechů, pak státní správu obsadili Češi z vnitrozemí. Samotný proces vysídlení 

začíná z hlediska českých pamětníků zatýkáním a internací Němců označených za nacisty, 

z nichž byla řada převezena do internačního tábora v Chrastavcích. Podmínky 

v chrastavickém středisku čeští pamětníci nepopisují. Co se týče draženovského excesu, 

podávají čeští pamětníci dovjí verzi, která se liší především v tom, odkud byli Němci do 

Draženova odvezeni, zda z Chrastavic, či přímo z Horšovského Týna. V Draženově měli být 

daní Němci podle českých pamětníků zatřeleni. Začátek vysídlování se vedle zatýkání Němců 

vyznačoval i příchodem prvních českých osídlenců, kteří zabírali prázdné i stále obydlené 

domy a řada z nich se k Němcům, kteří pro ně museli pracovat chovala nevybíravým 

způsobem. I přesto však mezi některými Čechy a Němci existovala jistá solidarita, která se 

projevovala např. tím, že si Němci u svých českých přátel schovávali před svým vlastním 

vysídlením cennosti a šperky. Větší věci jako nábytek, se pak někteří z nich snažili dopravit 

vlastnoručně tajně za hranice. Samotné vysídlení probíhalo tak, že určení Němci byli 

dopraveni na zámecké nádvoří do Horšovského Týna, kde probíhala kontrola zavazadel 

v maximální váze 25 Kg na osobu zcela nepřiměřené osobní prohlídky žen. Následoval 

několikadenní pobyt ve sběrném středisku v Holešově, které se vyznačovalo poměrně 

stísněnými prostory a špatnou stravou. Žádné nepatřičné zacházení ze strany dozorců  se však 

ve vzpomínkách českých pamětníků neobjevilo. Naopak bylo nejspíše možné u vedení 

střediska ještě i před samotným nástupem do transportu na základě určitých skutečností získat 

povolení z vyjmutí z vysídlení. Popis nátupu do transportu a jeho průběh v obraze vysídlení 

z hlediska českých pamětníků chybí. Naopak je obohacen o popis situace po vysídlení velké 

většiny Němců z okresu, kdy se zbývající německé obyvatelstvo muselo potýkat  s řadou 

potíží spojených nejen s jazykovou bariérou ale také s předsudky, které Češi vůči Němcům 
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měli a v neposlední řadě i s problémy, které Němcům způsobovala česká státní správa. Řada 

Němců, která se chtěla v období po vysídlení vystěhovat do Německa s tím měla velké obtíže. 

Vysídlení Němců z Horšovskotýnska zasahuje z hlediska českých pamětníků až do 

současnosti, kdy se do oblasti stále vracejí někteří vysídlení Němci nejen, aby si oživili své 

vzpomínky na svůj život na okrese před vysídlením, ale aby se setkali se svými příbuznými a 

přáteli. 
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9 KAPITOLA VIII 

9.1 Závěr 

 Studie o vysídlení německého obyvatelstva z bývalého okresu z Horšovského Týna si 

v první řadě  klade za cíl zrekonstruovat přípravy a průběh vysídlení Německého obyvatelstva 

tak, jak je prezentuje archivní materiál, vzpomínky českých a německých pamětníků a 

regionální literatura.  

Oblast bývalého politického okru Horšovský Týn, pod něhož po druhé světové válce 

spadaly další dva soudní okresy Poběžovice a Hostouň,  se nachází v jihozápadních Čechách, 

samotné bývalé okresní město Horšovský Týn je vzdálené cca 30 Km od německých hranic. 

Před druhou světovou válkou se jednalo o okres se silnou převahou německého obyvatelstva. 

Němci tvořili z celkového počtu obyvatel celého politického okresu celkem 74%. Na okrese 

převažovaly obce s více než 60% poměrem německého obyvatelstva. Německé obyvatelstvo 

velkou měrou ovlivňovalo hospodářskou, politickou, společenskou i kulturní stránku oblast 

včetně okresního města. 

Z archivního materiálu se dozvídáme, že již na přelomu května a června začalo na 

okrese hromadné zatýkání Němců označených za nacisty, přičemž za tímto zatýkáním nestála 

česká státní správa okresu, která v té době ještě zcela nefungovala, nýbrž revoluční správa 

sousedního domažlického okresu, která se sama dosadila z členů revoluční vojenské posádky 

Nivy. Zadržené Němce odváželi do věznice okresního soudu v Domažlicích nebo do 

Domažlic – Milotova, internačního střediska narychlo zřízeného částečně v barácích u 

domažlického nádraží, později rozšířeného o baráky v Chrastavcích.  

Horšovskotýnský ONV začal s přípravami vysídlení němců z okresu v lednu 1946 

oficiálním zastavením dobrovolného odchodu Němců za hranice. Následovala evidence 

německého obyvatelstva probíhající ve všech obcích s cílem zjistit počet Němců připadajících 

v úvahu pro vysídlení. V rámci této evidence se rozlišovali mezi Němci skupiny nacistů, které 

čekalo zatčení a internace, Němců specialistů potřebných na práci, s jejichž vysídlením se 

počítalo později, Němců antifašistů, kteří měli být naopak z vysídlení vyjmuti a Němců ze 

smíšených manželství, kde se muselo o vyjmutí z vysídlení rozhodnout. Vedle těchto skupin 

se také klasifikovaly nemocní, přestárlí, těhotné ženy a malé děti. Během evidence měli 

Němci právo zažádat o ponechání československého občanství, pokud se prokázali 

protinacistickým postojem či aktivitou.  
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Společně s evidencí německého obyvatelstva okresu začal ONV v Horšovském Týně, 

respektive osidlovací komise jmenovaná v jeho rámci, vybírat vyhovující lokalitu, pro zřízení 

sběrného střediska, kde měli být soustředěni Němci před nástupem do transportu. Vybrány 

byly nakonec dvě lokality: bývalý Mädchenlager v Holešově a pak tři budovy v nedalekém 

Staňkově spadající pod správu v Holýšově. Celková kapacita těchto středisek se pohybovala 

kolem 950-1 000 osob. Fungovat začalo toto středisko v únoru 1946. Do té doby bylo 

obsazeno příslušným personálem a vedením sestávajícím převážně z Čechů a částečně 

z Němců. Dozorčí personál tvořili civilisté, čímž se holýšovské sběrné středisko řadilo mezi 

ty, které se již řídily směrnicemi vydanými ministerstvem vnitra z důvodu prevence před 

bezprizorním chováním dozorčího personálu a vedení ve střediscích vzniklých těsně po 

okupaci. Holešovské středisko tak zažilo i kontroly dodržování směrnic a nařízení. I přesto se 

nevyhnulo problémům s nedostatečným stravování Němců a směrnice překračovalo také tím, 

že soustřeďovalo děti. Víceméně však svůj provoz podřizovalo domácímu a služebnímu řádu 

vydanému ministerstvem vnitra. K dennímu režimu střediska patřila i pracovní povinnost jeho 

příslušníků, kteří pracovali buď přímo ve středisku či na práci docházeli. Hospodaření 

střediska dotoval ONV ze státního úvaru. Mimo středisko v Holýšově a Staňkově, existovaly 

v okrese Horšovský Týn ještě střediska dvě, a sice internační středisko pro nacisty v Hostouni 

a středisko po soustředěni přestárlých osob v Poběžovicích. Německé děti byly soustředěny 

ve středisku v Nové vsi. Mnohem významnější a kapacitně větší bylo však internační 

středisko Domažlice Milotov – Chrastavice. Středisko vzniklo spontánně na popud 

revolučního Národního výboru ihned po osvobození a od svého počátku mělo sloužit pro 

internaci německých nacistů či jejich pomahačů. V období svého vzniku tvořili personál a 

vedení střediska členové revolučních vojenských jednotek. Protože se však v rámci 

vyšetřování prováděného na základě stížností, během něhož se našlo několik hromadných 

hrobů a zjistily se okolnosti hromadné vraždy 35 internovaných Němců, způsoby násilného 

mučení a ponižování internovaných, potažmo znásilňování žen, prokázalo protizákonné a 

nepřiměřené jednání vůči internovaným, došlo v lednu 1946 k výměně personálu včetně 

vedení. I přesto se středisko v Milotově a Chrastavicích vyznačovalo oproti středisku 

v Holýšově velmi přísným zacházením s internovanými, podrobnou evidencí internovaných, 

mezi nimiž se nacházely i ženy. Všichni internovaní museli během svého pobytu pracovat. 

Řadu internovaných čekal výslech u vyšetřovací komise na základě něhož se rozhodlo o jejich 

příštím osudu. S postupem vysídlení se však začali internovaní do vysídlení uvolňovat a tak 

se řada z nich rozsudku a potrestání nedočkala.  
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Realizace prvních transportů s Němci z bývalého okresu Horšovský Týn započala 

v březnu 1946, kdy odjížděl první transport s 1 200 Němci. Němci se zavazadly o maximální 

váze 50Kg na osobu byli přiváženi na domažlické nádraží odkud s nimi vlaky učené pro 

přepravu dobytka směřovaly do cílové stanice Furth Im Wald. Před nástupem do transportu se 

prováděla kontrola zavazadel, přičemž nebylo výjimkou, když si úředníci provádějící kontrolu 

ponechali to, co našla jako sobě prospěšné, Docházelo i zabavování předmětů, které měli 

Němci zakázáno převážet přes hranice, především šperky a cennosti. Po první etapě 

následovaly další etapy, jejichž četnost se především v létě 1946 zvýšila. Na podzim 

v důsledku zjištěného nedostatku pracovních sil nařídil ONV v Horšovském Týně na popud 

ministerstva vnitra odsun pozastavit a zbývající Němce nasadit na práci k českým 

osídlencům, tzv. národním správcům. Němcům se měla za jejich práci vyplácet mzda a z ní se 

20% strhnout. Zůstává otázkou, zda čeští zaměstnavatelé toto dodržovali. Soužití Čechů 

s Němci, kteří u nich byli zaměstnaní vyvolávalo spousty sporů a stížností, které docházely na 

ONV. Němci často od svých zaměstnavatelů utíkali ať již z důvodu, že pro Čechy pracovat 

nechtěli, nebo z důvodu, že vůči nim Češi uplatňovali násilí a výhrůžky. Stížnosti se však 

objevily i ze strany Čechů, neboť na práce se často nasazovaly neúplné rodiny bez živitele či 

staří lidé. Češi si pak stěžovali že jim přidělili nedostatečné pracovní síly. V úřední 

dokumentaci se však zachovali i důkazy o vzájemné solidaritě, kdy Češi pro své německé 

zaměstnance vyžadovali jisté výhody, které by jim usnadnili tíživou životní situaci.  

Vysídlení pro ONV skončilo odjezdem posledního  tzv. dodatečného transportu na 

podzim roku 1948, který přepravoval poslední zbylé Němce, doposud nasazené na práce a 

také antifašisty, kteří i přes původní plány čekalo rovněž vysídlení. Sběrná a internační 

střediska nechal ONV již v roce 1947 zlikvidovat a jejich zařízení rozprodat. Vysidlovací 

akce na bývalém okrese Horšovský Týn skončily dodatečnou přesidlovací akcí několika ze 

zbylých Němců do vnitrozemí. 

 

Přestože se poznatky z archivního materiálu o vysídlení Němců z bývalého okresu 

Horšovsko Týn  zdají být poměrně obsáhlé, zdaleka nevyčerpalo všechny aspekty vysídlení. 

Proto je v lecčems obohatily poznatky získané ze vzpomínek českých a německých 

pamětníků a ze sudetoněmecké regionální literatury věnující se bývalému okresu Horšovský 

Týn a rovněž se ukázalo, jak rozdílné mohou být pohledy na jednu historickou skutečnost a že 

prameny založené na tzv. tvrdých datech nemusí zcela obsahovat tuto skutečnost celou. Co se 

týče vzpomínek vysídlených Němců a jejich zainteresovaného pohledu, který do velké míry 

ovlivnily jak emoce samotných sudetských Němců, tak i jejich kolektivní paměť a 
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v neposlední řadě i politika a postoje horšovskotýnské krajanské organizace, potažmo politika 

SL vůči české straně, obohacuje archivní materiál především o poznatky týkající se podmínek 

internace ve věznici okresního soudu v Horšovském Týně a středisku v Chrastavcích. 

Zatímco v Horšovském Týně se internace nevyznačovala žádným velkým násilím na 

Němcích, vypovídají němečtí pamětníci o způsobech mučení, které byly vůči Němcům 

uplatňovány a které spočívali v častém bití gumovými obušky, kopání, vyhrožování 

zastřelením apod. Vzpomínají rovněž na ponižování při výsleších, jejichž cílem bylo Němce 

přinutit k tomu, aby se přiznali k sympatizováním s nacismem a k aktivní účasti 

v nacistických organizacích. Vzpomínky německých pamětníků obohacují poznatky 

z archivního materiálu také o průběhu hromadné vraždy 35 německých mužů internovaných 

v Chrastavcích. Podle toho, na čem se němečtí pamětníci shodují, měl exces probíhat tím 

způsobem že v noci na 11.7.1945 bylo z internovaných Němců vybráno dle určitého 

neznámého seznamu 35 mužů, kteří byli namístě zbiti dozorčími až do bezvědomí, pak 

naloženi na nákladní vůz a odvezeni do pískového dolu u Draženova, kde údajně čekali dva 

řezníci z Domažlic, kteří měli bezvládná těla zohavit uřezáním některých částí těla, načež byla 

těla v lomu zakopána. 

Stejnými tématy se zabývá i regionální sudetoněmecká literatura, na jejímž obsahu, 

charakteru i argumentaci se postoje a mentalita sudetoněmecké krajanské organizace, jakožto 

i SL, ještě více podepsaly. Mimo témata obsažená ve vzpomínkách německých pamětníků, 

obsahuje tato literatura více zajímavých a do jisté míry nových  témat, o nichž se z archivního 

materiálu nedozvíme nic. Takovými tématy je například příchod slezských Němců do okresu 

a údajná solidarita Němců okresu k těmto uprchlíkům. Z regionální sudetoněmecké literatury 

se také dozvídáme, že mezi novými osídlenci byli i bývalí čeští vojáci, jejichž chování vůči 

německým zaměstnancům se vyznačovalo hrubostí, násilím a vyhrožováním a že většina 

z nich přišla do okresu pouze za ziskem. Sudetoněmecká regionální literatura vypovídá 

mnohé také o průběhu samotného vysídlení, především o podmínkách ve sběrném středisku, 

které jsou popisovány jako velmi stísněné vyznačující se nekvalitní stravou. Zajímavé jsou 

rovněž informace o nástupu do transportu, kterému předcházela lékařská prohlídka, včetně 

desinfekce. V neposlední řadě popisuje regionální literatura i všechnu dokumentaci a obdržení 

peněžní hotovosti, kterou Němci obdrželi před nástupem do vlaku směřujícímu do Furth im 

Waldu. Vzpomínky českých pamětníků se vedle archivního materiálu ukázaly být na 

poznatky nejbohatší. Čeští informátoři sice netvoří celou škálu názorů na vysídlení, ovšem 

vzhledem k tomu, že se oba dodnes často stýkají s Němci, zachytili ve svých výpovědích řadu 

skutečně přínosných poznatků. Důležité poznatky přináší především z období před 
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vysídlením, kdy se zmiňují o idylickém prvorepublikovém soužití Čechů a Němců, resp. i 

židů v okrese, které ukončil rok 1938 a velký příklon většiny německého obyvatelstva 

k politice NSDAP, v níž vkládali velké naděje. Ty však zcela zmařila druhá světová válka, při 

níž sudetští Němci přišli nejen o své ideje, ale také o řadu svých blízkých, nasazených na 

frontu. O poválečné situaci vypovídají čeští pamětníci poměrně hodně v souvislosti 

s příchodem německých uprchlíků ze Slezska a Slovenska, přičemž ale nemluví o solidaritě 

ze strany Němců, ale o nařízení, podle něhož museli Němci uprchlíky u sebe ubytovat a 

postarat se o ně. Zcela nové poznatky přinesli čeští pamětníci k osvobození, kdy americkou 

armádu přivedli Češi. Její příchod byl doprovázen přestřelkou ze strany členů hitlerjugend, 

což byl však údajně jediný ozbrojený konflikt osvobození, načež proběhlo poklidné předání 

státní správy. Vyjma českých pamětníků nevypovídá žádný použitý materiál o problémech 

s obsazením státní správy, kde vznikl nejdříve dočasný MNV, který byl však po příchodu 

českých osídlenců z vnitrozemí majících mnohem tvrdší postoj k otázce německého 

obyvatelstva okresu sesazen. Také čeští pamětníci se zmiňují o zatýkání a internaci Němců, 

ovšem jako jediní vypovídají o osudu knížecí rodiny po roce 1945 a o tom, jak se jí na 

základě jistých dokumentů o protinacistické činnosti podařilo okres opustit ještě před 

vysídlením.  Díky českým pamětníkům a osudům jejich rodin máme také možnost nahlédnout 

do praxe posuzování vysídlení smíšených rodin a co vše hrálo roli ve získání povolení o 

vyloučení z vysídlení. Cenné z materiálnu českých pamětníků jsou i poznatky o solidaritě 

mezi Čechy a Němci v tom smyslu, že si Němci u Čechů ponechávali majetek, který nemohli 

vzít za hranice a zároveň jej chtěli uchránit před Čechy zabírajícími jejich domy. Ze 

samotného procesu vysídlení se dovídáme od českých pamětníků, jak probíhali osobní 

prohlídky žen před nástupem do transportu, jak to vypadalo ve sběrném středisku Holýšov, 

(kde se však údajně nepracovalo). Jedinečné jsou vzpomínky českých pamětníků také v tom, 

že vypovídají o osudu některých Němců, kteří v okrese zůstali a měli potíže nejen s pozdějším 

vystěhováním za hranice. Díky tomu, že se čeští pamětníci s Němci i po jejich vysídlení 

stýkali vypověděli mnohé o různých postojích, které zastávají nejen k vysídlení, ale i 

k možnosti svá rodiště v současnosti navštívit či se zúčastnit česko-německých setkání se 

svými bývalými příbuznými  a přáteli.  

 

Cílem této studie byla také snaha nabídnout pohled na jakési „postdějiny“ vysídlení 

Němců z bývalého okresu Horšovský Týn, tak jak jej dne vnímají němečtí a čeští pamětníci. 

Postoje německých pamětníků do jisté míry ovlivnila již několikrát zmiňovaná kolektivní 

paměť společně s postoji sudetoněmeckých krajanských organizací. Vysídlení proto pro 
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většinu Němců vysídlených z Horšovskotýnska stále představuje křivdu které se na nich Češi 

dopustili. Stále argumentují tím, že jako sudetští němci se stali obětmi nejen Hitlerovy 

politiky, ale především pak politiky prezidenta Beneše a že jejich vysídlení bylo zcela 

nespravedlivé.  Jak jsem se však sama mohla přesvědčit na jejich setkání, řada z nich již 

upustila od rozhořčeného nepřátelského postoje vůči Čechům a na období a otázka vysídlení 

pro ně dnes znamená spíše vzpomínání na to, jaký byl život na Horšovskotýnsku před 

vysídlením. Se svým osudem se až na některé výjimky již řada z nich se svým osudem smířila 

a víceméně se v současnosti cítí spokojení. 

Zcela jinak samozřejmě vnímá zpětně vysídlení sudetoněmecká regionální literatura, 

v níž v první řadě patrná silná argumentace zdůrazňující křivdu, bezpráví, odmítnutí práva na 

vlast a další oficiální požadavky oficiálních Němců. Jak z obsahu, tak i z grafické stránky 

sudetoněmeckých regionálních publikací je cítit zmaření všeho, co Němci na bývalém okrese 

Horšovsko Týn vybudovali a nad tím, že vysídlením zcela zmizel specifický ráz oblasti, který 

jí německá populace za celé své existence vtiskla. 

Co se týče postoje českých pamětníků, ani jeden z pamětníků, považují vysídlení za 

následek vývoje Československa po roce 1938. Oba připouštějí, že vysídlení mělo spíše více 

negativních stránek, na řadu z nichž si vzpomínají a že se jistým způsobem podepsalo i na 

nich osobně, neboť vysídlení postihlo jejich příbuzné a přátelé. Sami necítí za vysídlení 

osobní vinu a  rovněž se odsuzují požadavky sudetských Němců. Částečně sice oba připouští, 

že vysídlení Němců bývalý okres Horšovský Týn do jisté míry ochudilo, především o 

hospodářský potenciál, na druhou stranu však připouští, že vysídlení řadě Němcům do jisté 

míry přineslo lepší budoucnost, než tu, která by je čekala v případě, že by na 

Horšovskotýnsku po válce zůstali. Oba kvitují ochotu Němců se na Horšovskotýnsko vracet. 

 

Studii o vysídlení Němců z bývalého okresu Horšovský Týn schází nyní pouze splnit 

poslední cíl, který si vytýčila, a sice porovnat obraz vysídlení Němců s obrazem, který k této 

problematice nabízí soudobá odborná literatura, potažmo publikace Tomáše Staňka, a 

vystihnout aspekty, v nichž se konkrétní případ Horšovského Týna liší. Domnívám se, že 

první rozdíl lze spatřovat především v tom, že Němci z bývalého okresu Horšovský Týn 

nezažili v takové míře, ve které jí ve své publikaci popisuje Staněk, etapu před 

organizovaným vysídlením, ve Staňkově terminologii etapu „divokého odsunu“. Několikrát 

se samozřejmě tato studie zmiňuje o draženovském excesu, o zatýkání, mučení a znásilňování 

Němců v internačním středisku v chrastavcích, ovšem neexistují zde žádné doklady o tom, že 

by se na Horšovskotýnsku děly excesy, linče či hony na Němce, tak jak to popisuje Staněk u 
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jiných českých měst. V okrese Horšovský Týn se tedy násilí vůči Němcům odehrávalo 

s největší pravděpodobností pouze za branami chrastavického internačního střediska a navíc 

za hranicemi okresu. Důležité je v této souvislosti připomenout, že násilí na Němcích ve 

středisku páchali Češi z revoluční státní správy ONV, zatímco horšovskotýnský ONV žádné 

pokyny k mučení či vraždění Němců nedával, což ovšem neznamená, že by jej neschvaloval. 

Nejspíše však měl po válce řadu potíží se etablovat v prostředí ONV, které bylo před válkou 

částečně a pak za války zcela obsazeno německým úřednictvem. Navíc ve srovnání 

s Domažlicemi, což byl vždy okres s převahou českého obyvatelstva, se na Horšovskotýnsku, 

potažmo v samotném okresním městě těsně po válce nacházela skutečně jen malá hrstka 

Čechů, kteří neměli zájem na tom vytvářet sami z vlastní iniciativy revoluční jednotky či 

výbory a okamžitě začít s protiněmeckými akcemi. Jednalo se totiž z velké části o Čechy ze 

smíšených manželství či o Čechy, kteří s Němci po léta žili v sousedských a přátelských 

vztazích. Horšovskotýnsko tedy nezažilo ani ve fázi před organizovaným odsunem spontánní 

a často velmi brutální vyhánění Němců z jejich domů a bytů, u kterého Staněk uvádí celou 

řadu příkladů. Proti Němcům tedy začal ONV v Horšovském Týně zasahovat až po té, co byl 

obsazen příchozími Čechy z vnitrozemí, kteří začali organizovat vysídlení až začátkem roku 

1946. Je zcela evidentní, že toto „zdržení“ okresní horšovskotýnské správy s přípravami na 

vysídlení dalo prostor pro to, aby se vysídlení připravovalo a provádělo na základě směrnic a 

nařízení, které již do této doby stačilo ministerstvo vnitra vydat. Němce z Horšovskotýnska, 

tedy pokud se nedostali do internačního střediska v Chrastavcích, tedy nečekal pobyt 

v improvizovaných, narychlo zřízených sběrných táborech a střediscích, kde panovaly 

neutěšené hygienické i zdravotní podmínky a kde se také bez jakékoliv kontroly děla řada 

excesů, vražd, mučení a znásilňování. Příklady takových středisek vedle Staňka uvádí ve 

svých vzpomínkách např. i Přemysl Pitter. O podmínkách v holýšovském sběrném středisku 

si samozřejmě rovněž nemůžeme dělat představy čistého bezkonfliktního, prostorného 

prostředí s dostatkem hygieny a stravy, ovšem ani v archivním, ani ve vzpomínkovém 

materiálu nenajdeme zmínky o tom, že by se ve středisku umíralo na důsledky nedostatečné 

hygieny, zdravotní péče, či že by se tam děly věci podobné těm v Chrastavcích či jinde.  

Staněk se ve svých studiích vůbec nezmiňuje o tom, že během vysídlení docházelo 

mezi českým a německým obyvatelstvem k případům solidarity. Přestože řada Němců 

z Horšovskotýnska se před vysídlením i během něj setkala spíše s negativním, odmítavým, či 

dokonce hrubým a násilným postojem Čechů, ve všech druzích pramene se nacházejí zmínky 

o tom, že se někteří Češi snažili Němcům pomoci, ať už se jednalo o zlepšení životních 

podmínek u českých zaměstnavatelů, či o pomoc při vzájemném soužití české a německé 
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rodiny, před vysídlením anebo o uschování některých cenných věcí, které si Němci nesměli 

vzít s sebou přes hranice. 

Přestože se podoba vysídlení Němců z Horšovskotýnska, tak jak se ji podařilo sestavit 

v této studii, v lecčems negativním shoduje s popisem vysídlení, tak jak probíhalo v jiných 

oblastech tehdejšího poválečného Československa, nebojím se říci, že zde vysídlení probíhalo 

přece jen „umírněnější“ formou, což přičítám tomu, že se v této oblasti, kde německé 

obyvatelstvo mělo tradičně početní převahu, vytvořila zvláštní forma silných vztahů mezi 

českým a německým obyvatelstvem, která dosáhla svého vrcholu v období republiky a po 

válce, navzdory příchodu Čechů z vnitrozemí a dalším aspektům, pomohla některým 

Němcům přežít své vysídlení ač přes velké zklamání relativně v poklidu a že jim jejich vztahy 

s Čechy udržované i po vysídlení pomohli se skutečností vysídlení vyrovnat do té míry, že 

řada z nich se s vysídlením smířila a svůj život na Horšovskotýnsku si uchovala pouze v těch 

dobrých vzpomínkách. 
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10 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
 
SdP Sudetendeutsche Partei 

ONV Okresní národní výbor  

OA Okresní Archiv 

SL Sudetendeutsche Landmanschaft 

RM Říšská marka 

MNV Místní národní výbor  

SNB Sbor národní bezpečnosti  

ZNV Zemský národní výbor 

MSK Místní správní komise 

UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Association 

AMVČR Archiv ministerstva vnitra České Republiky 
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12 PŘÍLOHY 

 
 
 
 

Příloha č. 1 
Zápis ze zúčastněného pozorování na Jahrestagung der 
Ortsbetreuer und Mitarbeiter Heimatskreis Bischofteinitz 

19.11.2006 
 

Roční setkání bývalých německých obyvatel okresu Horšovského Týna a příslušníků 

sdružení Heimazkreis Bischofteinitz se konalo ve dnech 18. a 19. listopadu 2006 na radnici a 

v hotelu Hohen Bogen ve městě Furth im Wald. Pořadatelem celé akce byl předseda sdružení 

pan Peter Pawlik. Právě on mne na základě naší předchozí komunikace, při níž jsem ho 

poprosila, zda by bylo možné od zmíněného sdružení získat nějaký vzpomínkový materiál, 

pozval na toto setkání. Osobně jsme se zúčastnila až druhého dne programu, kde mi bylo 

vyhrazeno 30 minut v dopoledním programu na představení mé práce.  

Do Furthu jsem přijela se svým otcem, současným členem rady města Horšovského 

Týna, který rovněž působí v kulturní komisi při městském úřadu v Horšovském Týně. 

V rámci této komise zpracovává novodobé dějiny města a téma odsunu jej rovněž zajímá.  

S předsedou Pawlikem jsme se měli setkat  půl hodiny před začátkem celé akce před 

hotelem Hohen Bogen, což je jeden z největších hotelů ve městě. Zhruba 15 minut před 

začátkem zasedání začali do hotelu přicházet jeho účastníci. Namísto pana Pawlika nás uvítala 

asi 65 letá paní, která nás usadila do salónu hotelu, kde již sedělo zhruba 50 osob, z větší části 

mužů. Věkový průměr účastníků bych odhadla na 65 až 70 .let. Zaujalo mne, že ani jeden 

z přítomných neměl na sobě oblečený bavorský kroj, který se v neděli v Bavorsku velmi často 

nosí.  

Všichni jsme seděli u stolů, které byly postaveny do dvou řad proti sobě. I při takovém 

rozmístění židlí do řady bylo možné rozeznat malé skupinky nejspíše dobrých známých, kteří 

se mezi sebou při mém příchodu bavili.  

Do jedné z řad doprostřed jsme byli usazeni již zmíněnou paní, která si sedla vedle 

nás. Cítila jsem se značně nervózní neboť jsem hned po naše vstupu do místnosti pocítila, že 

se ke mně upnula pozornost většiny přítomných.Vzhledem k tomu, že bylo moje jméno 

s dodatkem studentka uvedeno v programu zasedání, byla řadě přítomných moje přítomnost 
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v sále jasná. Přesto se řada z nich neubránila zvědavým pohledům a šeptání, což ve mně 

vzbuzovalo ještě větší nervozitu. Abych nervozitu alespoň částečně rozptýlila, zeptala jsem se 

paní, která nás přivedla a seděla vedla mne, kdy přijde pan Pawlik. Ujistila mne, že brzo a že 

už jsou všichni zvědaví na moji prezentaci. Že ona je sama pochází z Horšovského Týna, ale 

že po dosunu ještě nikdy nepřekročila česko-německé hranice. Zvážněla, když tohle říkala, 

pak se na chvilku zamyslela a řekla, že si myslí, že odsun je pro ně všechny poměrně těžké 

téma. Chtěla jsem jí na to něco odpovědět, ale v tom vstoupila do místnosti servírka a nabídla 

nám menu, z něhož si postupně každý vybíral. Já sama jsem výběru nevěnovala velkou 

pozornost, neboť jsem na sobě stále cítila pohledy řady. Také můj otec byl středem 

pozornosti. Povídal si se dvěma staršími pány sedícími proti nám, kteří mu horlivě vyprávěli, 

jak jsem stačila jen letmo zachytit, svoje životní příběhy.  Když si všimli, že je poslouchám, 

obrátili se s otázkami i na mě, ale než jsem jim stačila odpovědět přišel k nám asi 

pětačtyřicetiletý pán a představil se jako pan Pawlik. Po našem seznámení si pan Pawlik vzal 

slovo, představil program druhého dne setkání a předal mi slovo. Moje prezentace trvala asi 

15 minut, představila jsem v ní metody, prameny a cíle mé práce. Během mé prezentace jsme 

stihla postřehnout, že mě ne všichni poslouchali. Skupina asi pěti žen na levém okraji našeho 

stolu si povídala mezi sebou a ostatní je několikrát okřikovali. Po skončení prezentace mi pan 

Pawlik poděkoval, dal prostor k diskusi a zopakoval moji prosbu o poskytnutí jakéhokoliv 

vzpomínkového materiálu pro moji diplomovou práci, popřípadě poskytnutí adresy, na kterou 

si bych si o zmíněný materiál nepsala.  

Jako první jsem zodpovídala otázku paní sedící přímo naproti mně u druhého stolu, 

která se ptala na charakter a obsah archivního materiálu, během mé odpovědi se pak přímo 

zeptala, zda se v archivním materiálu nachází informace o vraždění Němců v Chrastavcích. 

Znejistěla jsem, protože chrastavický exces bylo téma, o němž jsem vůbec nezamýšlela  na 

setkání zmiňovat. Odpověděla jsem tedy, že se toho kromě protokolů ministerstva vnitra příliš 

nezachovalo, Má odpověď jí očividně ani nezklamala ani naopak nepřekvapila. Jenom si 

povzdychla za přitakání ostatních, že je to skutečně škoda. Necítila jsem, že bych k tomu měla 

něco dodávat a nastalo chvilinku ticho, ze kterého mě dostal pán sedící blízko od nás, který se 

zeptal, jak jsem se k tématu své diplomové práce dostala a proč mě zajímá a zda se na mé 

fakultě tato problematika učí. Zopakovala jsem mu důvody, které jsem uvedla ve své 

prezentaci a vysvětlila mu, jaká témata jsou ve studiu současné etnologie aktuální a že je to 

právě studium menšin ve střední Evropě. Reakcí bylo pochvalné pokývání hlavou a já měla 

dobrý pocit z toho, že jsme odvedli diskusi od tématu chrastavického excesu. Následovalo 

ještě několik otázek týkajících se možnosti překladu mé práce do němčiny a jejího poskytnutí 
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sdružení Bischofteitzer Heimatkreis, pak ale personál hotelu začal nosit talíře s jídlem a 

organizovaná diskuse, kdy se jedna osoba ptala a ostatní poslouchali již nebyla možná. Toho 

využil pan Pawlik, který si k nám přisedl blíže, abychom prodiskutovali možnost rozhovorů 

s pamětníky. Během našeho rozhovoru nás několik přítomných sedících okolo poslouchalo a 

občas se do rozhovoru přidalo. Panu Pawlikovi to viditelně nebylo příliš sympatické, když do 

rozhovoru vstupovali i jiní, proto když zjistil, to co nejspíše zjistit potřeboval, omluvil se 

s tím, že přenechá slovo ostatním. Na to si přímo naproti mně sedl pán ve věku zhruba 70 let a 

již na první pohled ve mně probudil tušení následného konfliktu. Vytkl mi, že když jsem 

mluvila o svém studiu, zmínila jsem se o menšinách a že Němci v bývalém okrese Horšovský 

Týn menšinou rozhodně nebyli, načež začal vyjmenovávat obce z okolí svého bývalého 

bydliště, kde byla před odsunem převaha německého obyvatelstva. Bouchal přitom do stolu, 

čímž upoutal pozornost několika z těch, kterým ještě nebylo doneseno objednané jídlo. 

Snažila jsem se do jeho argumentace vstoupit a vysvětlit mu, co jsem měla na mysli 

v souvislosti s menšinami, ale nepustil mně vůbec ke slovu a navíc začal být hrubý. 

Několikrát opakoval, že nebýt Beneše a dekretů, tak k žádnému odsunu nedošlo. Jeho chování 

mě tak zaskočilo, že jsem se začala rozhlížet vedle sebe. Můj otec byl bohužel uprostřed 

diskuse s jinými účastníky  a paní vedle mě, z níž jsem od začátku měla dojem vstřícnosti, si 

rovněž povídala s někým jiným. Musela jsem tedy onoho pána nechat domluvit, i přesto že mi 

to bylo velmi nepříjemné, neboť rozezleně opakoval stále téměř to samé. Nakonec vyndal 

z kapsy svoji vizitku, dal ji přede mne na stůl, udeřil do ní pěstí a odešel. Nevěděla jsem jak 

reagovat, ale když jsem viděla ostatní kolem mě a jejich úsměvy, pokusila jsem se rovněž o 

nejistý úsměv. Mezitím na mne začal mluvit pán sedící naproti mému otci, který se mi zeptal, 

zda znám obec Poběžovice, ze které pochází a pak mi vyprávěl o své první návštěvě 

Poběžovic po dosunu. Ptal se i na poměry v současném Horšovském Týně a na to, zda 

obyvatele města zajímá problematika odsunu. Všimla jsem si, jak pozorně  a se zájmem 

poslouchá moje odpovědi, na které občas reagoval pán sedící vedle toho, s nímž jsem si 

povídala. Do rozhovoru nám vstupovali ti, kteří mi chtěli předat svoji adresu, popřípadě chtěli 

moji adresu. Každému z nich jsme zvlášť poděkovala a ujistila je, že jim co nejdříve napíšu. 

Všichni na mne působili velmi mile a přívětivě, včetně zmíněného pána s nímž jsem vedla 

diskusi, a tak jsem se brzy zbavila pocitu, jenž ve mně vyvolal onen rozezlený člověk. 

Mezitím nám již přinesli jídlo, ovšem i během něj ke mně přicházeli další z přítomných buď 

s adresou či nějakým dotazem, většinou na konkrétní osoby, jež si pamatovaly z období před 

odsunem. Po obědě nám pan Pawlík nabídl, že nás doprovodí na místního muzea a poskytne 

nám publikace vydané sdružením Heimatkreis Bischofteinitz, které se týkají odsunu. Oba 
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jsme odchod přivítali neboť nejen já, ale i můj otec jsme se cítili již dost unaveni z celé 

diskuse, která se, jak jsme zjistila pohledem na hodinky, protáhla z plánované hodiny na 

hodiny dvě. Kromě nás navíc začali odcházet i někteří z přítomných. Při rozloučení se nás 

ještě jedna paní zeptala na jednu rodinu v Horšovském Týně, kterou můj otec znal. Nakonec 

jsme tedy odchod ještě o něco pozdrželi. Do muzea nás pak pan Pawlik odvezl vlastním 

autem, předal nám zmíněné publikace a rozloučili jsme se. 

 
Příloha č. 2. 

Záznam rozhovoru s českým pamětníkem č. I. 
 

Rozhovor s prvním informátorem se uskutečnil dne 22.ledna 2007 v bytě informátora. 

Rozhovor trval cca 4h. Informátorem je muž ve věku 68 let, dlouholetý občan města. 

V současné době je v důchodu, Do města se dostal na konci války se svými příbuznými. 

Vyrůstal se svojí tetou a strýcem, což bylo smíšené manželství Čecha a Němky. Strýc 

informátora pracoval přes druhou světovou válkou jako přednosta stanice v Horšovském 

Týně.Těsně po osvobození byl americkými vojenskými jednotkami jmenován do čela 

revolučního MNV Horšovském Týně. V této funkci však setrval pouze několik dní, neboť byl 

příchozími Čechy z vnitrozemí obviněn z přílišné loajality vůči Němcům a na svoji funkci 

rezignoval. Teta informátora byla dcerou německého školního inspektora. Pracovala jako 

učitelka  a byla první učitelkou českého jazyka. Po vysídlení Němců se s řadou z nich často 

stýkala. 

Informátor dosáhl středoškolského vzdělání a pracoval dlouhou dobu ve státní správě. Ve 

městě je váženým občanem. Zajímá se velmi o historii města, kterou sestavuje nejen 

z archivních materiálů, ale rovněž i ze vzpomínek pamětníků, s nimiž má velmi dobré 

kontakty. Svůj zájem o historii a společenské dění ve městě uplatňuje jako člen Kulturní 

komise při Městském úřadě v Horšovském Týně.  

Rozhovor probíhal velice plynule, informátor hovořil spontánně bez ostychu i o poměrně 

citlivých tématech. Byl velmi přátelský, upřímný. Jeho samotného rozhovor potěšil.  

 

T: Tak, já bych ve stručnosti představila tu svoji práci. Je to tedy z velké části postavené na 

archivních materiálech a na tom, co jsem z nich zjistila . Snažila jsem se vlastně 

zrekonstruovat průběh odsunu tady v Horšovském Týně, respektive vlastně . . v bývalém 

okrese, aby toho bylo víc, a z toho mám už teďka vytvořenou jednu kapitolu. Z toho 

archivního metriálu zatím vznikly jako dost zajímavý věci, nicméně mě to přišlo jako pramen 

jednostrannej, takže jsem ještě teda kontaktovala . . teda krajanskou organizaci. . . 
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I: Ano 

T:  . . Bischofteinitz ve Furthu, tam určitě s nima taky máte zkušenosti, tam jsem tedy jela, 

jsme tam byli 

R. No, no 

T. . . . a tam jsem teda dostala nějaký psaný vzpomínky. Bylo to takový dost rozpačitý, 

protože mi zrpvu všichni slibovali, že mi něco napíšou a pak z toho vzniklo těch vzpomínek 

poměrně méně, ale něco mam, takže z toho se teď snažim, . . vlastě ještě na základě toho 

Kiefnera a těch regionálních sudetoněmeckejch knížek napsat ještě jednu kapiutolu, no a ta 

třetí, ta by měla bejt, pokud se mi teda podaří sestavit, alespoň částečně ten českej pohled, 

takže, jsem kontaktovala Vás, že Vy byste si mohl něco pamatovat, popřípadě, pokud tady 

ještě někdo je. . .  

I: Nooo, já nejsem přímo pamětník, ale znám hodně z vyprávění, protože jsem se hodně 

pohyboval v tý německý komunitě. Ale vono potom tady jsou ještě ti, kteří zažili ten . . .  

nebo jejich rodinní příslušníci, jedna zdejší . .a potom jsou tady, to by taky byla třeba 

zajímavá kapitola, to jsou osudy těch takzvaných karpatských Němců. A to je tady J. tchýně, 

ta. Jo to byla anabáze, co voni teda prožili, jak voni vlastně utíkali, tam z toho Slovenska a 

pak tady potom jako různě, různě žili, ale to už jako je věc další, ale co se týče tady z toho, tak 

kdo to pamatuje, tak . . , těch už je málo. Jedině, jedině paní H., tam u vás . .  

T: Ano,  

I:  . . ta má dobrou paměť a ta jako hodně pomohla. Ta měla za muže Němce a taky si svý 

prožila a přes tu válku tady žila. No a potom samozřejmě z těch německých rodin už tady 

zrovna už těch moc lidí není. Jestli si ještě něco bude pamatovat paní H., protože, vlastně její 

otec byl taky Němec, jestli bude něco vědět pan J., toho by to třeba i potěšilo, protože on tu 

paměť má dobrou, sice teda už vůbec nic nevidí, ale jinak já tam občas zajdu za ním, tedy 

předem to nějak domluvím nějak ten čas,  protože ona tam k němu občas chodí ta paní M. 

z Horšova, ta pochází taky z Horšova, ta tu taky žila na rozdíl že on byl na frontě, že jo. No a . 

. potom, já nevím z těch dalších, co se týče Čechů, to samozřejmě bude taky zajímavý, Tak . . 

teď vzpomínam, ty co tady žili, tak to už jsem řekl tu paní H., jako tu jedinou žijící Češku, ale 

pak třeba ti, co to zažili, když jsem přišli v tom roce 45, no těch, těch tady bude ještě poměrně 

hodně. Paní Hf., pokud jí tu zastihnete, ta tu taky žila, tý bylo v roce 48 18 let, tak ta už si 

hodně pamatuje, ale tak je dost skoupá. Ona Vám třeba něco řekne, ale ona Vám nepůjčí 

žádnej materiál, a ona tamto a takhle a pořád to někde šetří a šetří, pořád se bojí, aby to někdo 

nezneužil ty její paměti, co ona si jednou sepsala, Tak já jsem jednou je viděl, to byla 
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v dobrým rozpoložení, kdy viděl jsem, že má materiál napsanej na stroji a to mi ukázala, 

abych se do toho podíval.ale opsat z toho vám nepůjčí, to jako vůbec nic.  

T. Je to pro ni asi dost těžký téma 

I: No to je, ano.Ale no nevim, možná, že si vzpomenu na nějakýho takovýho člověka, kterej 

by vám to, jako z těch Čechů, který sem přišli, ale teď zrovna jako konkrétně nikdo nenapadá.  

T: No dobře tak . .  

I: Můžete si poslechnout dvě strany, třeba takovej pan K., ten by vám třeba jako dal určitou 

informaci, protože, ten jako, víte o kom mluvim, o tom starym pánovi, kterej žije v penzionu, 

tady. 

T: jo, jo jo, vim. 

I: No a ten se přišel, myslím, že hned tak potom byl v nějakých funkcích, takže to bude 

pohled z jedný strany, takový ten pohled takových těch zarputilých Čechů, nebo jak bych to 

nazval, no a potom holt bysme museli hledat ještě někoho, někoho, no já teď vopravdu, 

vopravdu nikdo mě teď nenapadá. Snad si na něco ještě vzpomeneme. 

T: Dobře,tak já jsem si teda pro vás připravila pár otázek, Oni se vztahujou vůbec 

k celkovýmu vztahu Němců, Čechů, Židů v Horšovským Týně, tak si o tom, budeme tak 

povídat a potom bych to stočila trošku k tomu odsunu . 

I: Ano, 

T: Tak Vy jste říkal, že máte hlavně zprostředkovaný vzpomínky . .  

I: Zprostředkovaný vzpomínky . . to je ten správnej výraz 

T: Tak, vlastně z toho předválečnýho období, tak tedy jistě víte, jak to mezi Čechama, 

Němcema a Židama vypadalo. . . a máte třeba ponětí o tom, kdy se třeba to předválečné 

soužití, kdy se změnilo? 

I:  No, samozřejmě, to jako dobu určit půjde těžko, ale přelomovej rok byl 37,38. A tam na 

konci teda toho roku 37 se to teda jako začalo měnit dost. A ten rok 38, ten už jako od toho 

začátku prostě nebyl dobrej. Tam už jako to převládalo ve většině to mínění . . . jako 

víceméně ten názor, že Češi a Němci nemůžou žít v jednou státě, to už jako ten rok dá se říct, 

ten rok 38, tak už se to prohlubovalo až do tý míry, kdy tedy mohu říct, že když teda 

vypustíme ‚Židy, vypustíme, český zaměstnance, Čechy, kteří tady žili, tak z těch lidí si 

troufam říct, že to bylo víc jak 90%, který, podporovali, sudetoněmeckou stranu. 

T: To se potom vlastně ukázalo v těch volbách  

I: To v těch volbách, to jste studovala, ale myslím si, že ještě na podzim a to vím z vyprávění 

tety, protože moje teta K. měla dlouholetou známost a  . . vlastně pochází z kantorský rodiny 

a měla dlouholetou známost se strýcem, který sem přišel jako přednosta na železniční stanici 
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po první válce , ale oni se vzali až docela pozdě, velmi pozdě a to teprve vždycky říkala, že, 

když už kdy už na podzim roku 37, kdy už se jako vědělo že už je ten nejvyšší čas něco 

podniknout. Protože, potom to manželství uzavřený v tom roce 38, to už jako to už bylo 

špatný.To už se potom na ně koukli, no voni se na ně koukali takhle, ale ještě na ten podzim 

37, to, to jsem se ptal tý paní H. a ta mě to jako potvrdí, protože ta sem někdy přišla v tom 

roce 35, 36 a říkala že to bylo pořád pěkný, ale ten rok 38, to už bylo špatný, Takže tady to 

můžeme brát za nějakej zlom a ono to pravděpodobně souviselo i s tím, s tou sílící organizací 

sudetoněmeckou, která se pak silně radikalizovala a zejména pak když jsem viděl zejména ten 

program, že to vlastně všechno směřuje k tomu odtržení, tak prostě se na to soustřeďovali a ta 

radikalizace spočívala i v tom, že voni sem samozřejmě i dojížděli, to jste jistě taky zjistila, ty 

funkcionáři na různý ty schůze a to prostě, jak říkam, ten podzim 37, tam už to někde se 

prostě začalo  . . . . 

T: Máte ponětí o tom, kdo stál tady v čele místní sudetoněmecký strany?  

I: No tak jako já se přiznam tak co se týče konkrétních jmen, to by vám určitě víc poradil 

tatínek, ten to zpracoval detailně až mě to mile překvapilo, Já jako vim, třeba z vyprávění, to 

byl nacista nebo takhle. Kdo tady byl, jenom nějakej, kdo to vedl nebo tak, to by bylo 

zavádějící. Já si myslím, že ze začátku až do toho zabrání, nebo odstoupení, jak to nazveme,z 

pohraničí, tady v těch vysokejch funkcích byli ponechaný ti místní. Ale pak se to nějak 

vyměnilo, ale byl tady ten doktor Pikse Slyšela jste to jméno? 

T: Slyšela. To byl, já nevim, jestli byl skutečně MUDr., nebo jestli mu to nepřináleželo, ale 

byl to zubař, podle mého a pronajal si ordinaci od doktora Rysky. Doktor Emil Ryska to byl 

zubař, mimo jiný. A ten potom v těch letech, už vlastně pronajal tu svoji ordinaci, lékařskou a 

ten Pikse, byl nájemcem nebo, jak bych to řekl, provozovatelem té ordinace na náměstí. A je 

to tuším v tom domě pod radnicí, kde je dneska městský úřad. Ten pod radnicí, ale úplně 

přesně, to se dá zjistit, to je . . počkáte chvíli, 

T:. Ano 

I: . Já tady mám takovej zajímavej materiál ( hledá) . Nevim jestli jste to viděla. Tady je 

přehled . . přejmenování ulic za války. A to je z archivu, to jsem tam objevil  víceméně mě to 

nabídla slečně B., protože se dozvěděla, že my tady na těch ulicích pracujeme a ono je to 

strašně pěkný, že tady jsou všichni majitele domů. Bohužel mí to tu jednou nevýhodu, že to 

číslování bylo podle řadových domů, to znamená,že každá ulice začínala od jedničky. Takže 

pak musíte pátrat, kde kdo, ale když dovolíte, tak tady zjistíme, kde, .. . já vam hned řeknu, 

ale tady bude to starý číslo . . . . . No ani to ani tak důležitý není. . . .Ryska, Emanuel Ryska – 

14, tak je ještě uvedenej jako majitel. Tam bydlel ten Pikse. No a je to hned Rathaus a hned 
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vedle, tak jsem to uhod, je to hned tam. Takže ten tady působil jistou dobu, podle mě v jedný 

z těch nejvyšších nacistických funkcí Kdo jako, jak byly ty ostatní nacistický funkce, to já 

prostě nevim,zajímavá je potom i samotná osoba knížete Trautmannsdorffa, který ať si to 

chcete přiznat nebo ne, tak se tady angažoval v tom, v tý sudetoněmecký otázce, bohužel. Oni 

toho potom hodně litovali a  . . týhletý věci, ale to taky vysvětluje, proč oni to dělali, to jsem 

úplně pochopil, proč oni Trautmannsdorffové, i když u tý šlechty to tak častý nebylo v tý 

době. Ale právě už ty volby, který byly v tom červnu 38, tak tam už to bylo tedy jako dá se 

říct téměř nesmířlivý. V tý době, si myslim, že oni už veděli, že je Führer tady nenechá, že se 

něco bude dít, a to už ta aktivita silně rostla. Samozřejmě pak mobilizace, otázka druhé 

mobilizace a otázka kolem Mnichova, ale troufám si říct, že tady to nedosáhlo jakýchsi 

krajních či extrémních projevů, že  horší byla situace jako v Poběžovicích, kde muselo 

zasahovat i vojsko. To vím jako i z vyprávění a vím, kde se děly nějaký pogromy, přímo tedy, 

ale tady se to řešilo jen nějakým třeba rozbitím toho okna, nějakým počmáráním toho domu 

Hackekreucem nebo Jude, nebo něco takovýho, co se tam prostě vzalo. Samozřejmě vedle 

těch židů . . . Je těžko říct, kdo na tom byl hůř, jestli ti Češi nebo židi, ale to si troufam říct 

nebyl rozdíl v tý nenávisti k těm národnostem dvěma, to jako nebyl velkej rozdíl.  

T: Já vám do toho skočím. Myslíte si, že taková ta jakoby umíněná podoba vlastně toho 

antisemitismu a toho protičešství vlastně tady byla daná tím, že třeba ty lidi tady před válkou 

měli docela dobrý společenský postavení před válkou nebo. Že třeba . .  

I: Ano, já vám rozumim. Chcete říct, jestli to byla třeba nějaká závist, konkurence a podobně? 

T: Ne mě šlo spíš o to, že to byl spíše jakoby respekt. 

I: Ano, respekt, teď vám rozumim. Já jsme vám špatně rozuměl.jo, to samozřejmě, protože ať 

to bylo jak chtělo, tyhlety společenský poměry a tohleto v tý době hodně znamenalo. Jak 

někdo patřil k tý tzv. vyšší skupině, ať už to byl já nevim doktor a podobně, nějakej vyšší 

úředník státní anebo nějakej velkej obchodník, tak samozřejmě, to se respektovalo. Já si 

myslim, že se to tedy jistě velmi silně projevilo právě v případě tý rodiny Abelesových, 

Protože,jak paní sama v těch vzpomínkách píše, tak se snad jednou nebo dvakrát setkala s tím 

vnějším projevem, nebo když to, jak nějaká ta kamarádka si nechtěla sednout vedle ní, nebo 

jak to , když na nádraží seděli, že si odplivla a tak podobně, což jako se dělo a děly se i horší 

věci, ale nedošlo tady k nějakýmu linčování, k nějakým obětem lidským nedošlo, takže se dá 

říct. Je pravda, zda-li to nezpůsobilo to, že tady byl vojenská posádka, což právě v těch 

Poběžovicích nebylo a  znam jako z vyprávění takovou věc, že se právě v Poběžovicích děl 

nějaký pogrom proti těm, židům, kdy začali rozbíjet obchody a něco takovýho. No a 

samozřejmě tehdy to ještě všechno bylo pod mocí místního četnictva a že tam bylo poslaný 
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vojko.  A teta říkala, že jakmile prostě vojáci odešli, tak okamžitě ordneři do ulic a prapory 

s hackekreucema vysrkovali lidi ven, takže je to jenom možná otázka nějakýho respektu, 

toho, že tady byla ta armáda. Ale jako zuřivý, až tak zuřivý nacisti tady nebyli, tam 

samozřejmě, určitě se tam zmíníte o té rodině Abelesů, že jako Karl Abeles byl člověk, který 

daleko převyšoval, dá se říct, jako ten rámec města a že byl ve veliké nelibosti a že byla na něj 

vypsána odměna 10 tisíc říšských marek.  

T. To bylo po tom jeho útěku 

I: Ano ano. Takže to byla snad jenom určitá výjimka, jinak, co se týče těch samotných židů, 

neslyšel jsem, že by měli nějaký potíže s tim, jako voni utíkali. Jenom paní H. povídala o tom, 

že měli ty rozbitý vokna a že jim počmárali dveře a tohleto, ale jako že by tam byl nějakej ten 

linč nebo tohleto to ne. To se tady prostě nedělo.  

T: A nemáte informaci třeba o tom, že když oni potom odcházeli později do vnitrozemí. Oni 

vlastně všichni tady zůstali a nerozhodli se k emigraci odešli do vnitrozemí, hlavně do Plzně 

I: Ano. Ano. 

T: A Teď mi jde tedy o to, zbyli tady Češi, zbyli tady Němci. Vy jste říkal, že cca 90% se 

dalo . .  .  R: To možná ještě víc 

T:  . . . k henleinovcům 

I: Možná ještě víc, možná ještě víc 

T: A zůstala tady také hrstka sociálních demokratů. 

I: No těch tady bylo dost málo. Já můžu říct, že vím o určitých lidech, kteří rozhodně 

nesympatizovali se sudetoněmeckou stranou. A to byla třeba rodina Habezetlů a byla to taky 

třeba rodina okresního hejtmana Josefa Liebschera.To vím úplně jasně, protože jako jeho 

dcera nedavno zemřela a byli jsme v dost dobrým, dá se říct, kontaktu 50 let téměř. Takže já 

jsme lecos i od ní se dozvěděl. Ale byly třeba i jiný rodiny. Musíme zase tu situaci pochopit. 

Jiná ta situace byla otázka voleb, kdy volby byly tajný a to se dělo podle regulí, 

demokratickejch, takže tam  mohli ten hlas dát, takže tam mohli ten hlas dát. Ale když potom 

došlo veřejně na to lámání chleba, byl málokdo, kdo si troufal tedy jako s něčim vystoupit, to 

byl málokdo. Ale bylo to u určitých lidí ze zbabělosti, protože, znal jsem potom případy třeba 

žen, starých, v pozdním věku, co se dožily toho roku 45 a měly potom velký potíže a s tim, že 

jim bylo  jako, já nevim, že jim byla zamítnuta nebo škrtnuta penze s tim vyjádřením, že 

přijali státní příslušnost, nebo že se chovali jako Němci.  To je potom na vysvětlení. Že 

člověk, kterýmu je třeba 70 nebo 75 let a žije tady celej život, tak je postavenej před nějakou 

situaci a já si myslim, že přijetí občanství, to je určitá existenční nutnost, protože já nevím, jak 

by to vypadalo, jak by jim byla uznaná penze, nebo kdo by jim vyplácel tu penzi, nebo jak by 
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to bylo. Ale národnostně, to už je věc druhá, jestliže jako se z nich stali Němci, to už je věc 

druhá, když přijali národnost. Ale to kdyby jste potom chtěla jako speciálně nějaký jména, tak 

to jako o takových těch určitých životech, dá se říct tristních, to bych věděl. Takových těch 

osamělých žen, který tady žily. 

T: Mě spíš zajímá. Co ti sociální demokraté? 

I: Sociální demokrati. Co se týče sociálních demokratů, tam bych musel zmínit tu rodinu 

Habezeltovou. Pak si myslím, že to byl taky pan Ohnrich. Ten byl taky sociální demokrat. Nu 

. . samozřejmě, kdo byl tak sociální demokrat, to byla taky paní učitelka Zischková. Ta tady 

vlastně byla první předsedkyní strany, když tady byla založená . . a ta nebyla z těch, co 

měnily kabáty, protože, si troufam říct, že nikdo z rodiny u nich to za války neměl lehký, ale 

teď bych na nějaký to jméno . . . No určitě to byl Eduard Höhhl. To byl starosta, který jestliže 

pak změnil stranickou příslušnost, já nevím, ale myslím, že jako starosta, určitě musel přejít 

k Němcům, že to asi nešlo jinak. Ale  v tom květnu nebo v červnu byl jistě jetště sociální 

demokrat. Ale do toho průvodu si určitě netroufal.  

T: A byli ti sociální demokrati po tom 38 nějakým způsobem pronásledováni? Jestli máte 

nějaký informace o tom. 

I: No jako určitě pronásledovaný byli, určitě byli pronásledovaní, jako doktor Liebscher, 

nebyl sociální demokrat, Já myslím, že nebyl vůbec v žádný straně, protože byl vlastně 

přednosta okresu, ale ten na tom dopad špatně, protože on byl vlastně propuštěn z místa a 

myslím, že  bez nároku na penzi. A oni se dokonce, došlo to tak daleko, že oni se odtud 

museli vystěhovat. S celou rodinou. Oni vlastnili ten dům naproti úřednickýmu domu, ten 

rohovej dům, co ho teď koupila prý paní P. Ten koupili někdy začátkem 20. let, to někdy 

koupili a byť tady v tom jsou ještě vedeni jako majitele toho domu, že se vystěhovali, že 

prostě pro klid, jako že tady nebyla perspektiva. Já nevím, co se týče zaměstnání a tak dále, 

takže odešli do Litoměřic.Ty Habezetlovi tu zůstali a tam je dokonce i určitá perzekuce 

zjištěná tím, že oni dokonce mu krátili penzi, tomu manželovi, kterej byl hajnej. Hajnej 

v Peřině.  A … takže ten tam na tom byl špatně. A to si myslim, že je i v záznamech 

z projednání městské rady, že se mu snižovala, ta penze. A takže tam to bylo. A dokonce ta 

dcera jejich, pod tlakem gestapa ve Vídni spáchala sebevraždu.Ta oni byly ta Elsa, ne ta třetí  

- . Erna Habezelt. To byla ta literárně činná, co psala do novin a také poezii, ale převážně 

prózu. A ta, to vim od paní Abelesový, údajně poskytla někomu ve Vídni pomoc, A byla ve 

válce, jak bych řekl, poslaná, posílit sociální kádry do Vídně, kde dělala zdravotní sestru 

v nemocnici, nebo v nějakým vojenským lazaretu, nevim. A někomu z opozice poskytla 

pomoc. A byla zavřená asi rok na gestapu, pak jí pustili a byla hlídaná tak, že prostě to 
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nevydržela a že se otrávila. Tak musím říct, že na tý rodině se ten režim dosti podepsal. Co se 

týče Čechů, co já vím, kteří tady žili, určitě měl potíže pan Ohnrich, jestli se nepletu bylo to 

smíšený manželství. On byl Němec, ona Češka. Myslím, že to tak bylo. Kdo byl zavřenej, byl 

taky Kočandrle. Ten byl zavřenej cca půl roku, právě jako aktivní činitel Jednoty 

pošumavský, která tady fungovala za první republiky.  

T: Já k tomu mám ještě dotaz. Nevíte, kde byli věznění? 

I: No vím, to vím. Kde byl vězněnej Ohrich to nevim, ale tady to bylo jednoduchý.Tady je 

vozili do Chebu, já nevím jaký v tom byl systém. A pak je vozili do Karlových Varů. A tam 

byla nějaká centrála Gestapa. 

T: Tejno vlastně za války patřilo do říšský župy Sudety. 

I: Ano Ano Jistě, ale já jsem si myslel, že tady budou někde blíž, tak to mi připadalo z ruky 

poměrně. Tohleto vim a to si pamatuju.. Já jsem právě dělal rodinu Kočandrlových, dělal jsme 

takový prozaický rodokmen, ne jenom nějaká data, ale prozaický rodokmen, kde se to 

rozepisovl, jsem se tam . . Já bych vám to mohl případně z počítače vyhodit a vy byste z toho 

třeba něco použila 

T: To bych byla moc ráda 

I: To jsem udělal a jsou tam různý a různý vzpomínky nebo odkazy přitom třeba na nějaký 

osoby další, kteří tady třeba pomáhali, to jste určitě již slyšela. Tady byl v Horšově ten 

zajateckej tábor, kde byli Francouzi a Belgičani a byli tam i nějaký Rusové. A ty byli 

přidělený ne práci. Jednak byli přiděleni na do cihelny v Horšově, jednak dělali v mlíkárně, 

taky: takže jako vím, že jim třeba nosili jídlo a tak,protože především Rusové žili ve velmi 

těžkých podmínkách, dokonce jeden chlapec, který se potom oběsil.Oni potom je někde 

přistihli nevím při čem. A oni pak dostali nějaký trest a ten chlapec se oběsil. Je tady někde 

pochovanej, to se asi těžko vypátrá tady. Na hřbitově před tou márnicí, tam se pohřbívali ty 

nežádoucí členové. No a to jsme to jako rozmělnili.  

Takže . . to je jako další, kdo mě teďko ještě, kdo mě napadá z těch lidí, kdo byli proti 

Němcům, kteří za to byli nějak postižení.Za to že se jim předhazovala taková nějaká, já 

nevim, třeba doktoru Liebschrovi předhazovali, že, nebo jeden z takových důvodů byl, že 

přispěl na českou školu. 

T: Když jsme u těch škol, za války tady fungovaly pouze německé školy a české byly 

zrušeny. 

I: Ano ano 

T: A český děti chodili do těch německých škol? 
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I: No tak voni museli. Ono jim nic jinýho nezbylo, ale já teď přemejšlím, kolik tady těch dětí 

ze smíšenejch manželství bylo. Rozhodně paní Hf, jejíž otec byl Čech, musela chodit do 

německý školy, kam by jinak chodila. Ono tady těch manželství skutečně moc nebylo,. Můžu 

skoro říct, že to, co jsem takhle jako přemejšlel, už tak do 10 troufam si říct párů.  

T: A z českých rodin tady po roce 38 nezůstaly žádný. 

I: Není mě známo, že vyloženě by to byla jako česká rodina. Je možné a to nemam 

prostudovaný, podotýkam. V případě knížete Trautmannsdorffa, tak žili nějaký rodiny. Tam 

to prostě fungovalo tak, že on záměrně, a to se dělalo záměrně taková akce, že von si ty 

úředníky do německejch oblastí dosazoval Čechy, to znamená z Jičínska a tak vodsaď sem 

přicházeli, jako třeba pan Link, ten tam odtaď pochází a jako hajný nebo jako správce, nebo 

stavitel tesař. To byl taky jako knížecí stavitel. Stavitel Kopta, ten taky začínal u knížete, když 

přišel po tesařovi.A ty přišli do těch německých a zase ty Němci zase byli posílaný na to 

Jičínsko, kde byli Češi, aby  prostě ten úředník neměl čas někde zkorumpovat. Jo, takže 

takovým způsobem to bylo. Takže tuhletu oblast nemam probádanou. Ale jako ty Češi, pokud 

to byly vyloženě jako český manželství to byly vyloženě, ty votaď odešli nebo utekli, to byl  i 

případ Linka, ty museli utéct. A to bude vědět starosta, kdybyste jako potřebovala o něčem 

vědět, ale to nemam, protože tam nějaký rodiny byly a já právě, ten zahradník Netopil. On 

sice tu měl, ten, on sice je uváděn jako Němec, to je zajímavý, ty volební seznamy z roku 38, 

jak se precizně dodržovala národnostní příslušnost. Pokud byl Čech, všechny kolonky byly 

psané česky, pokud byl Němec, to je jako, jak se podíváte, vidíte to německy, tak to nebylo 

mírnix-týrnix takzvaně, takže to bylo podle toho, jak se přihlásili. . Když byl Němec, se 

přihlásil, no tak to všechno fungovalo v němčině. A takže i to je taková pomůcka, jakoby 

platná. Ten Netopil, ten je tam, myslím, uváděnej jako Němec, podle mě on Němec nebyl, on 

byl potom za války problémy, tady. Ale jinak pak tady žila ta slečna Kolářová a to byla 

vyloženě Češka, ta žila na zámku a ta tady měla potom v tom roce 46 problémy, už v roce 45. 

Ta byla sama, ta byla společnice starý hraběnky, tak tam se to jako posuzovalo trochu jinak, 

ale neznam vyloženě manželství, kdy oba byli Češi a zůstali tady. 

T: Tak teď bychom projeli to válku. Já jsem říkala že v archivu těch informací o válce moc 

není, máte vy třeba informace o tom, jak to tady za války vypadalo? 

I: Mám, ale teď nevim jako, co přesně byste chtěla. Kolikrát si vzpomenu na paní 

Ungermanovou, to bylo taky smíšený manželství. Ona byla Ćeska, sestra paní Vrbový, víte o 

koho určitě jde. A to byla jaksi velmi teda ohromná paní, od ní vím taky spoustu různých 

zajímavostí. A ta tu přes celou válku byla. 
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T: Spíš jde o to, že jo, sudetský Němci, i když to tak ze začátku války nevypadalo, byli 

nasazovaný na frontu poměrně brzo. Vlastně šli v prvních liniích a hodně jich padlo. Nemáte 

informace o tom, jak se tu za války měnila vlastně ta atmosféra. Z původního nadšení . .  

I: Měnila. 

T:   . . pak vlastně začaly přicházet ty zprávy. 

I: Samozřejmě, že ta situace se měnila. Já jsem tady slyšel tady vyprávění, celá ulice, kdo byl 

kdo. A tady zrovna naše sousedka, co jsou Š., tam bydleli nějaký Mainhastovi, to byla velmi 

tolerantní rodina. . To sice byli Němci, ale jako uměli česky. Třeba jejich děti chodily na 

češtinu, taky si jako vzpomínam, že s tou jejich dcerou jsem byl ještě donedávna v kontaktu, 

tak ta mluvila velmi krásně česky. Ale to bylo, jak už to ta situace, ta psychóza vrcholila, tak 

jako se mluvilo přes plot, tak taky jako říkala Už aby ten Führer přišel, aby byl pořádek. 

Záměrně to bylo takový, tak prostě rozdmýchávaný, aby ta situace prostě nebyl udržitelná a 

dá se říct, že to vystřízlivění došlo velice brzo. Jednak zavedením toho pořádku a potom. 

Vypuknutím války  v 39. Takže oni se vlastně radovali dá se říct celej rok. A najednou, když 

přišla ta válka, teďko, teď  že jo přídělovej systém, tohleto všechno začalo a ta situace se 

začala obracet. Lidi začali umírat na tý frontě. No a to poznamenalo ty rodiny určitě to 

poznamenalo. A takovej asi velkej markantní příklad je příklad toho knížete Trautmansdorfa, 

tamten, ta změna, ten obrat o 180 stupňů. Proč, já jsem dumal, proč oni vlastně, vlastně vítali 

ten novej režim. tak samozřejmě, bylo to v nadějích, určitých nadějích zisku. Já si myslím, že 

tak, u tý šlechty to nebylo tak citelný, ta národnost. Šlechta byla mezinárodní nebo 

nadnárodní, abych tak řekl, ale Československá republika ji ochudila, Připravila ji  o majetek 

a oni doufali, že bude nějaká revize té pozemkové reformy a že jim tedy ten majetek bude 

vrácen. To se nestalo. Nestalo se ani další věc, že jim nebyly smazány dluhy. Kupodivu!, 

který oni měli vůči já nevim českým organizacím, já nevim, jestli to bylo vůči státu, ale vůči 

bankám a tak podobně. Že jo, oni si mysleli, oni nám ty dluhy odmažou,. Nikterak, to se 

nestalo. Tohleto bylo takový první zklamání a potom zavedení takový ten pořádek a tohleto a 

potom přišla ta povinnost mobilizační. Oni museli do války a tam vlastně oni byli postiženi a 

tam vlastně nakonec o toho jednoho syna přišli o toho nejstaršího syna. A tak jako si troufám 

říci, že už ten zlom jako v tý době tam byl a že v tý době to bylo už jako zaměřený proti. Já 

mam takovej příklad a to jsem taky popsal v tom životopise, tam se o tom dočtete, že vlastně, 

vlastnili nějaký doklady o nějaký protinacistický činnosti, protože, teď nevim, kterej přesně to 

bylo den, jestli 5. Ještě něbo až 6. Května večer, když byl Kočandrle starosta tak někdo klepá 

tady na dveře a přišla paní kněžna s tou společnicí a požádalo ho, jeslti by jim 

nezprostředkoval jako starosta města návštěvu velitele americké posádky. A to ona jako 
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věděla, teta, že jako  má dokumenty, který by Američany mohly zajímat, že vlastní. Určitě, 

ale tro nidko nevěděl jakýho druhu to byly dokumenty, ale stalo se pak, že byli prouštěni 

z tohom že voni ho knížete propustili  a vlastě jim Američani zprostředkovali vlastně, ten 

transport do Rakouska, s tím, že si mohli s sebou nějaký věci vzít, že nepodstupovali ten odsu. 

To je teda jedna věc a ta nedůvěra k to,mu nacismu už tam přišla potom po atentátu na Hitlera 

v červenci , kdy tady bylo nasazeno gestapo a podle uvedení právě toho advokáta rodiny 

Trauttmansdorfů, ten tam uvádní, že bylo zabráno 23 místností na zámku právě pro potřeby 

Gestapa, že si tady vybudovali vlastně ústřednu a takovou stálou buňku a rodina vlastně byla 

pod dohledem, pod nějakou nucenou správou. Nemohli už volně disponovat majetkem. Takže 

to byl, vlastně, protože nic konkrétního vlastně objeveno nebylo, tak to nebylo, tak to nedošlo 

takových krajností, jako byli že jo třeba hraběte Štamberka příbuzný, to byl atentátník, tak 

jako celá rodina, ale byli to další a další lidé, kde stačilo třeba jenom nepatrnej doklad, že se 

třeba zúčastni nějaké schůze tý opozice nacistický a už se vezl. Jo a tady se to podařilo jako 

dobře kamuflovat, tam nevím čím jako to bylo způsobený, ale. . Takže to je jedna z takových 

věcí, kde jako ten přelom byl jako silně markatní. No pak samozřejmě jak ta válka 

postupovala byla bída. A pak začaly ty nálety a to všechno a pak přišle strach. To byla , si 

troufam říct ta poslední věc, strach z odvety. Co se stane až sem přídou zpátky Češi až sem 

přídou Američani, nedej pánbůh Rusové. Z toho byl z tedy strašnej, to byla velká obava a si 

myslím, že takových těch, že potom už v tom roce 45 věřili asi jenom už takový ty zarputilí. 

T: Ono se říká, že sudetští Němci jako takový, byly nejzarputilejším nacistama až do konce 

války.Myslíte si že tady tomu tak nebylo, že když se sem blížilo osvobození   . . . 

I: Ano vono se potom taky záhy vzpomínalo na to, že, jako my vzpomínáme, jako se 

vzpomínalo na Rakousko, tak se vzpomínalo i potom na tu první republiku kvůli tomu, že 

určitý lidi jakoby uznávali výhody tý demokracie, která tady byla, že jo. Ale na to museli 

přijít teprve až tím totalitním režimem. Na tohleto. 

T: Dobře, tím jsme se dostali.k osvobození, kroku 1945. Máte informace o tom, jak tady 

probíhalo osvobození. Já jsem se dočetla něco málo, že předávání správní moci města nebylo 

zas až tak komplikovaný., že proběhlo celkem v klidu, že tady nebyly žádný velký boje. 

I: To mám popsaný, to vám vyhodím z počítače. 

T: Jo. Nicméně určitě pro Němce to osvobození muselo přece jenom znamenat situaci, ve 

který nevěděli, co se bude dít dál. Máte třeba od někoho z vyprávění informace, jak Němci 

reagovali na samotnou tu situaci osvobození? 

I: No, takhle, ale teď to musím seřadit. Já si myslim, že takovej první náraz co přišel byla 

úleva, že už to tedy konečně je. Protože vlastně ten, jak se . . Kreisleiter Jobst, to byl zuřivej 
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nacista.  A von i v tý bezvýchodný situaci, když prostě už ty Domažlice byly svobodný, tak 

vydal ten nesmyslnej rozkaz to hájit to město do posledního kamene. To přišlo vlastně od něj. 

A dokonce, dokonce to zašlo tak daleko, že voni věděli, že to obyvatelstvo se připravuje na 

kapitulaci jako  v tom dubnu a prostě to, jak postupovali Američani, to se vědělo.  Ještě 

začátkem května byly ještě domovní prohlídky a běda, kde teda našli nějakou, že teda hledali 

ty vlajky a podobně a jak tohleto.  A není mě znám případ, že by došlo k nějakýmu 

exemplárnímu potrestání. Ne, ale je známo tedy, že tyhlety prohlídky se dělaly u takových 

těch osob, kde bylo podezření, že by jako mohli být loajální, nebo vstřícný k Američanům a 

podobně. Ten nesmyslnej rozkaz, samozřejmě, tady byly, tady se budovaly od roku 45 

opevnění, an který  byl nasazenej Volkssturm a byli tam vyčleněni důchodci a to jako vim, že 

i Kočandrle, kterej byl vážně nemocnej, měl revma a do takovýho počasí. A teďko voni 

museli tady kopat ty protitankový zátarasy a to se vlasně dělo tady na přístupových 

komunikacích. Tady jako od svatý Anny, potom to bylo z druhý strany, pak to bylo tady a 

ještě někde. Ale nejvíc se to čekalo do těch Domažlic jako, že jo. No a takže prostě ta 

příprava, to všechno směřovalo k tomu, jako že tohleto. Ale ten Höhnl byl prostě podle mě 

jako člověk rozumnej, že  svým způsobem vlastně přispěl k tomu. Že to město se vzdalo bez 

zbytečnějch obětí. Že vlastně ono tomu taky pomohlo taky ta věc, že vlastně ono tomu taky 

pomohlo ta věc, že jak se blížili Američani, to je úplně detailně popsaný. To mam já taky 

úplně popsaný, jak tady ty tanky objely ty zátarasy. Ty tady jako tady po tý louce to objely a 

teď najednou to tady mam úplně detailně, protože vlastně už von rána toho pátýho, to už bylo 

hrozný, jako ta střelba a tohleto, pak jako bylo takový ticho a pak najednou slyšeli jako hřmot 

jako  že opravdu se ta technika blíží, takže lidi zalezli do sklepa. Samozřejmě tady taky tady 

byl Kočandrle se ženou, pak tady byla tchýně, dvě švagrový  a služebná. Ty byly ve sklepě, 

takžo to je jako z několika osob, i když voni bydleli tam, měli byt u Mitznera, tam v tom, 

jenomže to byl barák na ráně, takže si mysleli, že zůstali tady, tady je slepá ulice, tak my sjem 

stranou že jo. Jenomže právě s nim byl ten Čech, ten je vedl, ten Beran z Postřekova, ten je 

vedl ty Američany, on to tady znal, protože byl zaměstnanej u firmy Kübisch a Kopta a voni 

vlastně potřebovali nějakýho Čecha zdejšího. A ten je přived jako k tomu Kočandrlovi. Takže 

oni slyšeli, co se děje, ty rány na to na vrata když potom šel otevřít, tak najednou tady stáli 

Američani na schodech, tady na verandě.Takže se to prostě později potom všechno vysvětlilo. 

A v tu ránu, když oni přijeli ty tanky tady byly slepá ulice, ta tady takhle končila, ulička, to 

nebylo ani dlážděný a nu prostě ty Američani sem vlezli do baráku a najednou začala střelba 

od hřbitova. A . . tam totiž se zabarikádovalo několik těch zfanatizovaných Hitlerjugend, 

který  . . to byli takový patnáctiletý a ještě možná ještě míň, takový vejrostkové, protože jak 
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mu bylo šestnáct tak určitě musel  s kvérem na frontu. A ty prostě proti tý technice těch 

Američanů, když prostě ten tank tady museli vidět. Tady totiž byla taková zděná zeď kolem a 

nebyla tady ta jedna železnice, tady, ta je až teprve nová, jo. Takže ten tank od toho hřbitova, 

ty taky bylo vidět, jak tadyhletou ulicí projíždějí. No voni proti těm tankům začali střílet. No 

to samozřejmě pitomí kluci, takže ten potom co byl v tom prvním tanku, tak ten na ten hřbitov 

několik ran vystřelil z děla, z toho tankovýho toho. No a byl pokoj, jako. Ještě potom, sem 

tam nějaká střelba. A pak bylo vidět ty Američani jak prostě že jo nějako tu rojnici a šli prostě 

na ten hřbitov směrem, kde se jako střílí. Takže není zaznamenáno, zda-li nějaký ty kluky 

chytli, to asi sotva, protože t asi včas utekli tam přes tu hradbu a dozadu, to není 

zaznamenáno. Ale to byla jediná střelba vlastně v  oji o Horšovský Týn. Že jo protože voni 

tim jak potom ty tanky a jak potom, říkala teta, a jeli potom po hlavní do města, tak už bylo 

jako vidět ty bílý prápory, jak z okem jak už byly vystrkovaný ven, jak už byly prostě venku, 

jako že už lidi tu kapitulaci čekali.  A Než na tu radnici potom dojeli, tak už prápor bílej 

z kostela už vlastně visel, jo? Takže tam nebyl problém, tam čekal už starosta, já nevím, 

nějaký ty lenové rady a to bylo předání, jako vlastně víceméně formální, protože ty lidi se 

znali navzájem a mysli,m,že dokonce ještě, že starosta Hıhnl ještě několik dní předtím ještě 

jako navštívil Andrleho a že se ho vyptával an tu situaci jako  a údajně, ale to vím přeneseně, 

zase od tý paní Hf., měl on říct, že nesdílí ten názor, že by se to město mělo bránit za každou 

cenu. A byl to rozumnej člověk. A takhle to, tím to vlastně všechno končilo, že jo. No pak 

byla takováta další etapa. 6. byli zatčeni všichni vojáci. Tady přímo žádná posádka nebyla, ale 

byla tady možná nějaká dislokovaná stanice, já teď přesně nevim. 

T: Tady byla přece kriminální ústředna 

I: A byla tu kriminální ústředna. Ano kriminální ústředna. A pak tady byli jetště někde. Já už 

nevim kolik těch vojáků tady bylo, ty byli prostě, kdo měl uniformu, ty byli odvedený do 

pivovarský sladovny.. Tady co má Braun na rozcestí. A tam byli zavřený. Pak zatkli 

samozřejmě funkcionáře, kteří tu byli, zatkli knížete Trautmannsdorffa . . . . z těch dalších, to 

je asi tak všechno, protože vono tady těch funkcionářů zase tolika nebylo, to , jo landrát, to 

byl Schögl, Eduard Schlögl, to byl bavorák, ten nepocházel odsud. 

T: Ten se byl nasazen z Bavorska ano. A kdo tedy zatýkal ty Němce? Češi nebo americká 

armáda? 

I: No Češi tady nebyli, vojenská posádka tady ještě 5. Května nebyla, to bych se divil, že . . 

Češi, ty sem samozřejmě už potom přicházeli, jak se to rozkřiklo, tak ty první Češi ty tady 

byly ze Staňkova a t Domažlic, ty byli ty nejhorlivější, ty tady byli. Pak krátce a to taky, to je 

třeba zmapovat, kdy jako ty rudý grady, to, co se dělo jako tady to taky nebylo pěkný.. 
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T: No já mám informace o tom, že, a to je zaznamenáno v archivu ministerstva vnitra, to je 

z vyšetřovacích protokolů těch, kteří se  podíleli na těch excesech . . 

I: A kde jste to  . . to tady není že? 

T: Ne to je v Praze a tak jsou informace o tom, že mimořádný lidový soud nebyl tady, ale 

v Domažlicích a tam vlastně hned po osvobození se tam správy města ujmula revoluční 

vojenská jednotka, která vlastně zorganizovala zatýkání tadyhletěch nacistickejch 

funkcionářů. A týkalo se to i Horšovskýho Týna. Takže já mám takovej dojem,že nejdřív tedy 

byly zatčený tady, byli tady někde prozatimně zavřený. ..  

I: Na hejtmanství. Ano 

T: Na hejtmanství nebo v tý kriminální úřadovně . .  

I. A ta byla kde, v míčovně? 

T: Ne, ta byla tam, kde bylo okresní hejtmanství, dole na náměstí, tam byla. 

I. Aha, já jsem něco slyšel a to musím vypátrat, že, ale to bylo až od roku 44, že byla nějaká 

skložka nebo co, v míčovně, vojenská. 

T: To nevim, ale tahleta byla tam. A ony si potom český úřady zažádaly o ponechání tý 

úřadovny. Nicméně ty Němci, který byli zatčený tady, tak je nejspíš odváželi přímo do 

Domažlic, kde byliinternovaní buď ve věznici okresního soudu, ale spíš už je teda vozili 

přímo do těch Chrastavic.  

I :Do těch Chrastavic ano.  

T: Ty vznikly už vlastně hned po osvobození, tam už jsou záznamy z května a června.Ale co 

jsem spíš chtěla slyšet od vás, jestli ty lidi se pamatujou. Jak to tady fungovalo. 

I: Tohleto už ví strašně málo lidí a já se už tak dlouho vypravuju za tou paní H. a jako a pořád 

si říkam takhle a takhle a teď se to nehodí , tohleto a tamhleto. Takže mě to zprostředkovává 

T.P., takže já mu vždycky napíšu na papírek a on ji občas vidí, takže to co jako všechno 

zjistil, to jako paměť má ona výbornou, to jo. My jsme sepisovali právě nějaký rodiny a kde 

žily a tohleto a právě takový věci, takže ona tohleto všechno zjistila. A to je úkol a musí se to 

udělat rychle, já to říkám pořád, vlastně. Jak to tady vypadalo v těch prvních dnech 

osvobození. Protože nejsou doklady, jak jednal tehdy ten revoluční národní výbor., to se 

vůbec nic nezachovalo. To víme jenom z vyprávění, jak to bylo, já jako vim potom, jako, že 

Kočandrle, jednak jako to zdraví, ale copak to on by ještě překonal, ale, to už tady musely ty 

revoluční gardy a tohleto fungovat, protože vlastně jemu byla neustále předhazovaná jako 

loajálnost s těma Němcema, samozřejmě, takže jako starosta nebyl jako dobrej kandidát, jalo 

co se týče jako nějakýho ovlivnění. A to se týká taky Andrleho, protože ten měl taky vlastně 

ženu Němku, takže ten novej výbor, co byl jako složenej, tak tam už jako tyhlety lidi prostě 
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nebyli. A von jako ten tlak a to jako já vim, že voni říkali, že když prostě zjistili, co se děje, 

jak některý vzali tu revoluční spravedlnost do svých rukou a že se vlastně nedá nic dělat proti 

tomu fakticky, ta bezmocnost jako, tak že  to nechce dělat, tuhletu funkci, to jako není možný. 

Buď se tedy bude dodržovat nějaký právo a  . . a ne prostě aby tady byly prostě nějaký ty 

soudy a tohleto, co se tady dělo. No a tohleto je třeba zpracovat. To jsou takový jako 

maličkosti, který mě napadaj, jak to bylo když třeba někdo přišel do obchodu a čím se platilo 

nebo třeba, to jsou takový maličkosti, nějak ten život jaký byl. Já jsem, kde jsou doklady a 

kde je toho poměrně hodně, takto je tam to přidělování domů a jsou tam ty kartičky a to, 

zaplať pánbůh, že je se to zachovalo h¨jako.  

T: Vrátila bych se teď k Čechům po roce 1945. Máte nějaké informace o tom, kdy sem a 

v jakým množství sem ty Češi přicházeli, buď jako ty národní správci, nebo vy jste říkal . .  

I: No já jak jsem vám říkal já jsem chtěl zmapovat tu dobu bezprostředně po tom osvobození 

i včetně tedy toho prvního dne, kdy ty Američani sem přijeli a kdy to začalo. Tam je dokonce 

i zaznamenaná, kdy ta kapitulace začala, je to tušim v půl osmý nebo ve tři čtvrtě na osm,.. ale 

to vcelku není až tak podstatný, ale hned toho šestého už sem přicházejí nějaký Češi, hned ten 

druhej den a vlastně v tuhletěch dnech do toho šestýho do toho osmýho května se událo 

několik podstatných věcí, tak je, že jednak byli odzbrojeni všichni němečtí vojáci a byli 

internováni v tý pivovarský sladovně, pak je tam taková zajímavá věc, že se tady zachránila, 

respektive jeden Rakušan, kterej tady byl v německý armádě zachránil tu radiotechniku 

v tom, kterou potom převzali, teď je tam napsaný Češi, ale jestli to bylo vojsko, nebo to byli 

milicionáři, to nevim.Veškerá výzbroj se soustřeďovala v hotelu Traube, tam prostě 

soustřeďovali do sálu a pak se to odváželo. Byli zatčení funkcionáři NSDAP a kníže 

Trautmannsdorff. To je tam do toho osmýho, v těch dnech. Potom byli vlastně toho osmýho, 

nebo do toho osmýho se sešel i nějakej ten revoluční výbor, kde  byli jmenovaní, tam je to 

přímo určení dozorci nad úřady, které spravovali Němci. Čili, než ten aparát, že jo, ten se 

nestačil vyměnit, takže tam byli tihleti určeni. 

T: A z koho se skládal ten revoluční výbor? Nebo kdo to ustavoval? 

I: Ten revoluční výbor, kterej byl ustanoveném za asistence americký armády, tak to mělo ty 

náležitosti právě toho národního výboru. Tak předseda byl Josef Kočandrle, místopředseda 

byl Jakub Andrle a potom členové výboru Karel Pilný, zámecký zahradník, ale ten jak se tu 

objevil, nebo tu byl přes válku, to musím teprve zjistit. Já mám dojem, že byli v Chotiměři, že 

tu před válkou nebyli, ale to nevím jistě. Potom Jarmila Andrlová a byla tam jedna Němka, 

sociální demokratka, která se jmenovala Emilie, Emilie Zuberwaleczková, tam byla v tom 

výboru, kterej fungoval zhruba 15 dnů, 2 týdny. No ale nejsou tam jako jmenovaný ty osoby, 
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který tady měly ten dozor. No ale ty úřady tady byly do konce května velice brzy obsazený. 

Ale co já bych vám mohl zjistit, i jména, kdo třeba převzal, kterej úřad. Není to tam všechno, 

ale nádraží, policii . . myslím okresní úřad tady nebyl, Ten byl provizorně ve Staňkově a 

Staňkově se snažili tam ten okresní úřad mít. Jako okres, okresní sídlo Staňkov. No ono se to 

neprosadilo, tak potom tuším, že na podzim 45 se definitivně vrátilo zpátky sem do 

Horšovského Týna, kdy už tady byla podstatná, tam se  ví, že třeba do školy už chodilo 65 

dětí. A na podzim 1945. 

T: A u těch úřadů, tam byla návaznost na s obsazením za první republiky, nebo jak se to 

dělalo? 

I: Mě to připadá, že v těch určitých prvních týdnech to tak fungovalo, ale jestli to bylo potom 

na základě já nevím nějakého Nového zřízení, o určitě k tomu došlo, jo. Ale ten úřad se 

nemoh změnit ze dne na den. Tak jestli to byl finanční úřad německej, no tak jako 

předpokládám, tam nějaký to obsazení muselo zůstat, kdepak by tuto pokryli, to pouze nějakej 

ten, kterej kontroloval podepisoval a tak dále takový ty výnosy a nařízení. A ty úředníci tam 

fungovali než došlo k tý výměně, to  byla otázka dá se říct několika měsíců, pokud nebyli 

nějak zvlášť politicky profláklý.  . . .Je tam taky, mám taky někde poznamenáno ty první 

národní správci, ale není to kompletní podotýkám, ono se to dosti špatně hledá.Takže to tam 

taky mám, to bych vám taky mohl poskytnout. To je hodně z kroniky a z horšovskotýnského 

sborníku, ale ten je tendenční, samozřejmě. 

T: Takže vzpomíná někdo z Čechů na změnu postojů k Němcům, postoj českých úřadů vůči 

Němcům. Byly tady nějaký excesy na Němcích? 

I: Takhle, mě napadá akorát jenom teda jeden ten pogrom, jestli to tak můžu nazvat, kterej 

byl organizovanej, myslím taky že to měly ty rudý gardy na starost. Tady prej jeden den na 

náměstí pochytali Němce, asi přes 30 osob, jenom jako náhodnej výběr to byl, i když určitě 

mezi nima byli i nevinný lidi, no prostě je určitej počat vzali, odvezli je k Draženovu, kde je 

pak jako všechny postříleli. Tak já to znám z vyprávění, ale to by si určitě pamatoval paní 

Hrušková, protože mezi těma Němcema byl i její strýc a ona její matka byla Češka. Tak to 

bylo, jinak o žádný jiný takový akci nevim. Jo, to taky se dělaly domovní prohlídky, to jo. 

Třeba tady byla taková zvláštní rodina doktora Petřičevice, on byl snad nějakej Bulhar nebo já 

nevím a tomu vykradli skoro celej byt, ještě ho z něho ani neodstěhovali a tkahle jako řadu 

lidí. Ale víte,co jsme u nich obdivoval, že většina z nich necítila žádnou zahořklost jako to já 

bych asi takhle nevzlád, když Vám vezmou všechen majetek a tak, tak to jako já nevim. 

T: Když jsme spolu naposledy mluvili, říkal jste mi o manželce nějakýho nacistickýho 

důstojníka, co bydlela v tom domě naproti Abelesům, c zabila sebe i voje děti v roce 45. 



Vysídlení němců z bývalého okresu Horšovský Týn 1945-1948 ve světle různých pramenů 
 

157 

I: No ano, ale to byl fanatismus. Ona, jako Němka, jako tedy silná žena se nezvdávala, tak, on 

jednou nějak nebyl doma nebo co, tak zastřelila všechny ty děti i sebe. A to jedno dítě ještě 

nebylo mrtvý, tak tam prej sténalo a psi tam strašně vili a lidi se tam úplně báli jít. Ale to byl 

příklad toho zfanatizovanýho jako myšlení. 

T: Aha, takže to nebylo ze strachu, ale z fanatismu. A máte nějaký informace o tom, že by tu 

někdo spáchal sebevraždu ze strachu před teda tou situací po válce? 

I: Ne to ne, ty lidi tady se znali, tak si mysleli, že  . . . oni tomu prostě nějak nevěřili, že 

budou muset nakonec odejít, že jo. No. 

T: Já jsem se taky dozvěděla, že po válce tu bylo nebo byli i příslušníci jiných národností, že 

třeba v těch nějakejch vesnicích byli Bulhaři  a Rumuni, nevíte o tomhletom něco? 

I: Ne to já nevim, to možná byli, ale já co vim jenom o těch Francouzích  Belgičanech, když 

sen přišli ty Američani. Já jsem tadyhle, počkejte chvilku, já se to pokusim najít . . . oni 

vlastně bylo pár dopisů a pohlednic, co oni sem poslali potom jako, my jsme nedávno tedy 

dělali tu pozůstalost po tetě, to víte to už je taky skoro 30let, co je po smrti, no a tadyhle jsem 

já teda našel jednu tu pohlednici od nich. Jinak jsou tu i různý jiný zajímavý věci . . jako třeba 

ty domovský listy, to by se mi líbilo, co tam bylo napsáno.. nebo potvrzení o nabytí občanství, 

to teta musela dostat, no to až určitě pozdějc, já teď přesně nevim, no, tohle by chtělo ještě 

všechno podlepit. 

T: Takže ty Američani tady i navazovali kontakty a udržovali je i potom. 

I:  Ano Ano. To oni tetě psali ty Francouzi a Belgičani, pak už to nějak přestalo nebo co, ale 

ty pohlednice se zachovaly.. 

T: A ta vaše teta, ona si musela zažádat o československý občanství, takže nešla do odsunu, 

protože čekal na to vyřízení? 

I:. Ne ona byla ze smíšenýho manželství, tak nešla., Oni Kočandrlovi taky vyhrožovali, že 

půjde do odsunu, protože jako, za ním chodili Němci, aby jim podepsala, že za války nikomu 

neublížili, nu a když to tak bylo, tak on jim to podepsal. A podepsal to taky i bohužel knížeti 

Trautmannsdorffovi. A to mu pak vyhrožovali odsunem, jestli ještě někomu něco podepíše. 

Protože pro ty Němce to bylo hrozně důležitý.  A Kočandrlovi to právě pak potvrdili ty 

Američani, že nešel do toho odsunu a taky pak napsali potvrzení tý paní Zischkový, že ona 

jako si zapisovala vysílání londýnskýho rozhlasu za války, aby jako měla nějaký důkazy, no a 

protože ona uměla francouzsky tak ona se s nima domluvila, aby jí to podepsala. Ale pak se, 

to já neumím pochopit, sama dobrovolně přihlásila do odsunu. Já nevím, jestli to tenkrát šlo, 

nebo jak to probíhalo, ale prostě se dobrovolně tedy přihlásila a údajně prý proto, že ona, jako 

Němka, bude také nést tu odpovědnost, víte, takže ona byla jako hrdá na to. 
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T: No vidíte to je zajímavý, To byla asi jedna z mála, který ten odsun takhle přijali. 

I:  No, Ano. 

T: No a na průběh samotného odsunu, vzpomínal na to někdo, znáte něco o tom? 

I: No jak probíhalo to vybírání, to já přesně nevim, ale mám takovej dojem, si myslim, že 

jako první byli vybíraný ty, kdo měli majetek, no a pak tak dále, jenže, jak to bejvalo, tak se 

zjistilo, že by tu nikdo nezůstal na práci. No ale ty, co byli vybraný, no tak ty tam jako bylo to 

velký shromaždiště tady na zámku, tam oni se museli jako shromáždit, nu a pak teda byli 

převážený do toho střediska v Holýšově, kde pak jako tedy nastupovali na ten transport. No 

tak oni si s sebou mohli vzít, co já si vzpomínám jenom určitý věci, tady ta jedna paní byla 

švadlena a když si  s sebou chtěla vzít ten šicí stroje Singer, tak jí to samozřejmě nepovolil, 

ani jízdní kola, prostě, no hrozný. To nesměli s sebou mít ani jako peníze, zlato a takový 

cenný věci, to všechno museli odevzdat, no hrozný. Jo tak a taky si vzpomínam, že ty některý 

rodiny oni se snažili ještě před tím odsunem dát dohomady, ale to bylo až po tom  roce 1947, 

co to jako už oficiálně skončilo, že Američani, chtěli přijímat jenom rodinu, aby tam byl 

živitel, takže některý potom byly v tom odsunu až později. 

T: Já bych se vrátila ještě k těm střediskům. Kromě Holýšova tu byly ještě ty Chrastavice, 

víte o nich něco? Nebo vůbec, máte informace o tom,jak to v těch střediscích vypadalo? 

I: No co jsme slyšel, tak v tom Holýšově probíhala i nějaká karanténa, takovýto odvšivování 

nebo co, ale tam to nebylo na dlouho, to jenom, aby se tam asi jako vytvořily ty seznamy. No 

a taky tam dělal doktora ten pan Petřičevic, toho tam nasadili, takže tam jako asi to bylo lepší. 

Ale ty Chrastavice, tak tam, jak jsem slyšel byly špatný hlavně ty  podmínka ta hygiena a 

takhle jako, takže tam to bylo horší, ale jinak to já nevim. 

T: Máte informace o těch národních správcích, co to bylo za lidi? V jakým množství se sem 

vraceli ty Češi, který tady žili před válkou? 

I: No vraceli, o tom se tam taky píše o vrácení Čechů, ty přišli hned v těch následujících 

dnech, ale jako  . . jmenovitě tam bohužel kdo jako sem přišel  první, to je jako těžko vědět 

z těch . . ale to si myslím, kdo sem jako byl rychle přesunut, to byli úředníci. Že to bylo  

potřeba, aby byla vybudovaná funkční správa. Pak teprve asi v tý další etapě došlo 

samozřejmě k tomu, k těm odchodům a ta forma těch národních správců.Tohleto prvně se to 

týkalo těch velkých podniků jako byly mlíkárny, pivovar, pila tohleto. A pak ta národní 

správa se postupně přenášela do živností. Já si troufam říct, že do podzimu 45 už tohleto 

všechno bylo hotový. To šlo strašně rychle. Ty národní, jenom jako příklad, a to tedy přesně 

nevim, mam takovou představu, že ten kterej Čech moh přijít a vlezt do tohohletoho baráku, 

no dělo se to, ale myslim si, že tam byla takový snaha, aby to mělo nějakou legalitu a tam 
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byla snaha jako pověření z národního výboru. On musel mít, čili národní výbor vystavěl 

nějakej doklad, že on převezme tuhletu a tuhletu živnost, takhle si to tedy myslím, že takhle to 

tedy mohlo být, ale samozřejmě děly se různý věci. Ale tohleto tam zaznamenáno není, 

protože to jako, že češí, že bysme jako vůči Němcům nějak nezákonně stavěli protože to, 

v 70. letech nebylo  tohleto možný něco takovýho napsat.Takže ono se to muselo trochu 

vočesat. 

Jak tady vznikla ta instituce, ta první ono to vlastně tady jako ten národní výbor nabylo. Ono 

to mělo takovej zvláštní název, ale já si teď za boha nemohu vzpomenou jak se to jmenovalo. 

To byla komise, to byla nějaká komise, já si možná na to vzpomenu, která . . protože vlastně 

ten národní výbor kterej byl nějak z voleb, byl až v lednu 46. Oficiálně. To byla nějaká 

osidlovací komise, nebo jak se to jmenovalo. Na tý radnici to byla instituce, která jako vládla 

na radnici. Ale tohleto já přesně zjistím ten název, jak to bylo a kde to bylo a samozřejmě. 

T: Já si myslím, že ta osidlovací komise byla až součástí ONV. 

I: Je to možný, ale ten národní výbor sem přišel ze Staňkova. Já si myslím, že tady to muselo 

bejt až někdy v tom září nebo, že by to bylo koncem srpna to nevim, že by tam . . ty tahanice 

tam byly a horlivý Češi tyhlety to nechtěli pustit, samozřejmě využívaly příležitost, že toto je 

jako český město s českým zázemím a všechno a já nevím čím vším možným se zaštiťovali, 

ale údajně, co to zachránilo bylo to, že neměli prostory. Oni neměli budovy. Tady se mohlo 

využít zámku, tady se využilo tý budovy toho hejtmanství, to tady jako všechno bylo, všechno 

to tady fungovalo, fungovalo to i za války. Taky v jiných těch rozměrech, ale fungovalo to 

tady. Takže tam se toho zalekli, že by to bylo velký vydání a oni neměli prostředky. Z těch 

Američanů, ta posádka, která tady byla do konce května tak, je udáván počet 900, že tady 

bylo těch Američanů a ty vlastně potom končili a potom pak přišli nějaký jiný Američani, ale 

to už byla jenom nějaká taková skupina. To už nebylo nějaký obsazení, nebo jak by se to 

tehdy nazvalo, jo.  

T: A ty byli kde ubytovaný, ty Američani?  

I: .Byli porůznu. Zejména ve školách  a byli po domech ubytovaný,jak jsem řek, u nás taky 

byly tady nahoře v těchto dvou místnostech  a potom měli nějaký stany na zahradě postavený, 

ale jak říkám ten materiál prostě nemám. A samozřejmě, že ty Němci se museli uskromnit.. . . 

Pak jsem tam zjistil, ale jenom okrajově, co se týče národních hostů. Tak je tam udávaný teda 

východní Německo, tím je teda myšleno Ostpreusen a Litva.  A je tady udáváno tedy poměrně 

velkej počet, který tady procházeli, až 1500. Mně se to tedy zdá jako hrozný číslo, to nemohlo 

bejt tolik, ale to jo, to je jenom tak okrajově, protože to  je třeba ještě ověřit a zpracovat, 

protože a i ta kronika  jako a je to přepisovaný. To není původní, to je upravovaný. 
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T: Jo. Myslíte, že ty národní hosti potom jako byly ubytovaný, jo? 

I: No ty tady byly ubytovaný jako porůznu a to jako vám z vyprávění, to mi nejen říkala teta a 

jiná, že byla vlastně jakýsi povinnost těch starousedlíků přijmout tedy přijmout je na byt a 

uskrovnit se a přijmout tedy ty národní hosty., protože oni tam vlastně všechno nechali a 

utekli, pře Rusama a takže zpravidla, kdo měl nějakej důma, tak tam holt musel nějakou tu 

světničku vyčlenit museli se uskrovnit, ono to taky nebyl takovej velkej problém, protože 

mužský byli na frontě, že jo, tak a vzít si ty národní hosty. Jinak pak byly využívaný i školy, 

jo. Prostory různý a samozřejmě i klášter, nevím, jestli tomu bylo i na zámku, tam asi nebyli, 

protože to jsem se nikde nedoslech ani nedočet, že byli na zámku.  

T: A když sem přišli ty Češi, vraceli se do svých bejvalých domů? 

I: Toho tady zase tolik nebylo, Je pravda, že se to pokusili někteří prodat, pak se to 

samozřejmě zakázalo, protože ten prodej byl vynucen, ale jako, to je taky zajímavý a to bude 

ještě předmětem studia jestli ty úředníci, ty . . tady ty domky neměli zpravidla ty čeští úředíci. 

To byl ten úřední dům ta 51 Boženy Němcové, pak bydleli naproti, co je dneska zubařka, tam 

taky ještě musim zjistit toho německého majitele, protože to je zajímavý. A porůznu bydleli, 

jako třeba, jak jsme se dozvěděl, Polákovi, paní učitelka Poláková, ty bydleli u správce 

pivovaru Hilda, v Masarykově ulici a porůznu i v těch vilách, ty úředníci v těch německých 

rodinách bydleli. Protože ten Němec že jo si postavil a takže to výhodně pronajal. 

T: takže si myslíte, že tam ty Češi bydleli za peníze? 

I: Takhle, já myslim, že byla snaha se tam do těch domů vrátit, zejména pakliže se jednalo o 

bohatý Němce, jo, ale jako . . .  musim říct, že  tomu nebylo úplně jako všude, protože  z těch 

Čechů zase z těch smíšenejch manželství tady zůstalo jak říkam pár, kteří byli dříve jako čeští 

úředníci, ty tu zůstali jo, pan Frič Boženy Němcové, ten si  postavil. Byl Čech, vzal si Němku. 

Pan Habeš, ten tu taky byl přes válku a já jsem se nikdy nedočet, jestli jeho žena byla Němka 

nebo co. On tady v těch 20. letech byly zpravidla mladý ty lidi, no tak se tu oženili, to tehdy 

v ý době takhle prostě bylo, no. No a potom, když už si tu postavili, tak potom jako byl 

problém potom se s tim loučit no a když bylo to smíšený manželství, tak oni nemuseli, oni 

nedostali nařízení to opustit, tam se to týkalo jenom Židů že jo a těch vyloženě Čechů a ty 

který jako byli pokládaný za nežádoucí. A teď jsme malinko se do toho zaplet. Ale protože ti 

úředníci, kteří tu fungovali před válkou znali tu situaci, znali to Staňkovský i Domažlický, no 

tak samozřejmě měli zájem a zažádali si o ten majetek, o ty domy tady, kde věděli, že jsou ty 

lidi zámožný. To byl ten první takovej ten . . rozhodně se netlačili do takovejch těch 

nouzových ubytování, to ne. Ten úřednický dům, tam jsem si vzpomněl, tam došlo taky 

k určitým upravám a  tam taky ty Američani bydleli, ale to bylo asi až  do toho května 
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nejpozdějš, to se tam s těma Němcema, tam jako tak dlouho nepárali. To je vystěhovali do 

nějakého nouzového ubytování. Protože znam jako dost případů, kdy prostě je vystěhoval i 

z domu a nastěhovali je třeba do jednoho nebo dvou místností. Někde kde bylo třeba prázdno, 

nebo ty národní hosti odešli tak je tam vystěhovali a nikdo se s nima nemazal. No musela to 

bejt situace, když se nad tím zamyslíte, třeba dejme tomu ten Čech přišel, tadyhle si vyhlíd 

nějakej obchod a takže voni ty Češi mu tam museli uvolnit bez nějakého problému nějakou 

místnost a teď se vžíte do tý situace,  muselo to bejt pro ně těžký a tohleto a pak záleželo 

samozřejmě na to Čechovi, jak se choval. Jo, byly známý takový situace a to je případ i třeba 

tý malířky paní Bäumel, kdy se prostě do toho jejího domu, kdy si ho zabral nějakej esenbák, 

to jméno se dá docela zjistit a tu starou paní, který bylo  80 let, tak prostě strčili do komory 

někam nahoru, tak kde měla atelier, no a nesměla si vzít nic než to  co voni jí dali. To 

znamená otevřeli skříň, to vím jako od tety, protože ta se s ní velmi dobře znala a stou 

malířkou a říkala kolikrát jako že a strýc musel alternovat v tom, že prostě taková stará osoba 

byla krajně nepolitická a tohle, že třeba, já nevím ji vyndali nějaký šaty, dvoje troje, nějaký 

prádlo nějaký tohleto, ale aby vona si mohla jít a tohleto je moje, ale takhle takhle se chovali 

někteří ti Češi bohužel.  

T: Ale myslim si, že se tu možná i objevily případy soužití český a německý rodiny, kdy ty 

Češi nechávali ty Němce vlastně bydlet v tom domě prakticky až do toho odsunu. 

I: Ano byli slušný lidi, to je třeba říct a byly lidi, který . . typu takzvaný zlatokopové, který 

přišli jenom pro majetek a po určitý době tady odtaď odešli, takových případů tady bylo, Ale i 

tohleto je známý, i tohleto je známý a já bych si i časem vzpomněl, že byli i takový lidi, který 

se za nš třeba zaručovali.Ale jako že by se to nějak vidělo rádo to ne.ale bylo tady hodně 

případů, kdy si ty Češi vzali Němky, než že by to bylo opačně. 

T: A když už jsme u těch Čechů, oni potom vlastně, když probíhal odsun a zjistilo se , že 

ubývá pracovních sil tak byli Němci nasazováni na práci.  

I.: Ale to bylo hodně brzo. Tady, když se to vezme bylo potřeba pracovních sil hodně. Protože 

mužský, Němci byli pryč a těch lidí tady nebylo tolik, který sem přišli, tak ta povinnost 

pracovní tady byla. A oni byli předělovaný, ale to bych řek, že to bylo záhy, já nevím na 

všechny možný druhy prací, na práce podřadný,jako zametání ulic a tohleto, zejména na 

polích potom, protože tady že jo byl nedostatek pracovních sil, tak byli přidělovaný. Takže 

takhle se to dávalo, takže já vím, že třeba v Semošicích byl případ, kterej si pamatuju, že ten 

největší statek, co tam měl ten Němec, to by se zjistilo, tak  nějak usurpoval nějakej bojovník 

ze Svobodovo armády. No a samozřejmě měl takovou představu, že on bude poroučet a 

Němci, že za něj budou dělat, takže skutečně on tam ty Němce dostal jako pracovní sílu, no 
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ale když potom  Němci odešli na odsun tak potom nakonec zjistil, že to nemůže dělat, protože 

těm Němcům se dohromady nic neplatilo, voni vlastně dělali za jídlo, za takový nejnutnější 

jídlo a a za to. Že nakonec potom tm dlouho nehospodařil. Tak rok a pak konec.  A tak se to 

dělo i tady. Byli přidělováni samozřejmě na všechny možný práce, do mlíkárny, , která tehdy 

měla myslím v lednu 46 asi na 60 pracovníků no a tam byla taková ta tendence na takový ty 

hrubý práce dávat Němce, že jo. 

T: Vyloženě třeba systémem vykořisťování. 

I: Ano Ano. Já jsem četl i takový různý žádosti a to mě překvapilo, že to třeba já nevím, v 50. 

roce nebo v 52. roce, nebo tak pozdě, že byly případy, že at určitá Němka, nebo část rodiny 

německý žádala o vysídlení a oni neměli na lístek do Chebu. Voni neměli peníze. Musel jim 

národní výbor zaplatit tu jízdenku a přitom vlastně pracovali v zemědělství. Jo to byli úplně 

nepředstavitelný, po tolika letech, kdyby to bylo, ale já nevím řekněte 5,6 let po válce a oni 

tady ty poměry stále trvaly, takže jako to zrovna pěkný nebylo. 

T: .Tak to zřejmě skutečně záleželo na tom samotným zaměstnavateli.  

I: Ano jenomže kam si moh jít takovej člověk stěžovat to zas tak jednoduchý nebylo. Takže 

tam určitě nějaká ta zákonná snaha byla to chraň pánbůh, to nechci napadnout, ale jaksi 

ukazuju ale  na takovýto výstřelky který se děly a ne všichni to dodržovali, Když pracovali 

tady v Mlíkárně,  tak jako nějakej plat dostat museli? Ale když pracovali u sedláka nebo 

někde jinde,on mohl lecos prokázat, že jim dává, jo 

T: Ale tam se to samozřejmě nezjistilo. 

I:. ne. 

T. Já bych se teď jenom vrátila k těm Trautmannsdorffech. Jak u nich přesně probíhal odchod 

z města? 

I: To zatčení knížete Trautmansdorfa bylo takový až jako teatrální, mi to připadalo, protože já 

jsem to slyšel z několika podání, že když ho přišli zatknout, tak tam to fungovalo všechno 

jako válka nevála i po válce. To znamená, že tam byla livrejovaná osoba, která jako se divila, 

že nemají nějaký pověření, prostě chtěla nějaký pověřená s že to tam mělo dojít jakoby 

k nějaký audienci k tomu a samozřejmě, že ty Češi na tohlento nebrali žádnej zřetel, takže dá 

se říct, že svými způsoby tam potom nebyl problem se k tomu knížeti dostat no a potom zatkli 

a to muselo bejt hned druhej den, protože přepokládam, že toho 5. večer asi sotva by se něco 

takovýho bylo dělo, když ještě na radnici ve tři čtvrtě na osm se podepisovala kapitulace. No 

a druhej den hned potom zatčení, co ho vodvedli byl zatčenej na hejtmanství, jak přišla 

kněžna a ta návštěva byla zprostředkovaná no a ještě totožnost knížete, to mi přišlo hodně 

teatrální museli dva svědkové potvrdit. Musel to  bejt Kočandrle a Juráček toho znal. Nevim 
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proč jako tohle muselo bejt, jestli to vyžadovali Američani, nebo kdo to jako vyžadoval, kdo 

je ten a ten, čili ten tam byl zavřenej a na základě zprostředkování tý návštěvy někdy z toho 7. 

na 8. a to já přesně nevim, ale muselo to bejt v těch několika málo dnech došlo k tomu, že ty 

Američani jim zkrátka pomohli opustit republiku a po osách Americký armády se dostali do 

Rakouska do Overwaltersdorfu, to byl statek, jeden z mála statků, který Trautmannsdorffové 

na území Rakouska vlastnili. Čili vlastně bylo to potajmu a to jsme slyšel vyprávět, jak se 

tohle dělo od paní J., ta  k nám občas chodila, já jsem se jí na to vyptával, tak tak říkala, že se 

to dělo po půlnoci právě, kdy byl pořízen seznam těch věcí, které si rodina vzala s sebou, Oni 

si taky nemohli, jak někdo přepokládal, že si odvezli desítky aut a bylo to tak. Nemohli odejít, 

jako že by odešli s prázdnem, ale byl pořízen seznam. Údajně ten seznam někde existuje, 

kastelán mě řekl, že to viděl. Ale nemohli tam v tom být cennosti a takovýhle, Byly to 

povětšinou jaksi tak, jako v takovýhle době bylo lepší mít peřinu a kabát, jo, než stříbrný 

příbory, já nevim. A nějaký jídlo, rozhodně bylo cennější v tý době. A tam to bylo udělaný 

tak, že potom ti zaměstnanci, který v tom zámku byli, tak ti dostali možnost, to jsme slyšel  

z toho vyprávění, aby si tam vzali ze zámku něco pro sebe napamátku, za ty věrný služby. 

Takže potom se stávalo, že někteří prodávali různý starožitnosti velmi cenně.  

T: Dobře já se teďka ještě vrátím k těm Němcům, kteří se sem vraceli.Máte dojem, že se sem 

vrací určitý typ lidí. Existují i lidi, kteří sem po válce vůbec nikdy nepřijeli? 

I: Ano znam takový lidi. A  znal jsem ještě když byli živi, že jako  třeba sestry mojí tety, ty 

tady nebyly. Cop odjely do Německa, tak tu nebyly. Rodina doktora Liebschera, Jak bejvalej 

okresní hejtman, tak jeho žena, nikdy tady nebyly. Jiný a jiný, určitě bych si vzpomněla na 

víc. 

T: V čem si myslíte, že to je. Cítí ty Němci nějakou zášť nebo křivdu? 

I: Já to slyšel takhle a věřím, co teta říkala, já jsem tam  jak to bylo možný do toho Německa 

jsem jel, jak to bylo možný, ale častokrát to nebylo. Já jsme tam vlastně byl od roku, když to 

bylo umožněný, někdy kolem těch . – No první moje návštěva byla  v roce 66 a až do roku 90 

než to bylo uvolněný, tak jsem tam byl třikrát, pouze, to bylo různý výmluvy a různý opatření, 

já nevim a jednou jsem jel jako doprovod. Teta byla nemocná, tak jako doprovod, to se mě 

jednou povedlo. Tak ta jako říkala, že pro ni, ta to brala filosoficky. No tak jako v tý filosofii 

se pohybovala, že ten život tady v horšovský Týně už pro ni skončil, to byla prostě etapa, 

která skončila. Že má na to určitý vzpomínky a určitý představy a že sem nechce, protože by 

jí to, prostě by byla rozčarovaná, že už to není město jejího mládí.  

T: takže spíše zklamání 
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I:. Ano a tohleto zklamání u starý paní Liebscherový, protože ta se dožila vysokého věku, ta 

zemřela tuším někdy v polovině 70. let, tak pocházela z bohatý rodiny, ze mlejna z Polžic, 

z toho největšího mlejna. No a potom ta její dcera ta sem jezdila a všechno, ale vona prostě 

nechtěla vidět ten mlejn jak je to  zhuntovaný, jak je to zpustlý. Protože měla tu představu, 

jak, kde měli kuchyň, kde měli tohleto, já to určitě chápu, nevím jestli bych . . Byli takový 

Němci, co třeba se chtěli jít podívat do toho domu a to jako vim, protože já jsem se setkal 

s hodně těma Němcema a bylo to tim, že teta byla učitelka a že to byli její žáci zpravidla, že 

jo, Takže voni když tady nikoho neměli, tak voni, jednak to bylo nějakejch dopisů, co ona si 

s nima psala a nejenom kolegyně ze školy, ale zejména ty žáci, takže když sem měli cestu, tak 

se tu vždycky zastavili, taže já jsem lecos slyšel a setkali se s případem, že prostě ty lidi na ně 

byli hrubý , když si třeba fotili ten dům jejich a takový a no a zase byli některý, který je 

pozvali na kafe, takže takový případy prostě byly, ale ne každém prostě chtěl, aby ten stav 

současnej viděl. A přitom tam nešlo o nějakou zapšklost u těch lidí, to bylo takový 

konstatování, že to nechtěj. Znal jsem a byl to muj vemi dobrej známej, dá se říct dokonce 

kamarád, i když o mnoho let starší, a ten pocházel odstud z jedný zlatnický rodiny a byl učitel 

a ten mi dokonce říkal, že tam maj schovaný zlato ve sklepě. A my jsme si tykali a já jsem mu 

říkal: “A ty víš jako kde to je?“  No a on:“já to nevim, to byl, to udělal můj otec, než prostě šli 

na odsun, než přišli Američani a tak“.Tam já jako vim, kde je ten dům, ale teď si představte 

ten ohromném sklep, to se ani nenajde. Čili je to tam pořád, ale to jsou takový zajímavosti, 

Takže ten sem jezdil zpravidla každém rok sem jezdil. Ono se mu tam poměrně slušně vedlo, 

měl tam dobrý místo v Mnichově a tohle, takže jsem se jako taky lecos dozvěděl a no a tak 

jako různý zajímavosti prostě. 

T: Měli ty Němci ještě před tím odsunem něco, že jo to se taky dělalo, že schovávali určitej 

majetek nebo ho propašovali do Německa dřív? 

I:  Znam případy, znam případy, kdy můj přítel, kterej žije v Kiessenu, tak jeho otec, ty 

bydleli v tom domě, kde byly statky. Ten dolejší. No a já jsem to plně nepochopil a s tím 

Starým pánek jsem mluvil, když jsme tam několikrát byl, tak on mě řekl. Že na vozíku, na 

hranice, představte si vezl skříň a postel. Po trati ti to odvezli, že neměli nic. Takže riskovali 

tuhletu věc, že. A je jako pravda, že si  nechávali schovat věci u dobrých lidí. Ne vždycky ty 

lidi byly dobrý, ale vím, že  teta Kočandrlová určitý věci lidem schovala. A já jsem dokonce, 

ona byla tak poctivá, že dokonce měla i seznam a popis těch věcí a měli několikrát prohlídku, 

takže  to schovávala porůzně. My jsme to měli schovaný ve sklepě pod uhlím a já nevím 

porůznu schovávali věci a pro samozřejmě důvěrný známý. A ona mě vyprávěla takovej 

případ, že přišla jedna bohatá paní, dneska z Masarykovy ulice, jestli by jí tady nemohla 
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nechat kožich. Že si ho nemůže, no perziánovej kožich. No kožich jako jsme se báli, tak jsem 

jí jako řekli že ne. Ale byla to její dobrá známá. No a vona řekla, když se bojíte,nebo 

nemůžete, nebo nevím teď to slovo, tak já mám ještě jednu známou, kde mě to schovají. No a 

když vodešla, tak zjistili druhej den, že na chodbě, byl takovej, kosen, teď nevim českej . . .  

taková skříňka se šuplatama. A tam byla kazeta se šperkama, který tam ta paní nechala, který 

tam dala potom. No tak to samozřejmě schovali a ona jim to potom vozila. Když jezdila do 

Německa, tak to zašívala, zašívala třeba do kabátů a takhle. Vím prostě, že jim to tam takhle, 

takhle vozila. A vim jeden případ, kterej tady byl, taková jedna slečna, která dělala společnici 

hraběnce Kosticový v Praze. No a ta hraběnka, tak ona šla na penzi a ona po ní dědila, já 

nevím nábytek a a takovýhle prostě věci, samozřejmě nějaký šperky a všechno a tenhleten 

cibulovej porcelán (ukazuje za sebe).  To není všechno,a le hodně toho cibulového porcelánu. 

No a ona potom žila, samo, ona se nevdala a když potom. Jako jí nepovolil tady zůstat a 

musela na odsun, když už jí bylo 85, tak samozřejmě teta Kočandrlová určitý věci sem vzala. 

No a takže ty šperky taky, to jí schovala, ten seznam jsem viděl a to si představte, že asi tak 

půl roku, někdo v noci tloukl na dveře. A on přišel nějakej Němec, že ho ta slečna stará 

posílá, že je v nouzi v tom Německu v nějakým lazaretu a jestli by mohla nějaký ty šprky a 

věci, co tu měla. Tak voni jí to dali, protože měla potvrzení  a voni jí to tam odnesli.Skutečně 

takový případy se stali, ale skutečně si vemte takovou starou ženskou, který bylo 85 let a oni 

se znaly prostě léta léta, neudělejte takovou věc, že něco neschovejte. . . A to je skutečně, ten 

lustr, co mam tady na chodbě, to je taky tam jako vod ní, protože ona tajně, tím že  to bylo 

takhle kousek, tak v noci se to dalo převézt , že jo. No tak, to co se dalo převézt, tak to řekla. 

Vemte si,protože si to s sebou vzít nemohla. 

T: Kdybyste měl zhodnotit odsun jako takový, jak byste ho pojmenoval. Bylo to podle Vás 

vysídlení, Vyhnání, etnická čistka, nebo ten takzvaný odsun? 

I: No podle mě to bylo vyhnání, etnická čistka vlastně taky, protože to území bylo vyčištěný. 

Odsun, já nevím kde se to slovo vzalo,ale ty lidi tady žili odedávna a že by jako došlo k jejich 

odsunutí, to ne, oni to nechtěli a ze strany Čechů to bylo násilný. Ale to vyhnání je dost 

takový jako ostrý, jako Češi bysme asi měli používat ten výraz vysídlení, to je trochu 

mírnější. 

T: Poslední otázka, myslíte si, že bylo vysídlení Němců z Československa spravedlivé.? 

I: No, podívejte se, já jsem na to několikrát změnil. Na přelomu těch 50. a 60. let jsem si 

myslel jednoznačně ano, ale potom, když jsme měl možnost do toho Německa s tetou jezdit a 

ty Němce my jsem znali, tak . . . víte co, já si myslim, že my jako vítězný . . národ, nebo spíš 

jako ve skupině vítězů, nás to nebylo hodno. Možná, že kdyby potrestali a vystěhovali jenom 
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skutečně ty opravdový nacisty. I když ono zase na druhou stranu víte, ty Němci tady po tý 

válce, ona bych se jich stejně velká většina vystěhovala. Ono by to bylo těžký. To bysme jim 

jako museli uznat ty práva, to bysme museli. No a oni vlastně pak poznali, že se v tom 

Německu řada z nich má líp, takže pak i docházelo, to znam taky ty případy, k tomu, že jako 

oni třeba v 60. letech žádali o vysídlení a to už byl problém jako potom, ale oni viděli, jak se 

tam ty ostatní Němci mají, takže jako, ale ono je to strašně těžký teď takhle posuzovat.. 

T: Ano. Děkuji Vám za rozhovor. 

 
 
 
 
 
 

Příloha č,3 
Záznam rozhovoru s českým informátorem č. II 

 
Rozhovor se uskutečnil dne 29.1.2007 v bytě informátorky. Místo rozhovoru zvolila 

informátorka sama. Rozhovor trval cca 1,5 hodiny. Informátorkou  byla žena ve věku cca 68 

let žijící v současné době v Horšovském Týně, důchodkyně. Narodila se v Horšovském Týně 

ve smíšené rodině. Otec by Němec a pracoval v zemědělství, matka Češka se starala o dům a 

domácnost. Dětství s rodiči prožila v Horšově, vesnici vzdálené 1,5 Km od Horšovského 

Týna. Rodiče vlastnili v Horšově domek. V rodině se až do roku 1945 hovořilo pouze 

německy. Školy absolvovala informátorka zprvu německé, po roce 1945 pak školu českou. 

Dnes se cítí jako Češka. Informátorka dosáhla středoškolského vzdělání pracovala jako 

úřednice. Zajímá se o historii města a o jeho kulturu. Po vysídlení stále udržuje vztahy 

s Němci, mezi nimiž má jak příbuzné, tak i přátele.  

Na téma rozhovoru byla informátorka připravená, téma navíc konzultovala se svou 

setrou, která se v 60. letech odstěhovala do Německa a dodnes tam se svou rodinou žije. 

Narozdíl od informátorky se cítí být Němkou.  

Informátorka se v rozhovoru nevyhýbala žádným otázkám, odpovídala přímo. Také jí 

rozhovor potěšil, byla velmi milá a otevřená. 

 

 

T: Já bych ve stručnosti představila práci, na které teď dělám, zpracovávám téma odsunu 

Němců z bývalého okresu Horšovský Týn. Ta práce je postavená jednak na tom, co jsme se 

dozvěděla ze studia archivních materiálů a pak by mělo být jakési srovnání s německým a 

českým pohledem na odsun. 
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I: Ano, Ano. Takže já jsem jako byla jako dítě, když vlastně ten odsun probíhal . . . a no a . . . 

tak si všechny věci taky nepamatuju, ale určitý vím a na určitý jsme se taky zeptala mojí 

sestry, která vlastně už žije přes 30 let v Německu, v Norimberku. Jo, ona se kdysi 

vystěhovala v 70. roce, no a tenkrát, jako dítě si pamatuju určitý věci, ale všechno taky ne jo 

(smích). . . No a tak jsem se jí na nějaký ty věci zeptala a udělala jsme si i nějaký poznámky, 

já si to potom přinesu a  řeknu vám ohledně toho něco, no. A budu vám to říkat tak nějak 

z toho . . z toho Horšova, jo? 

T: Ano, dobře. 

I: No Horšov to znáte, to je malá vesnice, tady, tam byli určitý sedláci tam byli a potom tam 

byli takový ty lidi, který vlastně dělali na tom statku. No, ale bylo to všechno, tam bylo 

německý, jo? V tý, vlastně v tý první republice tady v Horšovský Týně tady žili Češi Němci a 

židi, to už víte, že jo. 

T: To vím, ano 

I: A . . . v tom Horšově, jak vím, tam byli jenom Němci. 

T: A máte nějaké zrpostředkovaný vzpomínky třeba od rodičů nebo příbuzných, jak to tady 

vypadalo před válkou? 

I: No tak to jako . . .  

T: Těch Čechů tady asi moc nebylo .  . 

I: Byli tady Češi taky nějaký to byli tady Češi, který vlastně potom se to všechno převrátilo 

tím, že přišel Hitler, takže vlastně potom, ty měli třeba svoje vlastní domy a to taky že jo, ale 

to taky, ale to jako ohledně toho já jako moc toho nevim. Ale hlavně ohledně toho to já vám 

můžu říct něco o tom . . . Tak k tomu 45. Tak k tomu 45. roku, ano? 

T: Jo 

I: Tak to vlastně v tom 45. roce, to ještě nebyl odsun, ten byl až 46. Jo, ale v tom 45. roce, 

v září bylo vystěhováno několik německých zemědělských rodin z toho Horšova, jo?Ale to 

pravděpodobně se odehrávalo i v jiných vesnicích, to  nejenom z toho Horšova, ale já vám to 

budu říkat z toho Horšova, který přišli vlastně do vnitrozemí. No asi 6 nebo 7 rodin z toho 

Horšova a. . . 

T: A ty šli sami nebo . . 

I: . . . ne ne ne ne, byli vlastně vystěhováni těma Čechama. Ty Češi tam už to byli vlastně 

z těch statků, jo, z těch statků, z těch zemědělských usedlostí, ty museli z toho ven. Už v tom 

září, museli prostě. Přišli, je vystěhovali do vnitrozemí na takzvanou řepnou kampaň 

T: Takže byli nasazen na práci. 
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I: Na práci pochopitelně. A mohla by vám o tom říct něco i paní Mahalová, která vlastně, to 

byla rodina tady selská rodina v Horšově, který byly taky v Blovicích někde.  A ona ta, právě 

ta paní byla stará s mojí sestrou a tak jsme je tam navštívili v těch Blovicích, kde vlastně 

pracovali na tom statku. A ty vlastně se do odsunu nedostali, jo a ty potom po určitých letech 

přišli jako, ten jejich tatínek přišel z Horšova a posil mýho otce, jestli by tam nemohli dělat, 

na tom statku v Horšově. Takže se zase usadili v tom Horšově a pracovali na tom statku 

horšovským jo?. . . Tak ty se vlastně vrátili a to bylo vlastně ta její sestra, pana Juráčka 

vlastně znáte, že jo, tak ta si potom vzala toho pana Juráčka, to byli jako mladý lidi, že jo, no. 

Tak takhle to vlastně bylo, no. 

T: Takže oni tam díky tomu takhle vlastně zůstali, že . . . 

I: No díky tomu tady zůstali . . . No a pochopitelně na tu řepnou kampaň to byli prostě určitý 

lidi, který se tam dostali. No, někteří se dostali do odsunu z tý řepný kampaně a někteří šli 

sami pěšky přes hranice. . . No . . . a teď ohledně toho samotnýho odsunu. Tak první odsun 

německýho obyvatelstva z Horšova byl začátkem dubna 46. Datum přesně nevím. Po 

písemném oznámení německým  občanům během 24 hodin se museli vystěhovat a opustit 

svoje obydlí. S sebou si mohli vzít na osobu 25 kilo. To bylo hodně málo, že jo. Takže my 

jsme vlastně byli, my jsme ten odsun taky museli prodělat, přestože moje maminka byla 

Češka, ale museli všichni, prostě byl první odsun a ty museli všichni do toho jít. No, 

z Horšova  jsme byli odvezení traktorama na zámek sem do Horšovskýho Týna na nádvoří, 

kde jsme byli kontrolováni a pochopitelně naše věci převáženy, jestli toho nebylo víc. Když 

se kontrole něco líbilo, třeba vzali a nechali, že jo. Zastavili to, nechali si to. Takže ani ty věci 

si všichni ty lidi nedovezli.  

T: A ty Němci určený k odsunu mohli mít jenom určitý věci, že jo, šperky a peníze, to nešlo. . 

. 

I: no a ještě tohleto.  No my jsme museli, to jsem já nevěděla, protože jsem byla malá holka, 

ale tom mi  říkala moje sestra, ženy se musely vysvlíct  do spodního prádla, jestli nemaj něco 

cenýho, což byl teda asi . . . 

T: hodně ponižující. 

I: . . . hodně, asi strašný, že jo. No ale tak to prostě bylo, no.  No po této kontrole se pak jelo 

do Holýšova, do takzvaného sběrného tábora, to určitě, o to jste už určitě slyšela. Tam vlastně 

nás soustředili a připravili na transport. No. 

T: A nevíte na jak dlouho to tam bylo? 

I: Jak dlouho, to přesně nevim. Vím že my jsme potom vlastně, moje maminka se tam 

domlouvala s těma, který to tam dělali ten odsun a tak prostě . . . Naši vlastnili ten domeček 



Vysídlení němců z bývalého okresu Horšovský Týn 1945-1948 ve světle různých pramenů 
 

169 

v tom Horšově a ten byl vlastně psanej na maminku a maminka byla Češka, tak to byl vlastně 

českej majetek a tak se bránila prostě do toho Německa jít, že jo. No a tatínek by bejval šel 

rád, no a sestra ta už jako byla starší  ta pochopitelně někam chtěla na ty studie, nebo někam 

se vyučit, tak nějak, že jo. No a to, jako nakonec jsme jako šli zpátky. No mě to bylo fuk, 

protože jsem byla dítě (smích) 

T: Takže tam byl problém v tom smíšeným manželství? 

I: Záleží na tom, kdo jak se k tomu stavěl. Byly třeba smíšený manželství, kde jako o tom 

vůbec nemluvili, tam ta žena, nebo ten muž šli automaticky do toho Německa. To byli prostě 

odsunutý tak šli. To jako maminka se jako bránila a upozorňovala na to, že je Češka a že ona 

po tom, když jsem odjížděli, to si pamatuje, že strašně moc plakala, když jsme odjížděli 

z toho Horšova. No, bohužel to byla taková doba. Takže až tam, až tam potom se to podařilo a 

moji rodiče potom byli vrácený jako zpátky. No tak to bylo takhle. No a pochopitelně každá 

rodina dostala německý  peníze, ale kolik, to vám taky nepovim, protože to nevim.To jsem se 

ptala i sestry, jako německý peníze pochopitelně, jo? Prostě byli tam jako soustředěný a 

dostali německý peníze, ale jinak říkám, kolik to nevim, to nevěděla ani sestra. 

T: A pamatujete si, jak to tam v tom Holýšově vypadalo? 

I: No byly to dřevěný baráky, byly prostě ty místnosti, byly větší. Byly tam dřevěný palandy 

nad sebou jako v těch lágrech to bylo, tam jsem spali, prostě takhle. Ale kolik dní jsme tam 

přesně byli to nevim. Ale vim, že  vždycky ty muži, teda, včetně můj tatínek třeba v tý 

světnici ještě s jedním pánem, ty chodili potom pro ty obědy, jo protože se tam muselo taky 

vařit pro ty lidi, no tak . . . vždycky to byl nějakej takovej eintopf nebo něco takovýho, prostě, 

aby ty lidi taky měli co jíst, protože oni si tam vlastně nemohli vařit, ale jak dlouho to tam 

trvalo v tom táboře, to bohužel nevim. 

T: A chodili ty lidi mezitim do práce někam? 

I: Ne, to ne, kdepak. Ty byly prostě za drátem, jak se říká, to bylo prostě uzavřený, ten tábor 

byl uzavřenej, tam prostě byli a jak říkam, tam bylo to soustředění a dostali ty peníze, kolik 

toho bylo to nevim,ale nějaký ty peníze dostali, německý pochopitelně . . . No, ale do prvního 

transportu přišlo vlastně 1 200 lidí, jo, který byli přepravený vlakem, takzvaným dobytčákem 

pochopitelně, no do konečné stanice Furt im Wald. No a tam pochopitelně ty Němci si prostě 

ty lidi dali tam do určitých oblastí, kde vlastně tak nějak je potřebovali, že jo. Tak vlastně 

pochopitelně to bylo strašně moc lidí, tak celkem do toho odsunu vlastně přišlo 3 milióny lidí, 

jo? Takže byli různě odeslaný. Vím, že naše příbuzný byli dva byli třeba v tom Kiesenu, byli. 

Ten Kiesen je vlastně až u Francouzskejch hranic, takže to bylo poměrně daleko, takže. . . 
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nebo určitý ty sestřenice byly ve Frankfurtu, a tak se tam ty rozptýlili prostě, no Německo je 

velký pochopitelně, takže . . .  

T: A bydleli nejdříve, to se dělalo, nejdřív u těch německých rodin. 

I: To víte že jo. Byli u těch německých rodin a pracovali třeba . . . my jsme navštívili s mým 

mužem, taky z Horšova, naši sousedi. Oni to byli Němci, tak jsem si s nima hrála jako malá, 

ne? No a ty taky tady potom zůstali někde v Bavorsku, v Naburku právě jsou, ty se dostali do 

toho Naburku a tam jako si, ta paní ta jejich maminka, ona byla už dost stará, když jsme tam 

byli, tak říkala,  že jako dělali u sedláka, kterej jako nebyl moc hodnej na ně a dřel je, jak se 

říká.  A pochopitelně ta starší ta se ničemu nevyučila, ta byla někde ve sklárně dělala, no a ten 

bratr její potom nějak šel a na zedničinu. Až ten poslední, ten potom měl nějakou školu, ten 

potom měl nějakou školu, ten potom, jako poštmistra dělal, ale ten už je taky v důchodu a tak 

dále, jo? No a tak jako říkal, že byli hodně jako, prostě je jako využili.  No a vono taky není 

jako divu, oni velkou radost z toho Němci jako neměli. Pochopte to, že to Německo bylo 

strašně rozbitý, to bylo všechno rozflákaný. A tam měli vlastně jako taky krutý doby. Když a 

tam přišlo 3  miliony lidi, což taky nebyl žádná legrace.  

T: Oni vlastně s sebou nic neměli. 

I: . . . který vlastně nic neměli, jenom 25 kilo a to bylo všechno, takže to bylo asi velmi, velmi 

krutý. 

T: A vy jste vlastně byli v kontaktu s těmi příbuznými hned po tom jejich vystěhování? 

I: To jo, tak jako, já osobně jsme jim nepsala, ale s mým otcem si spali, tak jako věděl kde 

jsou a jak na tom jsou to taky věděl, že jo. Ale já jsem se o to moc nezajímala jako dítě. 

No a kde jsme to přestali. No těch transportů nevim kolik bylo, bylo jich hodně, víc transportů 

bylo. Byl třeba transport s antifašistama, který nejdřív jako mysleli, že zůstanou tady a, ale 

potom je taky jako vypaklovali, no a pak ještě byla jako transport s nemocnýma, to mi říkala 

moje sestra. 

T: A z těch antifašistů pamatujete si tady třeba konkrétně někoho? 

I: Tak v Horšově byli nějaký dvoje., to vím, ale kolik toho bylo to bohužel, to bylo z celýho 

okresu 

T: A ty šli do odsunu až potom později. 

I: Jo to jo. 

No a potom to víte, pak byly odsuny vlastně pozastavený, no protože tu stále ještě zůstalo 

150-200 000 Němců. Po tom zastavení toho odsunu, no. Oni třeba taky chtěli pryč, protože ty 

jejich příbuzný už byli třeba pryč, ale už se tam nedostali. Ty vlastně byli zadržení, protože 

potřebovali se určitý odborníci, určitý Fachmani prostě do těch fabrik, do továren, kde voni 
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byli zaměstnaný třeba . . Nejvíc jich bylo na severu Čech.Tam jich bylo nejvíc jo.Tam byli 

v těch dolech a hutích a pochopitelně taky v zemědělství, ale jak říkam, byli to většinou 

takový fachmani, odborníci, ty už se jako nedostali nikam . . . No a tady ten odsun měl na 

starost nějakej pan Sokolík z Horšovkýho Týna, jestli jste někdy slyšela to jméno pan 

Sokolík, hm a pan Najnar ze Staňkova, tak ty měli na starost vlastně tuhleto ten odsun těch 

Němců a tohleto. A pak tam taky u toho byl, podle mý sestry, nejakej kapitán americký 

armády. 

T: Kterej na to jakoby dohlížel? 

I: Kterej na to  dohlížel, tak ten tak taky u toho byl, v tom táboře a tak u toho taky byl.  

T: Vzpomínáte si na . . . Vy jste říkala, že jste byla v dětským věku, jak docházelo k odsunu 

Němců, přicházeli sem Češi, změnil se nějakým způsobem vztah Čechů a Němců po roce 45? 

I: No (vzdychne) nebylo to pěkný, nebylo to pěkný. No Němci vlastně museli nosit tu pásku 

žlutou, jestli jste o tom někdy něco slyšela, aby byli odlišní, no a nebylo to pěkný, ten vztah 

jako . . bylo to ošklivý. A tak z jedný strany se zase nemůžete divit. Ono se taky lecos dělo, že 

jo, bylo strašně lidí, Čehů zavřenejch v koncentráku, že jo, to byly samý takový věci, který 

zapadaly špatně, že jo. I když jako ty nevinný trpěli s těma vinnýma 

T: Ano to se samozřejmě po válce stávalo. 

I: To víte, bylo to strašně smutný asi pro ty lidi, protože tady měli majetek, měli třeba určitý 

domy, měli vlastní usedlost, která se vždycky jako zdědila, že jo na další generaci a teď 

všechno opustit vzít si 25 kilo. To je velmi špatný. Prostě pro ty lidi to bylo strašný. Takový 

ty starý lidi, ty už se z toho vlastně vůbec už nevzpamatovaly. Zase ty jejich děti už jo, 

protože v tom Německu zase už začalo jo, tam začala fedrovat strašně ta Amerika, tam začala 

fedrovat vlastně peníze a tak dále a tak dále. A ta výstvaba to hodně lidí jako, začali se tam 

prostě mít dobře, po určitých letech se tam začali jako vyškrabávat a začali si stavět vlastní 

domy a tak dále, protože to jako, byli to přičinlivý lidi a pracovali a . . .Většinou, když jste 

s nima mluvila, tak jako jo a my máme grunt a  tam a tohleto a tohleto a támhle, takže byli na 

tom opravdu dobře. Ale to víte ty začátky byly velmi těžký a ta nenávist byla velká mezi těma 

. . vtom 45. roce. Ono se taky, tohleto mě taky říkala moje sestra, že vlastně v tom 45. roce, já 

pochopitelně si pamatuju, já jsem měla strejdu tady zase vlastně můj otec byl Šlechta, to 

jméno bylo Šlechta jako. A ono bylo jako víc těch Šlechtů, tak v Horšově jsem měla strejdu a 

támhle  v takzvaný drůbežáreně dnešní, tam bejvala cihelna, která vlastně patřila pod 

Trauttmansdorffa, tam byl  taky, tam dosaď vlastně ty Šlechotvé přišli a taky jsem měla tady 

strejdu, tady v Tejně, dneska je tam ta integrovaná škola, tam vlastně dělal školníka, ale on 
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byl nemocnej ten člověk byl vlastně nemocnej a byl taková . . . to víte těch mužskejch 

německejch jako nebylo. . .  

T: Narukovali do války 

I: Jo, ty museli do války. Můj otec taky vlastně byl ve válce, no, byl tam 5 let. Zaplaťpánbůh 

se vrátil a  živ a zdráv, jak se říká. No ale ten strejda, ten vlastně jako nebyl ve válce, protože 

nebyl na tom dobře, nevim měl definitivně jako nemoc, ale dělal toho školníka, no a to 

školničení nebylo taky zrovna moc lehký, protože v každý třídě se topilo, že jo a ta jeho paní, 

ta teta, ta vlastně zase uklízela, měla ten úklid a tak dále, takže tam byli plně zaměstnaný. No 

a to byla taková doba v tom 45., že vlastně ty, já nevím v kterým měsíci, ale ty lidi zavřeli. Ty 

lid zavřeli, prostě pro ty se přišli a prostě je zavřeli. Bylo to, kolik lidí to nevim tady z Tejna a 

i z okolí, ale většinou tady z Tejna to bylo a zavřeli je. Dneska je tam Karpem, dneska to 

opravili, to nebyl Karpem, ale byla to Jednota dřív a tam byla dřív jako městská věznice 

takzvaná. A tam jako je zavřeli, jo, ale kolik jich tam, kolik jich tam bylo to nevim. A potom, 

po určitým čase, po krátkym čase je odvezli do těch Chrastavic, kde vlastně byli zabití. Bez 

soudu, bez všeho. . A to víte ty jejich, ale to bylo ještě před odsunem vlastně, že ty jejich ženy 

nebo ty jejich rodiny čekaly vlastně na to, že  půjdou s ním do toho odsunu, když už byli . . . a 

to se stalo taky bohužel taky tady v Tejně. A to byla jako hodně ošklivá věc, o který se 

celkem nemluví, ale o který se třeba ani neví, ale to se stalo. 

T: Já jsem o tom četla. 

I: Taky jste o tom četla. 

T: Vy jste se to dozvěděli potom jakoby hned potom, to bylo . . . nebo se tak jako tutalo, tajilo 

se to. 

I: Ano, to se tutlalo, nemluvilo se o tom, ale pochopitelně my jsme o tom věděli, protože to 

byl bratr mýho otce a tak dále, že jo. Teď ta žena tady zůstala se třema malejma dětma, že jo, 

tak. . .  

T: To musela bejt hodně velká starost. 

I: Jo tem začátek  vždycky v Německu neměli ten start lehkej, když ten muž nebyl, že jo. 

T: A nebyl vlastně ani možnost, jak se nějakým způsobem bránit. 

I: Ne nebyli možnost, protože, .  víte ta, proto říkam ti něvinní, já vím, že byla spousta lidí, 

kteří byli vinní, že jo, jako v každý době, to se takový věci stávaj, ale právě tohleto bylo holt 

právě taková, no nevinný trpěli s těma vinnýma. To víte, bylo to bez jakýhokoliv soudu, jestli 

jsi vinej nebo nevinej,prostě tady to . . . a zabít, prostě zabít a v nějakým lomu, říkal někdo, že 

v nějakým lomu je tam zabíjeli. To vám říkam tak nějak, ale vy o tom vlastně víte taky něco. 
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T: Ono to Chrastavické středisko bylo mezi Němcema dost obávaný a těma nacistama se 

určitě, jak říkáte svezli i ty nevinný lidi. 

I: Určitě i ty nevinný lidi. Ale s tima tam, jak říkam nedělaly žádný, žádný jako nenechávali je 

nějak. Prostě je tam dovezli, tady odtaď je tam prostě odvezli a zabili. Tím pádem to pro ně 

skončilo víte? A už se o tom nemluvilo, musel každej bejt zticha a to tak prostě. . .  

T: A Pamatujete si na Čechy, kteří obsazovali ty domy po němcích, takzvaní národní správci? 

I: Tak přišli nějaký pochopitelně přišli lidi, který obsazovali nejdřív tyhlety selský usedlosti a 

to už bylo v tom  45. roce, prostě, protože ty už museli ven a tyhlety, a ty už odvezli na tu 

řepnou tu řepnou kampaňa tyhlety se tam už tak jako do těch statkům ty už tam se prostě 

nastěhovali. To víte, že byli lidi, ale já si pamatuju z toho Horšova, tam byl akorát jeden nebo 

dvoje tam byli, který vlastně jenom tak přišli, vyrabovali to, byli tam nějakej čas a všechno 

naložili na auto a odvezli pryč. Zase  šli zpátky do vnitrozemí. Ale ty co tam přišli ty druhý, 

tak ty už pochopitelně tam už nic neměli, nebo měli tam málo, že jo, tak jako bylo špatný, ale 

bylo jako dost lidí, který jako tam zůstávali. Vachulkojc a tyhlety lidi, Posledních a tyhlety 

lidi, ty jako tam zůstávali všechny léta, ty to tenkrát převzali a zůstali tam. Až do konce třeba 

svýho života, jo? 

T: Takže pokračovali v tom hospodaření.  

I: Potom jako pochopitelně přišlo to JZD, takže to JZD některý taky nechtěli jak už to bývá, 

no a potom se to tak nějak všechno spojilo a začali vlastně to JZD tam jako zaniklo v Horšově 

a pak začali všichni dělat jako v tom statku a ten statek měl ty pole a tohleto bylo všechno 

zabraný.Takže všichni dělali na tom statku . . . To je asi tak všechno, co jsme vám,  

T: A vy jste se teda vrátila do toho domu. 

I: My jsme se vrátili domů, to bylo prostě po několika dnech z toho tábora, no a  já jsem 

pochopitelně postrádala kamarádky, že jo. Já jsem tu nikoho neměla a česky jsem. . . . 

neuměla. 

T: Vy jste doma mluvili německy? 

I: My jsme mluvili německy, jako. Já jsme měla prarodiče, moje maminka pocházela 

z Křenova a dědeček uměl německy, tak ten se mnou mluvil německy, ale babička bohužel 

ne, protože muj dědeček, to byl takovej člověk, kterej taky jezdil do Německa a v dřívějších 

letech tam stavěli, třeba už tenkrát dělali dálnici a všechno možná, tak na práci takzvaně.No 

tam jezdili, aby si vydělávali peníze, ale jako, já jsem se s nima nějak nedomluvila. Až potom 

jsem začala chodit do školy a jak říkam, kamarádky a kamarádi měl chyběli, nikde nikdo, ty 

byli všichni pryč. A český děti . . no a  jsme začala potom chodit v září do školy v Horšově, 

kde vlastně byla paní učitelkou nějaká paní Mrázová, která byla jako hodná, velmi hodná ke 
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mně a děti mě zase moc nebraly. Ale to bylo zase z toho zase do těch rodičů víte(smích). 

Hnedka prostě mě odstrčili . . . Němka, Němka, že jo (smích). No jo no, to se stává, no tak 

jsem se naučila mluvit, no a celkem jsem se i hodně naučila od tý paní učitelky, která se mi 

opravdu věnovala, byla opravdu velmi hodná. A chodila jsem s ní dokonce i zpívat do kostela. 

Ona chodila zpívat do kostela, ona nádherně zpívala. No a když byly Vánoce nebo třeba 

takhle, takový koledy a takový jako. Tak vždycky řekla Pojď se mnou pojď. No a já už byla 

větší holka, tak jsem s ní šla (smích). A ještě dneska na ní vzpomínám, ona žije, ona je tady, 

kdepak  ona to tady je, někde u Blížejov v nějaký vesnici je a žije tam. Ten její manžel už 

zemřel, ona ještě žije a je to vlastně paní Zadražilový je to teta. Tak jí nechávám jí 

pozdravovat. Ta byla velmi hodná a mám na ní ty nejlepší vzpomínky. 

T: Takže vám po válce hodně pomohla.  

I: Jo, mě hodně pomohla. 

T: A vy jste potom jako smíšená rodina, neměli jste nějaký problémy, vzhledem k tomu, že 

tatínek byl Němec? 

I: No můj tatínek dělal na tom statku, tak možná ze začátku, ale bylo to prostě pořád mín a 

mín, Jsme se sžili s těma lidma no a bylo to celkem v pořádku. Takže jsme nic neměli jako 

zlýho. Otec dokonce chodíval hrát, v tom 46. roce chodil hrát.o on neuměl česky víte, ale hrál 

jako s tou kapelou hrál, tak noty jsou stejný, ne, jestli je Čech nebo Němec tak jsou stejný, že 

jo. (smích).  Takže byl hned s nima kamarád.  

T: Jezdili jste potom za těma svýma příbuznýma do Německa, nebo oni sem? 

I: No tak hned z kraje jako to se nejezdilo nikam,  protože to je pochopitelně, to byly začátky. 

A ono do toho Německa jezdit, ono to taky nebylo tak jednoduchý, jo? Takže můj otec nevim, 

v kterým roce se tam dostal. No to už jsem byla starší holka, to jo, až tak nějak v 56. V 57, 

poprvé se tam dostal, tak nějak. Oni sem nejezdili nějak, až potom zase díl, až když jsem byla 

vdaná, tak potom jako přijížděli jako sem už. To už měli jako taky svoje auto a tak nějak byli 

jinak to. Ale rádi se sem tak přijeli podívat, jak to vypadá. 

T: A vy tedy znáte řadu Němců tady z Horšova nebo z Horškovskýho Týna .   

I: Určitě znám 

T: . . .máte pocit, nebo jak oni hodnotí ten svůj odchod, cítí nějakou křivdu nebo . . 

I: To máte, tyhlety starý lidi, který byli, tak ty byli jako, ty měli jako strašnou křivdu. Těm se 

stala jako křivda strašná, protože ten majetek a tohle. Ale zase ty mladší lidi, ty si zase řekli: 

Ale tak je to dobře,že jsme se tam dostali a máme tak nějak svůj život, svůj svět a svoje 

takový to. To máte různý. Ty starý, který jalo museli z toho pryč z toho baráku, tak ty byli 

jako strašně ukřivděný, že jo. 
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T: Tak ono to pro ně bylo určitě hodně těžký. 

I: A zase ty mladší děti, který jsou zase od těch mladších, tak ty už celkem nechtěj nic tim 

mít, víte. Ty už jako to. No a oni, jak jsem slyšela, oni se schází pořád v tom Furthu. To je 

vlastně ten horšovskotýnskej Bischofteinitzer Kreis, tak tam oni se schází, tak tam už to taky 

jako hodně ubejvá v tom, jako taky už nejezdí tolika lidí už nejezdí tolika už zemřelo, že jo. A 

zase ty mladý, ty zase s tim už nechtěji nic mít. Ty mají svoje takovej, to už jako není nic, to 

už jako nic pro ně neznamená. Podívejte, to je hromadu let, že jo.takže takhle to vypadá. 

T: No já jsem tam byla, oni mě tam pozvali a spíše než nějakou zášť jsme cítila potřebu 

vzpomínání na ten život tady v Tejně. 

I: Jo Jo. To jsou určitý, to jo. Ale takhle. Oni byli povystěhovaný do různých těch oblastí. 

Právě, že je to v tom Futrhu, tak oni se vlastně sejdou a tak si poklábosí a tak si vyříkají ty 

svoje bolesti a starosti. 

T: A chodíte sem na to česko-německý setkání? 

I: Chodím někdy, ale teď jsem nebyla. V listopadu jsem byla ještě, no v listopadu jsem ještě 

byla, ale v tom prosinci už  jsem nebyla, protože jsme měla manžela nemocnýho, no a já jsem 

sama na tom byla blbě. No ale není to špatný tyhlety, to jako to setkání. Dost tam jako 

chodim. 

T: A máte tam ještě třeba někoho známýho? 

I: Pokud přijedou z toho Německa tak ty jenom znam podle vidění, jo jako. Jsou to jako určitý 

lidi, který tady dřív živli v tom okrese Horšovský Týn, jo? Tak ty jako znám, nějaký lidi taky 

neznám. Taky se tam dozvím nějaký zajímavosti. Jsou to většinou starší a starý lidi. 

T: Já se vás ještě zeptám, ono se taky dělalo v období toho odsunu, když se Němci dozvěděli, 

co všechno tady budou muset nechat, tak že se snažili třeba ty šperky a další cenný věci 

nějakým způsobem zachránit. Setkala jste se třeba s tím, že by vás někdo požádal, nebo vaší 

rodinu, aby někdo něco schovával nebo. .  

I: Ne, to ne. Jenom vím to, že jak jsme měla toho strejdu v tom Horšově a že pak nějak psal, 

že tam teta si zapomněla snubní prstýnky nebo ještě něco, někde prostě pověšenýho v tom 

bytě někde, v baráku teda. A tak jako poprosili moje rodiče, aby zašli za tím, kterej dělal toho 

starostu, tak za tim abychom šli, já teda ne, ale moji rodiče, aby ty prstýnky byly jako, jo? 

Vzatý a . . . žádný prstýnky tam nebylo nic, takže všechno, co tam bylo vzali. Víte to byla 

taková doba prostě, no, Co bylo to prostě rozebrali, co se jim nelíbilo, to nechali (smích). No 

jo no tak. 

T: A byly tady i rodiny,který nebyly primárně vysídlený z toho domu. Setkala jste se s tím,že 

žila česká i německá rodina dohromady v jednom domě určitou dobu? 



Vysídlení němců z bývalého okresu Horšovský Týn 1945-1948 ve světle různých pramenů 
 

176 

I: Ne, ty  museli pryč, ty museli z toho ven, to vám říkám v tom 45. museli ven a pryč od 

toho. To si nepamatuju, že by někdo takhle tam bydlel. 

T: Dobře, já bych se vás teď zeptala na váš osobní názor. Jak byste hodnotila to co se stalo. Je 

to pro vás odsun, vyhnání nebo třeba etnická čistka, Jak vy to třeba osobně vnímáte? 

I: To je těžko hodnotit víte, těžko hodnotit. Ty lidi na tom byli opravdu špatně a byla to 

smutná událost vlastně, ale hodnotit to dneska po tolika letech, to nejde. Na to vám asi 

neřeknu nic. 

T: Myslíte si že to bylo spravedlivý a že to mělo nějaký hlubší kořeny v těch česko-

německejch vztazích. 

I: Podle mých rodičů, co říkají oni, že jo oni tenkrát byli mladý, ale co říkali, tak to bylo 

krásný. Češi, Němci, židi, my jsme se všichni měli rádi. Když byl sokolskej nějakej ten .  . . 

cvičení, tak jsem šli na to, pak jsme šli zase tam a byli jsme Šťastný. A tady bylo spoustu 

smíšených manželství, jo, protože prostě  . . . měli se rádi,, tak líbili se sobě, no tak se vzali 

no. Nekoukali na to, že maminka je Češka, tatínek Němec, prostě se vzali no. Ta otázka přišla 

až potom s tim Hitlerem, ten přived jako čistou rasu, že jo. Tak když se díváte dneska do toho 

světa, tak je spousta smíšenejch manželství. Celkově je to pomíchaný dneska všechno. To je 

spousta no . . . No moje sestra ta vlastně ta měla docela smůlu, to už byla starší, ta musela 

dělat vlastně na statku, pak se nějak dostala sem do tejna, dělala tady někde v tý šmulovně 

dělala, no a pak se taky vdala, že jo, celkem slušného muže měla, no a měli syna, Pavel 

Richard se jmenoval, bydleli tady v sídlišti . . no ale měli taky problém. On nebyl příliš dobře 

zapsaném, ten její muž, chodil do kostela a byl jiného prostě názoru, než ty ostatní v tehdejší 

době, no tak . . a ten syn, ten byl dost jako na muziku, ten Pavel. To byl muzikant už jako dítě, 

takovej jako. No a teď pochopitelně měli starost, jestli vůbec se dostane na konzervatoř. No 

oni řekli, že ne, že absolutně ne. Byl talent, hezky hrál, byl šikovném, moh mu to říct i pan 

März, kterej tady tenkrát řiditeloval v hudební škole, ale bohužel. No a potom v tom, pak byl 

ten 68. rok, nebo 70. rok, tak nějak se jim povedlo vystěhovat. Takže pryč. A ten tam 

vystudoval! Konzervatoř, švagr, ten měl velmi dobrý místo jako, jo, celkem žili dobře. 

Ale taky ne každýmu se povedlo víte. Taky ne každýmu. Někdo tam šel s nějakým takovým 

předsevzetím, že tuto a tuto musí získat . . . nepovedlo se, jo? Já si pamatuju, když jsem jela 

poprvně za nima do Německa na návštěvu, tak jsem se divila co je Čechů v Norimberku. 

Jenom v samotným Norimberku 5 000 Čechů žilo, jenom v samotným Norimberku. 

T: To byli tedy ti příchozí po roce 45. 

I: Ano. No, takže on je ten svět takovej pomíchaném. A dneska je to čím dál tím víc. 
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T: Já se vás zeptám ještě poslední otázku. Jistě znáte, že jo Sudetoněmeckém Landsmanschaft 

a jeho politiku, co si o tom myslíte? 

I: Já se celkem o politiku moc nestarám, víte.A tohleto je taky taková věc. Oni byli tak nějak, 

po určitých letech byli odškodněný ty lidi, dostali peníze, jo, za nějakej ten majetek, kterej 

tady měli, nevim jak byli odškodněni, ale dostali peníze podle mý sestry jako. To mě taky 

říkala hodně věcí. Ale já si myslim, že by jako měli tohleto už nechat bejt. To jsou starý věci a 

to . . Víte, to jsou určitý lidi, který se tím živí. Co pořád podrejvají takový to okolo sebe, jo a 

rejou a rejou a sbíraj ty přívržence. Je to dneska politická otázka, já jako říkam politika. No 

tak politika musí, co pořád podrejvají takový to okolo sebe, jo a rejou a rejou a sbíraj ty 

přívržence. Je to dneska politická otázka, já jako říkam politika.No tak politika musí pořád 

bejt, ale jestli je dobrá nebo špatná, to je vždycky něco dobrýho a něco špatného v každý 

politice.(smích) 

T: No já jsem spíš myslela, víte když jsem jela do toho Německa, měla jsem z tohohle strach 

a čekal jsem spíš negativní reakce . .  

I: A nebyly že ne. 

T: Mě to přišlo, že oni spíš vzpomínají 

I: Vzpomínají, ano, no, já jsem dělala několik, na tom zámku jsem tam vždycky jako, tam se 

sešli taky jako vždycky ty lidi. Oni prostě mají, tady z toho okolí oni byli odveženi na ten 

zámek. Tam vlastně bylo takový to odbavení a takovýto převážení těch věcí a tohleto a potom 

šli do toho sběrného tábora, tak já vím, že, od těch lidí, tak přídou starý lidi a máme 

vzpomínky a to. No jo ty kořeny, ty kořeny holt máme tady. Pocházíme třeba já nevím tady 

z nějakého Přesu, to je tam u Mělníka, to je tady někde, je to ten horšovskotýnský region, že 

jo. A vzpomínáme tak jak, to je jako pochopitelný, že když se tady narodili, žili tady, třeba 

takovýto mladý léta tady strávili a potom jako museli pryč. Takže, 

T: No ona ta předválečná doba pro ně byla asi dost idylická, že jo. Oni se tu asi měli skutečně 

dobře. Možná, že potom, to co přišlo, že v nich vzbudilo to, že si řekli, že je dobře, že jsou 

v tom Německu. 

I: Ano určitě, určitě. To víte oni, takhle. Ty Němci co tady zůstali, co vám říkám takhle byly 

zaražený odsuny a ty co tady vlastně zůstali nebo museli zůstat, ty se nedostali ven. Ty tady 

museli zůstat, ale byli taky třeba taky dost využitý, jo využívaný. No prostě k určitým no a 

taky nebyly třeba taky finančně dobře odměněni. No . . . Je to tak i tak, když to vezmeme 

(smích). Tady byli taky určitý lidi koncem války vlastně přišli sem lidi, třeba v Horšově byla 

jedna rodina, v Novym dvoře bylo několik rodin a to byli takzvaný slovenský Němci. Jestli už 

nechcete o tom už mluvit, tak já . .  . 
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T: Ne, ne povídejte 

I: To byli slovenský Němci. A žili tady nějaký Vorbergrojc, který vlastně žili jako ve dvoře, 

oni je usazovali na těch, na těch štacích, pocházeli tam odněkud okolo Košic, tam odněkud 

z východního Slovenska. No okolo těch Tater prostě. Měli ty svoje obydlí a svoje zemědělský 

usedlosti a tak dále, byli to většinou sedláci, který vlastně potom, jak šla fronta, tak potom 

museli opustit a přišli jako sem do toho regionu. No a byli tady zaměstnaný jako tuhlety 

Ratzovi, jak je paní Krausovýá tady, to byli taky ty její rodiče, ty taky tam odtaď přišli. Tam 

byli dlouho v tom Novým Dvoře, tam pracovali. No a pak přišli ty Vorbergrojc, ty tam taky 

museli dělat na tom statku, jak lidi plný síly a pracovali tam. No a taky potom odešli nějak, 

protože ta babička jejich, ta měla muže, kterej žil v Americe už před válkou. Tak se nevrátil. 

A protože tam měli nějaký majetek, tak oni si pořád jako vyžadovali, že by chtěli pryč, že by 

chtěli pryč, že tu nechtěli zůstat, no a pak přece se jim to podařilo v dalším roce, jestli to byl 

70. rok, nebo 69., asi 69.rok to byl. Tak jako dosáhli toho, že mohli jako pryč tady odsaď a šli 

jako do Německa a z toho Německa se vystěhovali do Ameriky. No a žijou tam, jako s tou 

kamarádkou s tou. To byla moje kamarádka ta Luisa, ta byla nejmladší z nich, s tou jsme 

chodlily právě do tý český školy a . . . 

T: A jak jste si rozuměli, když oni byli z toho Slovenska, to musel bejt úplně jinej jazyk. No 

těm jsem jako moc nerozuměla, ty mluvili úplně jinak. Tyhlety měli úplně jinej dialekt, těm 

jsem nerozuměla já, když mluvili mezi sebou, těm jsem nerozuměla. A vy když jste se potom 

učila česky tak ta paní učitelka s Váma mluvila německy? 

I: No tak něco mi řekla německy, ale jako, no prostě jsem se tak nějak . . . bylo to těžký, ale 

naučila jsem se to, zaplať pánbůh. A pak už jste doma mluvili česky, nebo jak to bylo? Abych 

řekla pravdu, my jsme mluvili česko-německy (smích). Tatínek  mluvil německy a maminka 

mluvila česky a vlastně obojí (smích) obojí jsme mluvili. To jsou takový věci. Člověk nemůže 

umět všechno, ale tak to prostě bylo, tak to probíhalo. No. 

T: Jste ráda, že jste tady zůstala, že jste neodešla do Německa? 

I: Podívejte, já jsme o tom nikdy nějak neuvažovala. Bylo tak, bylo tak. Já jsem tady šťastná, 

já jsem, se tady narodila, já jsem tady šťastná, spokojená, Jenom aby nám zdraví sloužilo a to 

je tak nějak všechno.  

Nic jiného si myslím , že už Vám asi nemůžu říct. 

T: Mě to úplně stačí. Já vám moc děkuji za rozhovor a za čas, který jste si na mě udělala. 
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Příloha č. 4 

Národnostní rozložení obyvatelstva okresu Horšovský Týn k roku 1930 296 

 

 

                                                           
296 Mapa je sestavená podle počtu obyvatel přítomných v obci k roku 1930. viz. Statistický lexikon obcí v republice 
Československé, díl I. Země česká, 1.vyd. Praha: Orbis.1934, 613s. 
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Příloha č. 5 
Dobové fotografie z Horšovského Týna z let 1938-1940297 

 

 
 

Obr. č. 1.Příjezd jednotek Wehrmachtu do Horšovského Týna ve dnech 7.a 8.10.1938 
 

 
Obr. č.2- Vojáci německého Wehrmachtu po obsazení radnice 9. října 1938, spodní náměstí 

                                                           
297 Tuto i následující fotografie byly získány z SOA Domažlice, fond: AM Horšovský Týn, inv.č.1-40. 
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Obr. č.3. – Slavnosti vztyčení praporu na zámku v Horšovském Týně – podzim 1938 

 
 
 

 
 

 
 

Obr.č.4- Oslava konce školního roku ročníku 1925 na horním náměstí v roce 1939. Nastoupené skupiny BdM a 
HJ 
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Obr.č.5- Mladí hoši z Pařezova 1939: Franz Schröpfer, Andreas Sokoll, Josef Arnold 
 

 
 

Obr. č.6- Dívky BdM Z Malého Malahova a Mělnice. Začátek 40. let sedící Maria Frank, Margarethe Wiedl, 
Maria Kaas Stojící Anna Wolf a Maria Wiedl 
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Obr.č. 7-  Návštěva Konráda Henleina v Poběžovicích 1939 
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Příloha č. 6 
Rozdělení bývalého okresu Horšovský Týn po okupaci Československa 

1939 
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Příloha č.7. Archivní dokumenty ke kapitole č.IV 

 

 
 

 
 

Dokument č. 1 – Mach Josef správní komisař ze Smolova – násilné 
smilstvo298 

                                                           
298 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Přehled hospodářských poměrů okresu i.č. 280¨,č.j.14/44. 
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Dokument č. 2.  – Kontrola zavazadel Němců v pohraničí299 

                                                           
299 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), o.č. 
268.,č.j Pol.378 VIII 3g/1/46. 
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Dokument č.3. – MUDr. Koudel Vítězslav z Bělé n. Radbuzou – útěk do 

Německa300 
 

                                                           
300 OA Domažlice, fond ONV Horšovský Týn 1945 – 1948, Veřejný klid a pořádek,č.j.1060/45. 
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Dokument č.4. - Gröbnerová Marie z Rybníku – protistátní činnost301 

 
 

                                                           
301 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), i.č. 
286,č.j.48/45. 
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Dokument č.5. - Pejsar Karel z Klatov – zabavení radiopřijímače302 
 
 

                                                           
302 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), i.č. 
286,č.j. 1048/45. 



Vysídlení němců z bývalého okresu Horšovský Týn 1945-1948 ve světle různých pramenů 
 

190 

 
 

 

 
 

Dokument č.6 –Úřední záznam – případ Anny Kavkové303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
303 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Policejní omezení pobytu (repatriace, odsun, tábory), i.č. 
286, č.j.III-2-18. 
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Dokument č.7. - Žádost o vyjmutí z povinnosti304 

 
                                                           
304 OA Domažlice, ONV Horšovský Týn 1945 – 1965, Přehled hospodářských poměrů okresu i.č. 280, 
č.j.1535/47. 
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Příloha č. 8. – internační tábor – Domažlice - Milotov305 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                           
305 SOA Domažlice, fond: AM Horšovský Týn, inv.č.1-40. 
 
 


