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Vysídlení německých obyvatel z Československa po druhé světové válce

Po roce 1945 byly z Československa do Německa vysídleny přibližně 3 miliony německých obyvatel, přesněji řečeno osob, které byly úředně 
považovány za Němce a byly ústavním dekretem prezidenta republiky na začátku srpna 1945 zbaveny československého státního občanství. 

Zatímco v německém prostředí se pro vysídlení používá pojem vyhnání (die Vertreibung), který zdůrazňuje pocit jeho obětí, v českém 
prostředí je zavedený dobový úřední pojem odsun, jenž význam vysídlení redukuje na technickou podobu radikálního řešení národnostního 
problému.

Vysídlení německých obyvatel znamenalo konec po dlouhá staletí trvajícího období, během nějž bylo historické území českého státu do-
movem česky i německy hovořících skupin obyvatel. V 19. století se z odlišných jazykových skupin Čechů, Moravanů či Slezanů staly moderní 
politické národy, jejichž soužití nabralo konfliktní tvář. Tento konflikt vedl až k rozbití Československa a k nacistické okupaci českých zemí, 
které fakticky znamenaly odmítnutí dalšího pokojného soužití v rámci jednoho státu ze strany většiny německých obyvatel.

Odsun je pak v české historické paměti tradičně vnímán jako jediný možný a nevyhnutelný důsledek tvrdé, ponižující a zločinné okupační 
politiky nacistů, za jejíž nastolení byli odpovědni právě sudetští Němci. Po létech nacistického šikanování, ponižování, věznění a zabíjení 
nevinných civilistů nebylo údajně další soužití Čechů a Němců v jednom státě možné. 

Ve skutečnosti šlo, podobně jako u jiných historických událostí, především o otázku záměru a příležitosti. Jednoznačný a většinový příklon 
české společnosti a její politické reprezentace k plošnému vysídlení v sobě zahrnoval emotivní i racionální rozhodnutí. Odsun byl vnímán 
nejen jako kolektivní odplata za rozbití státu a léta 
nacistického teroru, ale v danou chvíli také jako 
nejjistější opatření z hlediska budoucí bezpečnosti 
republiky a rovněž stability a míru ve střední Evropě. 
Dějiny, jak už to bývá, ukázaly s odstupem hlavně ne-
výhody a negativní dopady tohoto rozhodnutí. Ty ale 
většina českých obyvatel v roce 1945 nevnímala nebo 
ani vnímat nemohla. Pokud ano, většině se zdály být 
rozumnou cenou za neopakování let 1938–1945. 
Uskutečnění odsunu bylo zkrátka umožněno jedineč-
nou historickou situací, ale zároveň se stalo napl-
něním politického cíle a společenského požadavku 
tehdejší české společnosti. 

Cesta k odsunu byla složitá. V roce 1942 získala 
československá exilová vláda v Londýně k plánu od-
sunu souhlas Velké Británie, jejíž experti se myšlenkou 
transferu obyvatel, coby prostředku k dosažení míru, 
nezávisle zabývali již od roku 1939. V roce 1943 svůj 
souhlas připojily také Sovětský svaz a USA. 

Navzdory těmto spojeneckým souhlasům vypadala situace na prahu osvobození pro Československo spíše nejistě a západní spojenci va-
rovali československé politiky před jednostrannými kroky. Na rozdíl od září 1938 se však nyní československá reprezentace rozhodla západní 
spojence neuposlechnout a zahájila přípravné kroky k provedení odsunu na vlastní pěst. Již během války byla dokonce jako jedna z variant 
zmiňována i možnost čistě násilného, krvavého vyhnání obyvatel během období tzv. řízené revoluce bezprostředně po osvobození.

Masovou „evakuaci“ německých obyvatel prováděla československá vláda, pochopitelně s maximálním pochopením ze sovětské strany, 
od časného léta až do hlubokého podzimu roku 1945. Jednostranné vysídlování tedy začalo dlouho předtím, než jej konference spojenců 
v Postupimi na přelomu července a srpna přijala jako řešení, a probíhalo ještě dlouho poté, co jej táž konference až do zahájení mezinárodně 
dohodnutého „transferu“ zakázala.

Tato tzv. divoká fáze, která se dotkla přibližně 800 000 osob vyhnaných na Sověty kontrolovaná území v Německu a v Rakousku, byla tedy 
ve skutečnosti dobře a centrálně zorganizována a provedena československou armádou. Centrálně neřízených, lokálně iniciovaných vyhná-
ní přes hranice se sice odehrála celá řada, ale zasáhly statisticky poměrně nevýznamnou část obyvatel. Masové vyhnání více než 20 tisíc 
obyvatel z Brna do Rakouska s katastrofálními následky v podobě infekční epidemie představuje v celostátním měřítku spíše výjimku, za 
kterou byly brněnské úřady centrálními autoritami kritizovány. Přes otřesnou bilanci více než tisíce obětí na životech se tato událost poněkud 
neprávem stala jedním ze symbolů vyhnání a vysloužila si dnes již zažitou přezdívku „Todesmarsch [tódesmarš]“. Ve skutečnosti měla s naci-
stickými „pochody smrti“, jejichž cílem bylo zahladit stopy zločinů a zbavit se nepohodlných přeživších svědků, málo společného. 

Poválečné násilí, jemuž podle odhadů podlehlo 20–25 tisíc obětí z řad německých obyvatel, většinou s odsunem nesouviselo. Největší vlna 
násilností se odehrála v prvních poválečných měsících. Šlo často o projevy odplaty za nacistické zločiny, uvolnění nahromaděného hněvu 
a frustrací, ale i o obyčejné chladnokrevné zločiny páchané s kriminální motivací. Některé vraždy měly zahladit předchozí kolaboraci a vylep-
šit politický profil pachatelů. Šlo o násilí páchané individuálně i hromadně. 

Odsun Němců z ČSR
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Součástí poválečných násilností byly i odporné jevy, jako jsou ponižování a sadistické mučení obětí. V některých případech se zabíjení 
nezastavilo ani před dětmi, a to včetně těch nejmenších. Největší masové popravy doprovázené dalšími násilnostmi proběhly na Žatecku, 
konkrétně v Postoloprtech bylo ve dnech 27.–30. května zastřeleno více než 800 obětí. Další masakr se odehrál 18. června v Horní Moštěnici 
u Přerova. 265 obětí, převážně žen, starců a dětí, měla na svědomí nesmyslná a krutá exekuce nejen německých obyvatel, kteří se po eva-
kuaci v závěru války vraceli domů na Slovensko. Na obou těchto exekucích se podíleli českoslovenští vojáci, ale vlastní motivace a spojitost 
s armádou byly zřejmě zcela odlišné. 

Některé události měly charakter „pogromu“ na Němce. V reakci na tragickou smrt dvou českých dětí při nešťastném výbuchu bylo v Lomu 
u Mostu 10. května u zdi místního kostela zastřeleno dodnes neznámými pachateli 36 osob. Jedním ze symbolů poválečného násilí je pak tzv. 
ústecký masakr, který se rozpoutal 31. července 1945 po obrovském výbuchu munice uskladněné v cukrovaru v nedalekém Krásném Březně. 
Na několika místech v Ústí došlo k lynčování německých, ale i českých obyvatel, kteří se snažili situaci uklidnit. Násilí si vyžádalo desítky 
obětí, byť některé vyhnanecké zdroje nepodloženě hovoří dokonce o tisících. 

Významné místo v poválečných dějinách násilí zaujímá řádění tzv. revolučních gard a různých „partyzánských“ skupin. Šlo o různé projevy 
„lidové“ či „revoluční“ spravedlnosti, například tzv. lidový soud v Lanškrouně 17.–18. května (nejméně 27 obětí) či popravy v Tušti 24. květ-
na (14 obětí). Rozličné armádní i nearmádní jednotky uplatňovaly také cosi jako preventivní teror, některé popravy byly vykládány jako 
tresty za různé přestupky, jako ukrývání zbraní či osob nebo neuposlechnutí různých nařízení. Například 5. června v rámci razie v obci Tocov 
v okrese Kadaň přišlo o život 32 osob a spolu s popravami prováděnými v Kadani, v internačním táboře v Doupově a dalších obcích v okrese 
se počet obětí vyšplhal do řádu stovek. Četné byly také různorodé individuální a často zcela svévolné případy zabití, které se odehrály ve 
velké části tehdejších německých obcí. 

Podstatná část násilností se ovšem odehrávala skrytě za ploty a zdmi různých internačních táborů. Tam byly v průběhu poválečných měsíců 
umístěny statisíce nejen německých obyvatel podezřelých z protistátní činnosti, kteří měli být vyšetřeni a souzeni za své skutečné či domnělé 
zločiny. 

Plynulý odsun byl nakonec důležitější než naplnění spravedlnosti a v roce 1946 byla většina internovaných propuštěna do odsunových 
transportů. Poměry v táborech byly často otřesné. Praktiky některých samozvaných mstitelů si nezadaly se zločiny strážců nacistických 
koncentračních táborů nebo obávaných vyšetřovatelů Gestapa. Mezi veliteli a personálem se objevovaly osoby s kriminálními či sadistickými 
sklony (Kounicovy koleje v Brně, Objekt Hanke v Ostravě, Olomouc-Nové Hodolany, Záluží u Mostu) a násilí zde nabývalo obzvláště odpor-
ných forem mučení, ponižování a znásilňování. Některé dosavadní nacistické věznice a mučírny se načas proměnily v místa odplaty, ve které 
hráli roli i přeživší oběti nacismu (Brno, Záluží u Mostu). 

Úmrtnost byla v některých táborech dosti vysoká. Připadala na vrub násilnostem, ale též hladu a nemocem, jako například v Praze, kde 
v několika táborech docházelo mimo jiné z nedostatku výživy k úmrtím kojenců. Řadu německých dětí z těchto poměrů zachránil evangelický 
duchovní a humanistický pedagog Přemysl Pitter, který je společně s židovskými dětmi, jež přežily holokaust, umístil do zvláštních dětských 
domovů zřízených z jeho iniciativy v několika zámcích v okolí Prahy.

Československá vláda byla o násilí, které se v prvních dnech, týdnech a měsících v pohraničí, ale i ve velkých městech ve vnitrozemí 
odehrávalo, informována. Neučinila však důrazné kroky k jejich zmírnění. Naopak, jednotliví politici svými projevy přispívali k ještě větší 
radikalizaci nálad.

Období podzimu 1945 se neslo ve znamení vytváření příslušných institucí a plánování organizované fáze odsunu a osidlování pohraničí. 
Tzv. organizovaný, hromadný nebo též postupimský odsun v roce 1946 probíhal na základě řízení úřadem vládního zmocněnce pro odsun 
s jemu podřízenými oblastními zmocněnci. Byla vytvořena síť sběrných středisek pro jednotlivé okresy, kde byly sestavovány transporty včet-
ně lékařských prohlídek, kontroly odváženého majetku apod. 

Každý vypravený transport měl zahrnovat 1200 osob v neporušených rodinných svazcích. Transporty začaly z Československa odjíždět 
počátkem roku 1946 do americké zóny přes Domažlice a Cheb do přejímacích stanic ve Furth im Wald a Wiesau [vízau] v Bavorsku. Od jara 
začaly potom také transporty do sovětské okupační zóny ve směrech Děčín–Bad Schandau [šandau] (kromě vlaků i v lodích po Labi) a Tršnice 
u Chebu–Gera, Altenburg v Durynsku. V době vrcholícího odsunu v létě 1946 odjíždělo do obou zón 12 vlaků po 1 200 osobách každý den. 

Do konce roku 1946 převzala sovětská strana podle vlastního vyjádření dohodnutý kontingent 750 000 osob, americké straně ovšem k na-
plnění kvóty 1 750 000 chybělo ještě přes čtvrt milionu německých obyvatel, tedy více, než jich v té době v Československu zbývalo. Celkem 
bylo v roce 1946 do Německa vysídleno cca 2 200 000 lidí. Z Rakouska do Německa byla v roce 1946 transportována také většina (podle 
odhadů asi 90 000) obyvatel, kteří byli v roce 1945 vyhnáni z jižní Moravy a části jižních Čech. Američané před koncem roku 1946 odsun pře-
rušili, oficiálně z humanitárních důvodů. Během následujícího období zhoršování vztahů mezi západními spojenci a SSSR se však stále jasněji 
ukazovalo, že odsun v plánovaném rozsahu již obnoven nebude. 

Vedle okresních sběrných středisek delší dobu fungovala ještě některá tzv. oblastní střediska či střediska nemocniční. K největším a nejdéle 
fungujícím táborům, kde byli němečtí obyvatelé umísťováni vesměs již v roce 1945, a někteří zde zůstávali ještě dlouho po roce 1946, patřily 
objekty v Lešanech u Benešova, v Liberci, v Olomouci-Nových Hodolanech či ve Svatobořicích u Kyjova.
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V následujícím období let 1947–1951 se nakonec velká část zbývajících německých obyvatel z Československa také vystěhovala v rámci 
různých dodatečných odsunů, jejichž cílem bylo zejména sloučení rozdělených rodin. Za zvláštních podmínek odcházeli ze země i němečtí 
antifašisté a rakouští státní příslušníci. 

V letech 1947–1948 byl zorganizován a částečně proveden přesun a rozptýlení zbývajících německých obyvatel z pohraničí do vnitrozemí. 
Několik tisíc rodin bylo dokonce přesídleno do oblasti těžby uranu v Krušných horách. V roce 1953 bylo všem neodsunutým německým oby-
vatelům vráceno státní občanství a cesta z komunistického Československa se pro ně na 10 let uzavřela. V následující dekádě došlo k jejich 
masovému vystěhovalectví do Spolkové republiky Německo.

Složitá, ale nakonec úspěšná byla integrace vyhnanců ve válkou zcela zničeném Německu. Nejvíce vyhnanců z Československa přijala v le-
tech 1945–1946 americká okupační zóna a nejvíce se jich usadilo ve spolkových zemích Bavorsko, Bádensko-Würtembersko a také Hessen-
sko. Zejména v Bavorsku pak sudetští Němci významně přispěli k rozvoji a hospodářskému povznesení této původně spíše agrární země mezi 
nejbohatší a nejrozvinutější oblasti Německa. Pouze malá část vyhnanců, kteří byli v roce 1945 vyvedeni do Rakouska, tam nakonec zůstala. 
Navzdory tomu je Rakousko vedle Německa druhou zemí, kde žije sice nepoměrně menší, ale přesto významná část bývalých českosloven-
ských německých obyvatel a jejich potomků.

Zhruba třetina československých Němců pak byla vyhnána či vystěhována do sovětské okupační zóny, tedy do budoucí Německé demo-
kratické republiky. Zatímco v SRN byla uznána svébytnost těchto obyvatel a podporovány jejich kulturní a společenské organizace, v NDR, 
které patřilo stejně jako Československo k sovětským satelitům, byla historie vyhnání a nuceného vysídlení Němců z Československa, Polska 
a dalších zemí spíše zamlčována. 

Vysídlení německých obyvatel bylo pouze jednou, byť nejdůležitější, součástí celého komplexu migrací, který vedl k úplnému převratu do-
savadních demografických poměrů v českých zemích. Dohromady zasáhla nějaká forma stěhování v souvislosti s odsunem a osídlováním po-
hraničí každého druhého obyvatele českých zemí. Celkem se po válce do pohybu dalo téměř šest milionů lidí. Na území někdejších „Sudet“ 
došlo k téměř úplné výměně obyvatel. Místo tří milionů vyhnaných starousedlíků přišly cca dva miliony novoosídlenců z nitra českých zemí, 
ze Slovenska, ale také ze zahraničí. Reemigrantů, potomků českých vystěhovalců, kteří se rozhodli pro „návrat“ do staré vlasti, bylo celkem 
asi 200 000. Tzv. pohraničí se dodnes potýká s chybějícím dlouhodobě vytvářeným vztahem obyvatel k zemi a krajině.

Také mezinárodně se vysídlení německých obyvatel z Československa neodehrálo jako specifická izolovaná událost. Německé menšiny 
byly kromě Československa vyhnány z Polska, Maďarska a také z Jugoslávie. Tato vysídlení zasáhla více než 10 milionů lidí a představovala 
největší, ale zdaleka ne jediný migrační proud, který se ve střední Evropě po druhé světové válce dal do pohybu. Miliony obyvatel zasáhl dále 
útěk obyvatel z východních oblastí předválečného Polska zabraných Sovětským svazem. Menších nucených migrací, v jejichž důsledku o své 
domovy přišly řádově desetitisíce či tisíce osob, napočítáme v poválečné střední a východní Evropě desítky.

Téma odsunu/vyhnání dlouhodobě zatěžovalo česko-německé vztahy. Po roce 1989 nicméně obě společnosti využily nové demokratické 
příležitosti a minulost přijaly také jako výzvu ke společnému historickému zkoumání, poznávání vlastní i společné minulosti a k dialogu, 
kolem nějž se významně formovala občanská společnost. 
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	 sovětská	okupační	zóna	v Rakousku
	 americká	okupační	zóna	v	Rakousku
	 	demarkační	linie	v	ČSR	v	roce	1945	 
mezi	sovětskou	a americkou	armádou

	 	hlavní	směry	odsunu	v roce	1945	
	 	odsun	německých	obyvatel	vyhnaných roku	1945	na	území	
Rakouska	do	Německa

	 	hlavní	směry	odsunu	v roce	1946	do	americké	a	sovětské	
okupační	zóny	v	Německu

	 	vybraná	místa	hromadných	vražd	německých	obyvatel	 
mimo	tábory

	 	vybrané	tábory	s	vysokým	počtem	úmrtí	 
v	důsledku	špatných	životních	podmínek	
nebo	násilností

	 velká	odsunová	střediska	v ČSR

1   území	Rumunska

Mapa k odsunu Němců 
z Československa


