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Příloha 1 

Karlovarské požadavky1 

1. úplná rovnoprávnost Němců s Čechy 

2. uznání německé národní skupiny za právnickou osobu 

3. přesné ohraničení německého území v ČSR 

4. plnou národní samosprávu tohoto území 

5. zákonnou ochranu Němců žijících mimo toto území 

6. odčinění hospodářských a národněpolitických křivd způsobených Němcům od 

roku 1918 

7. výhradní jmenování německých státních a veřejných zaměstnanců na 

německém území 

8. plnou svobodu přiznání se k německému národu a německému světovému 

názoru 

 

Příloha 2 

Mnichovská dohoda2 

Německo, Spojené království, Francie a Itálie, vzhledem k dohodě, které již bylo 

dosaženo ve věci odstoupení území Sudet Německu, ujednali následující podmínky 

uvedeného odstoupení a opatření z něj vyplývajících, a touto dohodou se zavazují k 

učinění opatření nezbytných k jejímu naplnění: 

(1) Vyklizení začne 1. října 

 

(2) Spojeného království, Francie a Itálie se shodly, že vyklizení území bude dokončeno 

                                                      
1 Lord Runciman: URL: http://www.fronta.cz/dokument/lord-runciman-zprava-z-21-zari-1938  [cit. 2013-
03-04]. 
2 Mnichovská dohoda. URL: < http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/mnichovska-dohoda-29-9-1938/> [cit 
2013-03-20]. 
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do 10. října, aniž by byla zničena jakákoli zařízení, která se na území nacházejí, a že 

Československá vláda bude odpovídat za provedení vyklizení bez poškození uvedených 

zařízení 

 

(3) Podrobnosti vyklizení budou stanoveny mezinárodní komisí složenou ze zástupců 

Německa, Spojeného království, Francie, Itálie a Československa 

 

(4) Obsazování převážně německého území německými jednotkami začne 1. října. Čtyři 

oblasti vyznačené na připojené mapě budou obsazovány německými vojsky následovně: 

Území označené číslem I 1. a 2. října; území označené číslem II 2. a 3. října; území 

označené číslem III 3., 4. a 5. října; území označené číslem IV 6. a 7. října. Zbývající 

území převážně německého charakteru bude neprodleně zjištěno výše uvedenou 

mezinárodní komisí a bude obsazeno německými jednotkami do 10. října 

 

(5) Mezinárodní komise uvedena v odstavci 3 určí oblasti, ve kterých se bude konat 

plebiscit. Tyto oblasti budou do zjištění jeho výsledků obsazeny mezinárodními 

jednotkami. Stejná komise stanoví způsob, jakým se hlasování bude konat, vycházejíc 

ze Saarského plebiscitu. Komise také stanoví datum jeho konání, ne pozdější než konec 

listopadu 

 

(6) O konečné podobě hranic rozhodne mezinárodní komise. Tato komise bude také 

oprávněna doporučit čtyřem mocnostem, Německu, Spojenému království, Francii a 

Itálii v určitých výjimečných případech menší úpravy v přísně etnograficky určovaných 

oblastech, které mají být připojeny bez plebiscitu 

 

(7) V oblastech připadajících Německu bude zaručena možnost příchodu a odchodu, 

které bude moci být využíváno v šesti měsících od data podepsání této dohody. 

Německo-Československá komise bude určovat podrobnosti této možnosti, berouc 

ohledy na ulehčení otázek přemisťování obyvatelstva a usazování vyvstávajících z 

uvedeného odevzdání území 
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(8) Československá vláda ve lhůtě čtyř týdnů po podepsání této dohody propustí ze 

svých vojenských a policejních sil jakéhokoli sudetského Němce, který si to bude přát, a 

Československá vláda ve stejné lhůtě propustí sudetoněmecké vězně, kteří si odpykávají 

trest za politické zločiny 

 

Mnichov, 29. září 1938 

 

ADOLF HITLER,NEVILLE CHAMBERLAIN, EDUARD DALADIER, BENITO 

MUSSOLINI 

 

Dodatek č. 1 

Vláda Jeho Veličenstva ve Spojeném království a francouzská vláda podepsaly výše 

uvedenou dohodu na základě toho, že dodrží záruku, obsaženou v 6. odstavci anglo-

francouzských nabídek z 19. září, vztahujících se k mezinárodní garanci hranic 

Československa proti nevyprovokovanému napadení. Jakmile bude upravena otázka 

polských a maďarských menšin, dají Německo a Itálie Československu své záruky 

 

Dodatek č. 2 – Prohlášení 

Hlavy vlád čtyř mocností prohlašují, že problémy polských a maďarských menšin v 

Československu, nebudou-li vyřešeny do tří měsíců dohodou mezi příslušnými vládami, 

se stanou předmětem dalšího setkání hlav čtyř mocností zde přítomných 

 

Dodatek č. 3 - Dodatečné prohlášení 

Všechny otázky, které mohou vyvstat z předání území budou zařazeny na program 

jednání mezinárodní komise 

Mnichov, 29. září 1938 

 

ADOLF HITLER, NEVILLE CHAMBERLAIN, EDUARD DALADIER, BENITO 

MUSSOLINI 

 

Příloha 3 
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Mapa prvního až čtvrtého pásma přiložená k mnichovské dohodě.3 

  

                                                      
3 Osudové okamžiky: první pásmo URL: < http://www.halonoviny.cz/articles/view/526808> [cit. 2013-03-
20]. 
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Příloha 4 

 

Znázornění územního záboru ve prospěch Německa, Polska a Maďarska.4 

  

                                                      
4 Nacistická okupace Československé republiky URL: <http://www.kpufo.cz/oblasti/ota/zno/uvod.htm> [cit 
2013-03-20].  
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Příloha 5 

Žádosti o převoz stěhovacích svršků a žádost o svolení převezení nábytku.5 

 

 

 

 

                                                      
5 SOkA, Inventář OÚř Turnov 1939-1945-1941, VIII 19/5-145, 19a/2-5. 
 



8 

 

 

Příloha 6  

Statistika o počtech uprchlíků k únoru roku 1939.6 

Datum Počet uprchlíků 

      27. září 1938 24 359 

1. října 1938 28 137 

1. října 1938 27 519 

1. listopadu 1938 82 009 

1. prosince 1938 145 903 

1. ledna 1939 150 882 

1. února 1939 162 947 

 

 

Příloha 7 

                                                      
6 KURAL, Václav a kol. "Sudety" pod hákovým křížem, s. 60. 
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Prohlášení uprchlíků a uvedení důvodů, které je vedly k opuštění domovů, aj.7 

  

                                                      
7 SOkA, Inventář OÚř Turnov 1939-1945-1941, 19a/2-5. 
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Příloha 8 

Dotaz ohledně státního území a opčního práva.8

 

 

Příloha 9 

                                                      
8 SOkA, Fond Okresního úřadu Turnov, OÚ Turnov karton č. 000339. 
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Seznam říšskoněmeckých státních příslušníků navržených k výměně.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 10 

                                                      
9 SOkA, Fond Okresního úřadu Turnov, OÚ Turnov karton č. 000403, č.j. 6215/1939. 



12 

 

Volební lístek pro Čechy při volbách do říšského sněmu.10 

 

 

  

                                                      
10 SOkA, Fond Archiv města Liberec, Kroniky města Liberce 1937-1940 (nezpracovaná část fondu). 
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Příloha 11 

 

 

Vypálení liberecké synagogy za tzv. křišťálové noci.11

                                                      
11 Křišťálová noc. Hrůza, která se zaryla i do srdce Liberce. URL: < 
http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/kristalova-noc-hruza-ktera-se-zaryla-i-do-srdce-liberce-
20121110.html> [cit. 2013-03-20]. 
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