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Úvod

Prohlášení neávislosti Spojených
států americhých (I77a jakož i tech-
nický, hospodářský a kulturní pokok v
Evropě 19. století podnitlly zaóátkem2D.
století politicky účinně snahu většiny
Evropanů, vzít osobní práva na svobodu
a sebeuskutečnění do vlastních rukou.
Rostoucí vědomí kultumí pospolitosti a
universální proklamace práva na sebeur-
čení nrírodů (191'7 v USA a v nově
vzniklém Sovětském svazu) přiměly
příslušniky jednotlivých národů, aby
sledovaly stejný cíl. Toto úsilí'však často
nemohlo být uskutečněno v převzaté
struktuře národnostního totďitní státu
s historickými, politicko-mocenskými
státními hranicemi. Avšak též tam, kde
by přeměna ve spolkový stát nebo
úprava historických hranic býryala byla
možná a potřebná, zůstaly dosavadní
struktury nedotčeny. Pro tuto neschop-
nost k ''mírovému obratu'' bylo často
příznačné, že demokratické pojqy
''většina'' a ''menšina'' změnily svůi
smysloý obsah: dříve se mohla parla-
mentní menšina vždy stát i parlamentní
většinou. V zachovaných nebo v nově
vmiklých státech nyní vzníkly
národnostní, náboženské nebo rasové
menšiny, které se nikdy nemohly stát
většinami, a IudiŽ nebyly nikdy s to
rozhodnout o svém vlastním osudu' Z
toho vznik1y značné problémy a
roztrŽky. Některé mnohonárodnostní
státy se proto snažily zbavit se takto
vzniklých menšin tím, že je vyvražáovďy
nebo vyhrínělv' I(aždý takový zločin si
vyŽÁdal mnoho lidských životů a zničil
cenné výsledky lidského ducha a lidské
práce, každý takový zločin sváděl k
opakovríní v jiných částech světa.

Také otazku sudetských Němců a

sudetoněmeckého území - v následují-
cím přehledu označenou jako sudetoně-
mecká otázka či sudetska otéaka - je
nutno zařadit do tohoto rámce.

ZákJadni problém sudetoněmecké
otáaky - odepření práva na sebeurčení -
je velmi aktuálním problémem ve všech
částech světa: Co se odehrává v součas-
nosti v bďtichých státech? o čem nás
iďormuje světoqý tisk, když se zmiňuje
o ''Kurdech''? Co se vlastně děje v Jižní
Ařice nebo ve střední Americe? Sude-
toněmeckou otiízku je nutno vidět v sou-
vislosti s mnoha dďšími událostmi a s
dalšími vývojovými procesy' které ohro-
žují lidská práva, svobodu jednotlivce a
tím i mír na celém světě.

Proto nemohou sudetští Němci
Kivdu, která byla na nich spáchána, sná-
šet mlčky' Sudetští Němci se sice zřekli
pomsty a odplaty za vyitnÍni z jejich
vlasti, ale nikdy se nevzdali práva na
domov. Proto se budou miliónv sudet-
ských Němců neústupně drilé snaát
změnit vlastni trplcý osud' aby ho takto
odvrátily od jiných národů a etnických
skupin.

Co je sudetoněmecká otázka?

Sudetoněmecká otinta se týká
sudetskych Němců a jimi obyvaného
území o rozfoze 27.000 km'/ (viz mapu,
ťr. 18/19)' které je dnes začleněno do
Ceskoslovenské sociďistické republiky.

Toto sudetské uzemi, svého času
téměř liduprazdný prales a pustina, bylo
mezi 11. a. 13. stoletím p' Chr. zabydleno
německy hovořícími osadníky, kteří jej
začali obdělávat a zvelebovat. Po osmi
stoletích stalého pobytu, na konci prvé
světové války' vzrostl počet jejich
potomků na více neŽ tři milióny, což
činilo více neŽ90 % obyvatelstva sudet-
ského území. Roku 1919 se sudetští
Němci, dovolávajíce se práva na sebeur_
čení, chtěli společně s rakouskými
Němci zaÓIenit do Německé říše.
Yítézné mocnosti sjednocení ryze
němechých území v jednom státě zaká-
zaly pod hrozbou nasazení ozbrojených
sil. Sudetské území přiřkly novému
sLítu, kteý vůči "srnýrn Němcům'' vystu-
poval pod úředním nÍuvem ''Ceskoslo-
venská_ republika'' (CsR;. Sudetským
Němcům tím bylo odepřeno práVo na
sebeurčení, vznikla sudetoněmecká
oÍáata'

Národnostně nlznorodný stát ČsR
měl sice demokatické státni zÍízeni, ale
rozhodující politickou moc v něm vyko-
návali Pouze představitelé českého
národa 1ČsR meta 51 % Čechů). Tím se
zostřovala sudetská otáata. Pokusy
sudetshých Němců tuto situaci změnit,
byly bezúspěšné. V roce 1938 bylo
sudetské územi bez formrílního dotazo.
vr{ní sudetských Němců, ýměnou
diplomatichých nót mezi Francií/Vel_
kou Británií a- CSR, připojeno k
Německé říši. csR s odstoupením
tohoto území souhlasila, pot é co západru



mocnosti odepřely Československu
vojenskou pomoc. Sudetskí otinka tím
byla zdánlivě vyřešena.

Po ukončení druhé světové války
bylo však v roce 1945 sudetské území
znovu přiřknuto Ceskoslovensku' Navíc
povolily vitézné mocnosti v srpnu 1945
na Potsdamské konferenci' na návrh
ČSR, vyhnání (angl. ''transfoť', česky
''odsun'') zhruba 3J miliónu sudetských
Němců ze sudetského území, při jehoŽ
přípravě a provedení v letech 1945/46
jich zhru^ba 250.000 zahynulo. Vyhnríní'
jeho průvodní okolnosti p následky
naplňují skutkovou podstatu deportace
civilního obyvatelstva z obsazeného
uzemí, což je dle stanov Mezinárodního
vojenského tribunálu v Norimberku
(Nůmbgrg) (z 8. 8. 1945) 

' 
k nimž přistou-

pllatéž CSR,trestné jakožto zlďin proti
lidskosti' příp. jako válečný áočin.

Politické vedení CSSR a jeho komu-
nističtí spojenci na Východě i naZápadé
považují sice ''odsuď'za konečné řešení
sudetské otÁzky,pro sudetské Němce je
však sudetská ottízka staleještě otevřená.
Rozvoj právně politického vědomí ve
světě po roce 1945, kteý našel svůi \4ýraz
v četných usneseních Valného shromiíž-
dění organizace spojených národů
(oSN) k oÍázce Palestiny, pro která hla-
sovala i cssR, dokazuje, že tento postoj
je správný. Více než třetina současných
157 členských států osN má méně oby-
vatel, než kolik žije sudetslqich Němců
(viz také str. 20).

V polovině osmdesátých let je sude-
toněmeclrá otázt'a, stejně tak i německá
otiuka, stríle ještě otevřená. 3,8 miliónů
sudetských Němců (z toho zhruba
2,7 miliónů ve Spolkové republice
Německa) trvají i nadrále na svém právu

na domov a sebeurčení. Důrazně se
zasazuji o uskutečnění těchto práv v
Evropě svobodných národů a národ-
nostních skupin.

Rešení sudetské otázky je v součas-
nosti znemožňoyríno především tim, že
současná vláda CSSR sice uznává právo
nrírodů a národnostních skupin na
domov a sebeurčení v jiných částech
světa (např. v Palestině), k sudetské
oťázce však stejný postoj nezaujímá. Jak
je známo, sudetští Němci rozhodně
odmítají použít k prosazení sÚch
oprávněných politických nríroků násilí,
ačkolije naše současnost bohatá natero-
ristické akce. Na základě tohoto mírumi-
lovného postoje vznikl mylný názor,
že sudetští Němci se zřekli svého
domova. Že tomu tak není, ukazuje
'Manifest '79", vydaný Sudetoně-
meclim krajansloým spolkem a Sudeto-
německou radou:
"My, sudetští Němci roku ]979, Se poznoyu
hlásime knašemu domoyu, kzemi našeho
ptuodu. Základem našehojednóní bude i
nadále pravda, spravedlnost a syoboda,
aby bylo umožněno mirové soužiti všech
národfl, aby se sen o svobodném domovu
ve svobodné Evropě stal skutečností."

Celosvětové politické konflikty a vni-
troněmecké roztržky sedmdesátých let
20' století způsobily, že sudetonémeclrá
otiaka'byla v povědomí veřejnosti zastí-
něna jinými problémy.

Řada noqých qýlojových procesů
připravila půdu pro to, aby byla diskuse
obnovena. Jednání mezi Velkou Britínii
a Španělskem, týkajíci se Gibrďtaru,
ještě není u konce a zaktualizovalo
otrázku, zdaprávo na sebeurčení přísluší
původnímu, ale vyhnanému
obyvatelstvu, nebo obyvatelstw, které

cizí vojsko''impoft ovďo''. Polítický vývoj
v Polsku ďetelně ukázat, že i mocné
stríty jsou najednou bezmocné, když je
lidé v nich žijící nechtějí déle snášet.
Existují doklady o velkém množství zni-
čených obcí, a nyní též o zn1ieni rozleh-
lých lesních prostorů v domovině
sudetslcých Němců. Následky takovéto
proměny mohou vést až k ekologické
katastroÍě. Neutuchající dramatichý spor
o naftu, o moc' aboj za lidskí práva na
Blízkém východě prokázal známou
pravdu, že nevyřešené otiaky lidského
soužití se mohou znenadání vybít silou
atomové bomby.

Dik romážnosti sudets[ich Němců
sudetská olázka dnes není takoýmto
výbušným problémem. Dík houževna-
tosti sudetských Němců však sudetslcí
otinta nadíle existuje - je otevřená a
nevyřešená.



Výchozí situace

Sudetská území v ČecMch, naMoravě a
v rakouské části Slezska vstoupila do 20.
století jako součást rakousko_uherské
monarchie, ovládané habsburskou
dynastií. Na sklonku první světové vríLlky
(I9I4 - 1918) se Rakousko-Uhersko roz-
paďo a ve dnech porážky, koncem října
1918, bylo za spolupráce vítěmých stítů
se zástupci někteÚch národností b:ý-,yďé

řiše rozděleno do 5ůmých států.
Patří k nim též Ceskoslovenská repu_

blika (: Čsn;, jejiz samostatnost byla
vyhlášena dne 28. října 1918. Její vznik
připravovďi v pniběhu světové vrílky
češti politici prof. dr. Tomáš Masaryk a
dr. Edvard Beneš' kteři působili ve stá-
tech ápadnich spojenců. K těmto při-
pravám patří i Pittsburskí dohoda
(UsA), ve které byla ástupcům
Slováků, kteří emigrovďi do USA,
přislíbena autonomie Slovenska v rámci
budoucího československého sťátu.
odměnou za to podporovďi Slováci
politické požadavky Masaryka a Beneše
vůči spojencům'

Političtí předáci Čechů žijících v
emigraci ádali od spojenců vlastní stát,
aby mohli realizovat právo na sebeur-
čení ''československého národď'.
Tohoto práva na sebeurčeď se však
dovolávali též sudetští Němci. Ti ustavili
v říjnu-1918 zemské vlády v těch obla-
stech Cech, Moravy a rakouské části
Slezska, která měla vice neŽ 900/o

německého osídlení a uzemi a obyva-
telstvo prohlásili za součást Německého
Rakouska. Vláda Rakouské republiky ve
Vídni stanovila ákonem z 22. listopadu
1918 "rozsah, hranice a vztahy státního
území v Německém Rakousku". Zákon
se vztahoval na sudetskií území v sever_
ních a severoápadních Čechách

(Německá Bohemie), na sevemí Moravě
a v sudetském Slezsku (Sudety), na
šumavshý kraj (iižní Cechy) a j1žnt
Moravu, a zahrngval oblast v roúoze
zhruba 27.000 km'. Německé Rakousko
se ákonem z 12. listopadu 1918 prohlá-
silo za součást Německé říše, ve které
byli-sudetští Němci též srdečně vítáni.

Ceské vojsko však obsadilo sudeto
německé území. Strátní rada Německého
Rakouska proto navrhla v prosinci 1918
plebiscit na celém území obývaném
Němci, na které si činila československá
vláda nárok Mády spojenců však tento
požadavek zamitly. Pouze americká
vláda vyslďa zaóátkem roku 1919
vědeckou delegaci pod vedením prof
Archibalda W. Coolidge, která měla v
Ceskoslovensku zkoumat národnostní
poměry. Ve svých refenítech dospěl prof'
Coolidge -k názory, že soužití mezi
Němci a Čechy v ČsR bude z dťrvodů
historických, sociálních a národnostních
problematické. Navrhuje proto připojit
hlavní části sudetského uzemi k
Německé říši aNěmcům, kteří by zůstali
v ČsR posk5rtnout kulturní autonomii.

Spojenci tento návrh nepřijďi, rov-
něŽ tak neuznali námitky a důkazy
německo-rakouské a německé vlády.

oběti zastánců pn{va na
sebeurčení: 4. březen 1919

Za této situace vyzvaly veškeré odbo'
rové organizace a politické strany sudet_
ských Němců, v čele se sociálně demo-
katickou stranou, dne 4. března 1919 ke
generální stávce a k mírové masové
demonstraci.

Téhož dne Se sešel ve Vídni
německo-rakouský parlament. Voleb do
parlamentu se chtěli také zúčastnit
sudetští Němci, bylo jim to však zapově-
zeno' Demonstrace Za právo na sebeur-
čení skončily krvavě. V mnohých sudet_
ských městech střílelo české vojsko do
demonstrantů' což si vyžÁdalo 54 lid-
shých životů a stovky raněných. Dodnes
vzpomínají sudetšti Němci 4. bÍema
jako ''Dne práva na sebeurčení''.

Mají tím na zřeteli okolnost,žeprávo
na sebeurčení národů se od roku 1919,
kdy existovďo jako politickí zásaďa,
během doby změnilo v donucující
norÍnu mezinárodního práva: Nejw-
znamnějším kokem bylo převzetí práva
na sebeurčení do čl. l paktu o lidshých
právech organizace spójených národů z
roku 1966' ratifi kovaným společenstvím
narodťr v'roce 19'16, coŽ mu zjednďo
celosvětovou platnost. Ve spojení s čl. 53
a ó4 Vídeňské konvence o smluvním
právu z r. 1969 přispěje právo na sebeur-
čení také k řešení sudetoněmecké
otánky'



Yadk sudetské otÁzLry

Prokazateln ě chybné vyličení nárď-
nostnich poměrů v Óeskoslovensku čes-
koslovens[ým ministrem zahraničních
věcí dr. Benešem, se stalo podkladem
pro rozhodnutí na míroých konferen-
cích v roce 1919. Dr. Beneš prohlásilm. j.
též písemně, 

-že 
jeho vláda má v úmyslu

''vytvořit z Ceskoslovenské republilry
něco na způsob Šýcarska''. To bylo
moŽné chápat pouze v tom smyslu, Že
CSR má být národnostně niznorodým
slátem' ve kterém budou právajednotli-
ých národností zaručena ustanovením
kantonů (: zemí) s vlastní dďekosáhlou
pravomocí.

Versaillskí mírová smlouva z 28.
června 1919 a St. Germainská smlouva Z
|0 ' ziňi79l9 pak přiřkly sudetské území a
sudetské Němce proti jejich vůli Českos-
lovenské republice. Současně se St. Ger-
mainskou smlouvou uzavřely vitézné
mocnosti s ČsR smlouvu o ochraně
národnostních menšin' která méla zaji-
slit práva jednotlivých příslušniků
rťlzných národnostních menšin.

Dr. Beneš však své sliby nedodržel.
Bylo svoláno ''revoluční'' Národní shro-
máždění, ve kterém nebyl zastoupen
žádný Němec, Madar, Rusín nebo Polák
a pouze několik pečlivě vybraných Slo-
váků. Toto shromáŽdění schválilo dne
19. února 1920 československou ústavu.
Tato ústava však nebyla nikdy přijata
nebo schválena plebiscitem či potvrzena
parlamentem vzešlým ze všeobecných
voleb. Ustava se zmiňovala pouze o ''čes-
koslovenském národu", kteý ve skuteč_
nosti vůbec neexistova| nikoli však o
národnostech, které v Československu
skutečně Žily. Měl tím vzniknout dojem,
Že se v případp Ceskoslove_nska jedná o
nrírodni stát'Cechoslováků''.

Tuto Íikci - a údaje zfalšované dr.
Benešem na mírové konferenci - vywá-
tilo první sčítrání lidu v ČsR v roce1921.
Sčítání dokiualo, že Československo je
státem s vícero národnostmi, s nepatr-
nou českou většinou:

Žilo v něm; 6,7 mil. Čechů,
3'l mil. Němců @řevráŽně

žijícich na sudet-
ském územi)

2,0 mil. Slováků
0J mil. Maáani
0,5 mil. $usínů'
o,3 mil. Židů
0,1 mil. Poláků.

V prvém zvoleném parlamentu ČSR
sudetští Němci důrazně protestovďi
prostřednictvím svých poslanců proti
začlenění do mnohonárodnostního
státu, ve kterém se vládlo jako ve státu
národním a prohlrísili (1./8. června
1920),že od svého práva na sebeurčeď
neupustí (t. zn. že naďále trvají na připo-
jení k Německé říši).

Česká odnámdňovací opaření

Po roce 1918 vedení českosloven-
ského strítu omačilo Čechy za 'státo-
nosný nároď'. Toto přednostni posta-
vení bylo zdůvodněno tím, že Češi zalo-
žili tento stát.

Ačkoliv $ 134 čsl. ústavy zapovídď
"ja!ýkoli druh rrrásilného odnárodňo-
vání', vedení československého stiítu
provádělo protirrrírodní politiku obzvlášt
vytrvďe. v memorandu "lt{ěmecké
sociflně demokratické strany dělníkťr v
ČSR', sepsaném pro mezinárodní kon-
gres sociďistů (květen 1923, Hamburg)
bylo proto Ceskoslovensko označeno
jako 'stát s násilnou formou vládý'.
Komunistická Intemacionála pro-
klamovďa vzhledem k českoslovensh.ým
odnárodňovacím opatřením právo
sudetslcých Němců na připojení sudet_
ského území kNěmecké říši. Předmětem
zvlášt ostré kritiky byla odniírodňovací
opatření ve školství. Tak byli např. sude-
toněmečtí státní zaměstnanci donuco_
vání posílat své dpti do českých škol.
Když pak v důsledku takovéhoto
postupu měly mnohQ německé školy
méně než čtyřicet áků, byly na základě
zvlríštního zákona rušeny, zatimco na
druhé straně byly zakláďány školy pro tři
až deset českých áků; ty se pak omačo-
vďy jako'menšinové''. Sudetoněmečtí
socirílní demokraté dále poukazovali na
nepříznivý účinek "zákona na ochranu
Ceskoslovenské republiký', kteý sloužil
k zajištění české hegemonie nad dru-
hými nárďnostmi. včetně Slováků.

Kromě pokusů o odnárodnění při-
spíval k rostoucí nespokojenosti
německého obyvatelstva i hospodářský
vývoj na sudetském iuemi. Za Rakous-
ka-Uherska bylo sudetské území do
značné míry zprůmyslněno' Po rozpadu



celého velkého rakousko-uherského
hospodářského prostoru a poté, co se
vy'tvořily národní státy, značná část
odběratelů tohoto průmyslu zmizela.
Hospodářska politika ČSR svízelnou
situaci sudetoněmeckého hospodářství
ještě zhoršovďa zvláštními odnárodňo-
vacími opatřeními.

Tak např' stanovil qýnos mini-
sterstva obrany, že závoďy v ryze
německém sudetském území obdrží
zakázku aŽkdyŽ se zaváži, Že zaměstnají
určitý počet Čechů. T. zn.,Že sudetoně-
mecké firmy se musely podílet na poče-
šŤování sudetoněmeckého území, když
chtěly dostat zakázku. (opačné ustano-
vení. které by zavazovalo české firmy
zaměstnat určitý počet Němců. neexi-
stovďo.)

Celosvětová hospodářska kize
počátkem třicátých let se v sudetsých
oblastech projevila obzvlášt krutě. Ces-
koslovensko mělo v té době zhruba
500.000 nezaměstnaných. z toho přes
400.000 sudetských Němců; l'. zn. Že
skoro každý druhý otec rodiny byl bez
zaměstnání. Pozemková reforma. úřední
název pro vyvlastňování velkostatkářů.
sloužila též k počeštování. Pokud se vel-
kostatek nachinel na sudetském území'
pak byly rozsáhlé zemědělské či lesnické
drŽavy dány do vlastnictví či pronajmuty
téměř rnýlučně Čechům. Státni podniky
v sudetských oblastech fiako např. dráha
a pošta) zaměstnávaly na svých pracovi-
štích rovněž především Cechy.

Reakce sudetslrých Němců

Národnostní rozpory, vzniklé a syste-
maticky prohlubované uvedenými opa-
třeními, nemohly být zmíměny ani pak,
když roku 1925 vstoupili nejdříve dva a
později tři němečtí ministři do českoslo-
venské vlády. Sudetští Němci se sice
dovolávali' pomoci Společnosti národů,
jakožto depozitáÍe smlouvy uzavřené s
Ceskoslovenskem k ochraně menšin,
proti odnárodňovacím opatřením
Čechů - neměli ale veliký úspěch.
S rostoucím zájmem však začala sledo-
vat národnostní vývoj v Československu
zejména Velká Britanie. Pozvolna se
prosazoval názor,že CSR - s formálně
demokaticlim zřízením uprostřed tota-
litního prostředí - je stát mnohonárod-
nostní, jehož konstrukce na způsob jed-
notného narodního státu byla chyba.
Tato chyba umoŽnila vedení strítu vlád-
nout ve prospěch nepatmé většiny
Čechů, kteří tvořili pouze 51 % veške-
rého ob1vatelstva.

V roce 1933, po zÁkazl jeďné
sudetské strany a dobrovolné likvidaci
další strany sudetskych Němců (která
timto způsobem předešla záV'azu
Ze strany české vlády), vzniklo nové
politické seskupení''Sudetoněmecká
domovská fronta'' (Sudetendeutsche
Heimatfront : SHF). Konrad Henlein
(tehdy náčelník německé tělocvičné
jednoty) označil Sudetoněmeckou-domovštou 

frontu jako sdružení Němců
na zákJadé národního společenství a
Kesíanského světového názoru. o rok
později byly v České Lípě před 50.000
sudetskými Němci proklamovány hlavní
zisaďy SHF' jako je nedotknutelnost
životního prostoru, rodné půdy, kultur-
ního a hospodářského majetku a praco-
viště. Mimo jiné se v nich praví:

''Sudetští Němci podávají otevřeně a
upřímně ruku ke smíru. Kdo
ji zamítne, musí na sebe vzít odpověd-
nost za budoucí wvoj."

Několik dní před volbami do parla-
mentu, v květnu 1935, zakÍuala česká
vláda označení''domovslcá fronta''.
Během krátké doby byla proto fronta
přejmenována na''Sudetoněmeckou
stranu" (Sudetendeutsche Partei
SdP), jeŽ v parlamentních volbách obdr-
Žela nejvíce-hlasů a stala se nejsilnější
stranou v CSR. Po tomto obdivuhod-
ném úspěchu mezinárodni zájem o
sudetskou otrízku ještě vzrostl.

Návrhy Sudetoněmecké strany smě-
řovďy k přetvoření CSR v národnostní
stát a k zavedení autonomie a jejich
cílem bylo přispět k ásadnímu řešení
problémů, které sudetské Němce sužo'
valy. Tyto problémy byly zkráceně shr-
nuty do pojmťr ''škola, rodná půda a
práce''. Veškerá snaha však byla bezvýs-
ledná. Když Se potom začal o osud
sudetských Němců veřejně zajimat
říšský kancléř Hitler, vznikla po připo-
jení Rako}rska k Německé říši (13. 3.
1938) v létě 1938 tak zvaná sudetská
krize.



Dďši vývoj až kMnichovské dohodě

Udrílosti léta 1938 byly vylíčeny
dostatečně často a zevnrbně (viz biblio-
grafie, str. 28 - 3l). Doplňlem jen
několik méně znrírných, ďe dťrležitých
událostí a mínění. Tak např. přivezli v
červenci 1938 zástupci amerických Slo
váků originď Pittsburské dohody (z r.
1918) našlovensko, a nyní se důrazně
domáhali autonomie přislíbenéjim před
dvaceti lety. Tímto žádala,mimo sudet-
ských Němc[, ještě dďší velká skupina
obyvatelstva CSR autonomii. Postoj čes-
koslovenské vlády (od r. 1935: prezident
státu dr..p'gneš)' ktená bez ohledu na
jasně vyjádřenou vůli téměÍ poloviny
svých občanů trvďa na jednotném
národním státu, byl v zahraničí stále více
kritizován.

Často se zapomíltá, Že v pnlběhu
t,r].ze západru diplomaté opakovaně
proh1ašovali (i vůči dr' Benešovi): v pří-
padě' Že uv kvůti sudetské krizi došlo k
váLlce a Německí říše by ji prohrála,
sudetské území by muselo být každo-
pádně v následující mírové smlouvě při-
řknuto, bý i poražené, Německé říši,
jelikož se nyní Ukáua|o, že obyvatelé
tohoto území jsou Němci. Není bez
zajímavosti porovnat úsudky o sudet-
ských Němcích, kteří při obecných
volbách v létě 1938 dďi Sudetoněmecké
straně přes 90 % hlasů: Říšské vedení
'Ť.{árodněsocialistické německé děl-
nické straný' (NSDAP) v roce 1939
potwdilo :''Sudetoněmecká strana usilo-
vala výlučně o zachováni němectví v
CSR a nevedlažÁďný boj (ideologichý a
rasový)' který by se dal srovnat s bojem
NSDAP ve ''staré Ríšť' či v Rakousku.
Ještě v roce I94I československá
(exilová) vláda prohlásila, že hlasy,
odevzdané ve prospěch Sudetoněmecké

strany se vyslovily pro vyloženě česko-
slovenský program.

V létě 1938 se sudetská krize nebez-
pečně přiostřila. Zpočátku se dr. Beneš o
tento vývoj příliš nestarď. Zneklidněl
teprve tehdy' když ho Velka Britr{nie
ultimativně vymala,aby akceptoval Vis-
counta Wďtera Runcimana jako neávis-
lého''vyšetřovatele a zprostředkovatele''
(26. 7. 38).

Dr. Beneš se nyní zapojll osobně do
jednání se Sudetoněmeckou stranou:
Tak zvaný "4. plán" (7. 9.) se též ďle
mínění Sudetoněmecké strany pfibližo-
val k požadavkům strany. Jednání však
bylo přerušeno: vlivné Londýnské
noviny ''Times'' zveřejnily úvodník, ve
kterém navrhovďy odstoupení sudet-
ského území Německé říši.

Po Hitlerově projevu na Norimber-
ském sjezdu NSDAP (12. 9.) nasledovaly
nepokoje v sudetslcých oblastech a delt
nitivní ukončení jednání mezi Sudeto-
německou stranou avládou ČSR (13' 9.).
Nakonec vydal Henlein proklamaci
''chceme domů do říše!'' (15. 9.). Nyní
sám dr. Beneš navrhovď, i když přísně
tajné, značné územní ústupky Německé
říši (15. 9.),jelikož se obávď vojenského
zásahu zjejí strany.

Ye zprávé, kterou lord Runciman
předď po jednoměsíční cestě po sudet-
ském území ministerskému předsedovi
Chamberlainovi (v áří 1938), dochrází
ku stejnému ávěru,jako již v roce 1919
zmocněnec americké vlády, prof. Coo'
lidge: Runciman nawhoval poskytnout
sudetskym Němcům právo na sebeur-
čení a připojit oblasti obývané převážně
Němci k Německé říši.

15. záňi 1938 přijel Chamberlain k
Hitlerovi do Berchtesgadenu. Hitler
ádal odstoupení sudetského území;
Chamberlain přislíbil, že toto přání
bude obhajovát vůei Francouzům a
csR. v téže době uvědomil dr. Beneš
(15. 9.) PaÍiŽ a Londýn o tom, že je
ochotný odstoupit přímo část sudet-
ského uzemí. Zbytek sudetských Němců
však měl byt vypuzen a neměl se konat
ádný plebiscit, aby nebylo ztraceno
ještě i Slovensko. o několik dní později
souhlasilo Ceskoslovensko (21. 9.), pod
silným nátlakem Velké Británie a Fran-
cie' s bezprostředním odstoupením
celého sudetoněmeckého uzemi bez
plebiscitu. Byla příslíbena mezinárodní
záruh'a pro zbývající izemi Čsn- v
dalšich rozhovorech s Chamberlainem
(23. 9. v Bad Godesber$ žádď Hitler
dodatečně předání zmíněného území do
!. října. To však Anglie, Francie a
Ceskoslovensko odmítly: ZďÍlo se, že
svět stojí kvůli mďictrernému termínu
na pokaji války. Hitle_r veřejně
prohlašovď (26. 9.):'My vůbec Žádné
Cechy nechceme!'' Po dramatichých
diplomatichých aktivikích se konďa kon-
ference v Mnichově (29'130. 9.), na které
bylo HitleroÚm věcným poŽadavkům
odměnou za nepatrné termínové
ústupky vyhověno. Sudetské úzeď
bylo mezi 1. - 10. 10. 1938 obsazeno
německým vojskem a byla přislíbena
Zi!Í\ka' existeňce zbyvajíci ČSR. Tato
zi!Íuka však nebyla nikdy pos$rtnuta.

Sudetským Němcům se dnes někdy
v o.v.rrvyčítá, že se propůjčili k Hitleror"ým

výbojným plánům. To je nesprávné!
Nemůže být přičítáno na vrub
sudetských Němců, že teprve za HIt-
lera vzbudil jejich osud celosvětovou



pozomost. sudetštíNěmci trpěli od roku
1918 pod cizí nadvládouažádalijiž tehdy
připojení k Německé říši socirílního
demokata a pozdějšího říšského prezi-
denta Friedricha Eberta. Vellá Británie
a Francie však dovolily sudetslcým
Němcům připojit se teprve v roce 1938 k
Německé říši, kde mezitím přišel kmoci
Hitler.

Přičlenění sudetoněmeckého území
kNěmecké říši bylo v roce 1938 považo-
váno světovou veřejností a čty'rmi moc-
nostmi, které měly na Mnichovské
dohodě podíl (Velkí Briťánie' Francie,
Itiílie a Německo), za nápravu bezprávi,
které utrpěli sudetští Němci, když jim
bylo v roce 1919 odepřeno právo na
sebeurčení. Příčinu, vedoucí k uzavření
Mnichovské dohody,lze spatřovat také v
tom, že .sudetští Němci museli od
založeru Ceskoslovenska snášet neá-
konnost a bezprávi. V tomto bodě se
shodovďy (a stríle ještě shodujD veškeré
politické strany sudetských Němců, i
nacistickým režimem pronásledovaní
sociální demokraté.

Cesta vede z Mnichova do Prahy

Po Mnichovské dohodě anekÚovalo
Polsko llzemí olše (polsky: oln)
(2. -I0.), které obývali jeho krajané;
Madarsko obdrželo smírčím rozsudkem
oblasti jižního Slovenska, které obývali
též Madaři (4. 11.). Podkarpatslcí Rus a
Slovensko obdržely na podzim 1938
autonomii; nový sLít dostď jméno Čes-
koSlovensko. o čtyři měsíce později
vyhlásili Slováci, pod tlakem zBerlina,
svou úplnou neávislost; madarské
vojsko obsadilo Podkarpatskou Rus
(14.3.39). Hitlerovo vojsko pak obsa-
dilo zbývající území Cech a Moravy
(15. 3. 39)' které Hitler vzápéti prohlásil
za ''Ríšský protektorát'', což bylo v hru-
bém rozporu s mezinárodním právem
06. 3. 39). Věrolomně tak porušil dané
slovo, že "žádné Cechy nechce''.

Plán vyhnání

Mnichovská dohoda byla na podzim
roku 1938 ještě všeobecně vítána a
britský a francouzský parlament ji vzaly
souhlasně na vědomí velikou většinou
hlasů. Ke Slovenskému š&ítu, bouřlivě
oslavovanému Slováky na celém světě,
zaujalo veřejné mínění kladné vyčlcívací
stanovisko. ZÍlzeru protektonítu nad
Cechy bylo naproti tomu všeobecně
odsuzováno. Též sudetští Němci byli
tímto vývojem zdrceni'

Poté, když Hitler obsadil české
izemí, zťrstal ve vědomí světové
veřejnosti pouze pojem'Mnichov'':
Potupná zrada mďého,-bezmocného a
demokratického státu (CSR) velkými a
mocníimi, ale úzkostlivými a bezohled-
nými spojenci. Tato verze'Mnichovď',
která nic nerozlišovďa' o ničem neuva-
žovala, která nebrala na zřetel sudetské
Němce a jejich právo na sebeurčení,
stáe více ovládala veřejné mínění a byla
chýře využívána.

Prezident CSR dr. Beneš 2. 10. 1938
odstoupil a vycestovď do exilu. Jíž v pro-
sinci 1938 - t. zn. ještě před zřízením pro.
tetÍorátu,- začal připravovat plán na
vyhnání sudetslcých Němců. Dr. Beneš
věděl, že nebude možné připojit jen tak
beze všeho sudetské území se sudet-
shýmiNěmci t ČsR ani v případě, že by
Německo válku prohrálo, uŽ tvfui
celosvětové pozornosti, kterou sudetskí
otr{zka vyvolala v roce 1938. Tohoto
území se však nechtěl za žádnou cenu
vzdáÍ.

Po Hitlerově vpádu do Čech (březen
1939), a poté když začala druhá světová
válka' (záÍi 1939), sestavil dr. Beneš v
Londýně exilovou vládu a sám se jme-
novď prezidentem v exilu. V době ně_
mec[ých vátečných úspěchů pokračoval
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ve svém konceptu ze září 1938 aplánovď
potají vyhníní zprvu jen malé části
sudetslqich Němců, což mělo být
vyrovnáno částečným odstoupením
některých oblastí Německu. Když
vstoupil do vrílky Sovětský svaz (červen
I94I), neÍejňoval a zostřovď Beneš
plány po{éze až do stadia, kdy měli
opustit svůj domov v znovuzřizené ČSR
všichni sudetští Němci (včetně
antifašistů a Židfl). Protesty sudetoně-
mec!ých sociiílních demokratů v exilu,
vedených Wenzlem Jakschem, byly
zarlítnuty a šikovnou obojetnou hrou
Beneš dosáhl, že USA a VelkáBritrinie s
vyhná!ím souhlasily. Vyhnríni všech
Němců a vyvlastněď jejich majetku - to
patřilo k oficirilním požadavkům
různých programů československé exi-
lové vlády v Londýně v letech 1943 a
|944. Do tak zvaného Košického
programu z 5. dubna1945 všakpřevzaty
nebyly (v tó době); dle tohoto programu
měli b1it vyhnríni pouze Němci, kteří se
přistěhovali až po roce 1938 a ''zločinci,
kteří se provinili proti republice''.

Nová ČSR a Yyhnání

Na konci války se československá
vláda odebrďa ze své Londýnské emi-
grace přes Moskvu do qýchodosloven_
slcých Košic, kde zaujmula své prvď
vládní sídlo. Tato vláda počďa ihned
přetvářet celý skít. Stítní území z roku
1938 bylo zmenšeno odstoupením Pod-
karpatské Rusi Sovětskému svazu. Slo-
venský š|át, nezávislá republika v letech
1939 - 1945, byl obsazen, rovněž tak
sudetsk:á uzemi, a Území odstoupená
1938 Polsku a Madarsku. Politickó
stlany, které hrály před rokem 1938
důl ežitou úlohu. byly za kÁzány a v eÍ ejný
život zesurověl hniznými akcemi, říze_
nými vládou a ínscenovanými procesy
proti sudetským Němcům. Tyto procesy
proti sudetskym Němcům jiŽ pÍedzna-
menďy,n$itické procesy proti f g^zděj-
ším odpůrcům zÍizeni v CSR v
padesátých letech. Komunisté se stďi,
ďik vitézné Rudé armádě, nejsilnější
politickou skupinou ve státě. Ti se začali
již v této době cílevědomě připravovat
na pozdější převzetí moci, ke kterému
pak došlo v roce' 1948. Vwlastněním
Sudetskych Němců, a předáním uloupe-
ného majetku Cechům byli jednak zís-
ldni četní noví přívrženci Komunistické
strany Ceskoslovenska a zároveň bylo
vývořeno nátežité klima pro pozdější
''socializaci''. t. zn. znárodnění veškeŇch
pozemků, všech ávodů a domů patří-
cich téŽ Čechům a Slovákům.

Vyhnríní Němců, které mělo později
tak závůné nrísledky pro Cechy a S1o-
váky, proběhlo ve třech hlavních eta-
pách.

Prvá etapa začalabezprostředně po
voj enském zhroucení Německa v květnu
1945. Sudetští Němci byli všude terori-
zováni, jejich láska k domow soustavně

podlamována, to vše bylo doprovázeno
nelidskými, stiítem Íizenými akcemi
(např. t. zv. pochod smrti obyv-atel Brna'
hromadné krveprolití v Ustí nad
Labem)' Vládní dekety dr. Beneše naří-
dily vyvlastnění jejich veškerého
majetku a pro všechny sudetské Němce
nařizovaly nucené práce. Museli nosit
zvláštní, viditelná znamení, která měla
stejnou funkci jako ''židovské hvězdý'
zavedené nacisty, dostávali minimrílní
příděl potravin, a velká část jich byla
shromážděna v ''lágrech''. V těchto t{íbo-
rech, poniznu označovaných jako ''in-
temační' pracovní, odsunovací'' nebo
zcela otevřeně jako ''koncentrační
tábory" docházelo ke krutostem, které si
- vyjma plynových komor - v ničem
nezadaly s koncentračními tábory
nacistů.

Do této etapy spadá Potsdamskl
koďerence vítězných mocností. Na
návrh československé vlády bylo 2.
srpna 1945 rozhodnuto, že v rámci všeo-
becného vyhnání Němců ze střední a
východní Evropy budou vypovězeni z
CSR též sudetští Němci. V usnesení se
hovofilo o tom ,žekaždý takovyto ''trans-
feť'(t. zn. přeložení' odchod) musí bvt
proveden řádným a humánním způso-
bem. Všichni, kdož na Východě i
Západé obhajují vyhnání sudetských
Němců poukazují Í7a to, že usnesení z
Potsdamu nemá na svědomí dr. Beneš,
nýbrž že o nich rozhodli spojenci. Čes-
koslovenshý návrh, kteý dď k vyhnání
podnět, se přitom pravidelně zamlčuje'

Pro lidi v Sudetech měla Potsdamská
koďerence pouze ten ýznam,že Češi,
kteří se hmuli do těchto oblastí, si mohli
být jisti, že majetek, odebraný sudet-
s[ým Němcťrm si nyní mohou ponechat



najisto. Hrubé násilí trvďo dále, i když
pětačtyřicátý rok skončil. Na základě
výpočtů spolkového statistického úřadu
vé_wiesbádenu si udrílosti v Českoslo'
vensku v letech 1945/46 vyžádďy kolem
250.000 mrtÚch z řad vyháněných
sudetských Němců. Počet ubitých
němechých vojríků (z ničh mnoho raně-
ných) a oběti mezi uprch1íky ze Slezska a
jihovýchodních německých oblastí se dá
pouze zhruba odhadnout - na několik
desítek tisíc. Ceští a slovenští očití
svědci, jako jsou šachový velmistrLuděk
Pachman a historik Ján Mlynarik, se
ještě po desetiletích hlásí ke slovu a pou-
kazují na souvislosti mezi terorem proti
Němcům a následujícím politick:ým
utlačováním Čechů a Slováků.

Druhá etapa' vyhrráni ve formě orga-
nisovaných''odsunovacích transportů'',
začala v lednu 1946. Přes 1.000
transportů vlakem, každý takoÚ tran-
sport měl vic neŽ 1.000 osob, odváželo
většinu sudetoněmeckých žen, dětí a
:Pr.ů, kteři museli opustit domov. Vět-
šina muŽů ve věku mezi 18 a 50 lety se
nacházela v zajateckých ťáborech
spojenců. Se svou rďinou se pak sešli
často až po letech v nových bydlištích.
Zpočátku moh1 každý vyhnanec vzít s
sebou pouze 50kgzavazaďel, často však
bylo i toto malé množství znow
odebráno. Američané vyjednáváním
dosáhli, že kažďý Němec, kteý byl
vystěhován do amerického pásma si
mohl vzít s sebou 1.000 říšshých marek a
75 kg zavazadel. Mezi vyhnanými se
t:.eLcháu'eli i sudetští Němci, kteří jakožto
antifašisté či Žiae přišli přímo z
nacistichých-tríbon1 smrti přes vysídlo-
vací tábory ČsR oo áchytných táborů
spojenců v Německu, rozděleném do

čtyř okupačních pásem. Tato etapa
twďa ů do konce listopadu 194ó a vedla
k téměř úplnému vyhnání sudetských
Němců z jejich domoviny.

V roce |947 zaéiná tÍeti etapa
vyhnání: formou malých skupinových
transportů, vypovídáním jednotlivců a
vysídlováním v rámci slučování rodin.
Do roku 1950 bylo whnríLno celkem 3,3
milióny sudetských Němců (viz stati-
stiku obyvatelstva, str. 17). Třetí etapa
vyhnání pokračuje však pod pojmem
''vysídlení'' do dneška.

Element výstavby

Na území dnešní Spolkové repu-
bliky Německo se usidlila největší část
sudetskych Němců' přes tfi milióny.
Většina z nich přišla do pozdějších spol-
kových zemí Bavorska, Baden-Wiirtem-
berska a Hessenska, pokud tyto oblasti
patřily k americkému okupačnímu
pásmu Německa. Cásti sudetskych
Němců (900.000), která byla vyhnána do
sovětského pásma se podařilještě před
zÍizerum b erlíns ké zdi a komunisticlcých
hraniónichzaťaení (19ó1)' útěk do Spol-
kové republiky Německa. Dnes žije na
území NDR zhruba 700.000 sudetských
Němců. Kvůli potížím se zařazením do
společnosti odešla též část sudetslcých
Ňcmců (250.000), která byla pťrvodně
vyhnána do Rakouska' do Spolkové
republiky Německa, protože zde brzy
měla lepší hospodářské a sociální mož-
nosti. 8.000 súdetských Němců, kteří
přišli do evropsh.ých strítů mimo
německou jazykovou hranici se usídlilo
předeším vé Velké Británii a ve Švédsku,
kde již po roce 1938 našlo útočiště
mnoho sociálních demokratů' V zímoří
Žije zhru\a 20.000 sudetských Němců,
předevšíň v Kanadě a v USA, ale také v
Brasílii a v ostatních jihoamerických strí-
tech' Tam se sudetští Němci usídlili jž
před rokem 1938, např. v ''Colonia Sude-
tia" v Paraquai, v roce 1923.

Všude, kam Se sudetští Němci
jakožto oběti vyhnání dostali, všude tam
se osvědčili jako živel výstavby. To platí
zejména pro sudetské Němce ve Spol-
kové republice Německo, kteří ve
značné míře přispěli k tak zvanému
''německému hospodářskému zázraku"
během padesátých let. Ai už zakJádaLi
nová pnlmyslová sídliště jako jsou
Waldkaiburg, Geretsried, Traunreut,
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Neugablonz, Neutraubling, Buben-
reuth, Rheinbach anebo se usídlili v
jiných městech nebo obcích - vŽdy při-
spívďi jako sociálně proziravi zaměstna-
vatelé a jako zaměstnanci, kteří si byli
vědomi sÚch povinností, k hospodářské
výstavbě. To odpoúdá jejich tradici.
vždf Sudety byly významnou průmys-
lovou oblastí.

Nepodíleli se však pouze na hospo-
dářské výstavbě, nýbrž i na vybudování
svobodného demokatíckého zÍizeni
Spolkové republiky Německa. Sudetští
Němci jsou zastoupeni ve $polkovém
parlamentu a v parlamentech jednotli-
vých spolkových zemí, pracují zvlášt
intensivně v místních a kajských
grémiích, podílejí se na politické a
kulturní práci.

Němci, kteří zůstali v ČsnrČssn

Koncem roku 1946 byla většina
Němců z ČsR vyhnrína. Zbývajícich
zhruba 200.000 osob, jednalo se hlavně
o odborníky, bylo svévolně zaďrŽováno.
V prvních letech neměli vůbec ádrrrí
práva: Ustava z roku 1948 konstatovďa,
žeNěmci jsou úhlavním nepřítelem Slo-
vanu.

V dubnu 1948 sice vychrízí vládní
naÍb'eni, které dovoluje německým
žadatelům za určitých podmínek požá-
dat ''o vrácení československého s|át-
ního občanství''. Zdá se však,že o ně měl
jen málokdo zá1em, protože zákonemz
24. dubna 1953 se staly veškeré osoby
německé národnosti, které měly své
bydliště v CSR, československými stát-
ními občany z donucení. v ZáÍi 195l
začaly vychluet noviny s názvem ''Auf-
bau und Frieden''' které měly sudetoně-
mecké dělníky, rozumějící pouze
německy, seznamovat s rozhodnutími
komunistické strany a vlády ČSR.

Němci však neobdrželi stejná práva'
herá byla poskytována druhým národ-
nostním menšinám, např. Maóarům a
Polákům. Ustava z roku 1960rkterá změ-
ru1a název státu z ČsR na Čssn a 3ez
uváděla všechny ostatní národnosti, se o
Němcích vůbec nezmiňovala- Sudetští
Němci v ČssR neměli vlastní školy a
zpočátku se nesměli ani sdružovat'
Ustavním ákonem o právním postavení
národnostních menšin z 27. Ííjna 1968,
hery vstoupil v platnost l. ledna 1969,
bylo Němcům poprvé pfiznáno právní
postavení národnostní menšiny. Tento
ákon byl předložen československému
Národnímu shromríždění v době tak zva-
ného '?ražského jara'', v květnu 1968,
schválen byl však až po obsazení CSSR
vojskyVaršavského paktu (mezi nimi též

NDR). V této době byly německé noviny
''AuÍbau und Frieden'' přejmenovány
na'?rager Vollszeitung".

Jediný kladný výsledek ústavního
zákona z l. ledna 1969 tkví v tom, že se
sudetští Němci v ČSsR směli od 14.
června 1969 sloučit v ''Kulturním svazu
československých občanů německé
národnosti''' ZÍizeru vlastních škol pro
německé děti jim však bylo nadále ode-
píráno, zatímco ostatní národnosti v
Ceskoslovensku měly právo na vzdělání
ve vlastním jazyce. Kulturní svaz,
původně v péči československého svazu
odborů' měl v prosinci l98l dle vlastních
údajů, v 60 místních skupinách zhruba
10.200 čle1rů, kteří žni m. j. v
sevemích Cechách, ale také např. v
Bratislavě. Svaz se musí řídit polqrny
Komunistické strany Ceskoslovenska
(pravděpodobně také pokyny SED v
NDR), přičemž musí ''rozvíjet masově
politickou a politicky výchovnou čin-
nost'' (toto je jeho hlavním úkolem dle
usnesení vedení svazu). V praxi to zna-
mená např. zorganizovat brigádu staďch
lidí pro sběr odpadových surovin, aby
zemědělskí družstva a zestátněné továr-
ny mohly splnit ''hospodářské pláný'.

''Kultumí svaz'' nikdy nepečoval a
ani nyď nepečuje o kultumí záležitosti
sudetslcých Němců žijicich v ČSSR. To
samé platí o němechich ''poslancích" v
bezmocném parlamentu ČSSR. Na
tomto polítováníhodném stavu také nic
nezměnila usnesení Koďerencí o bez-
pečnosti a spolupráci v Evropě (viz Hel-
sinky 197). PronásledujeJi vláda CSSR
už Cechy a Slováky, jak tomu je např. ve
spojení s hnutím ''Charta 77",pakby
sudetské Němce v CSSR očelcívď ještě
horší osud.
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Státní úředni statistiky udávají počet
Němců v ČsRrČssR (tedy Němců v
Sudetech a v Karpatech). Spojíme-li tato
čísla s údaji Spolkové republiky
Německa o registrovaných''vysídlen-
cích'', pak probíhal vývoj takto:

Němci v vysiďenci ve
ČsnlČssn ate Spolkové republice
sčítání lidu Německo

konce roku 1985 do Spolkové republiky
Německa jiŽ přes 10'000 vysídlenců. !
poslední době se větší počet vysídlencrj
vyhnul diskriminaci ze strany úřadů
ČssR, která často následuje po podání
ádosti o vysídlení tim,že přišli např. na
návštěvu jako turisté přes Rakousko do
Spolkové republiky Německa a teprve
zde se nechali zaregistrovat jako vysíd-
lenci.

Zničení kulfury l zlráza živofirího
prcstředí

Sudetská uzemí, zejména oblasti
poblíž hranic k Německu, jsou zčásti
zpustošena, protože''noví osídlenci'',
kteří tam přišli po roce 1945, se ve velké
míře zase vrátili na vnitrozemská praco-
viště, která byla výnosnější. Podle čes-
koslovenské úřední statistiky bylo již v
roce 7974 přes l.400 obcí či částí obcí,
které byly kdysi obývány Němci' vyškrt-
nuty ze seznamu obcí nebo existovďy
jen v podobě několika zřícenin. Také
liízeňskí města. cl-rileŽitrí pro devizovy
rozpočet dřívější CSR a dnešní csSR,
jako jsou Karlovy Vary, Mariánské
Lázné a Františkovy Léané,jsou zane-
dbána a ztratl7a kontakt s mezinárodním
vývojem.

Bezohledným spďováním hnědého
uhlí, které má vysolcý obsah síry, jsou
velké lesní plochy v Krušných horách, v
Krkonoších,v Hrubém a vNízkémJese-
níku již mrtvé, či pozvolna umírají.

Tím vznikla nedozírná a pravděpo-
dobně nenahraditelná škoda pro ekolo-
gii celé střední Evropy.

1950, 1. 3.:
1950 - 1961:
l9ól. 1. 3.:
1962 - 19',t0:
t970, 1.12.:
1971 - 1980:
1980, 1. 11.:
1981 - 1985:

165.rr',l

140.402

85.582

ó1.900

22.962

57.339

9.804

6.301

1950-1985 -103.21',7 - 96.406

Úoaje vyplývající ze sčítríní lidu
nejsou tuQíž směrodatné. Z vypravováru
vysídlenců je známo,že úÍady CSSR se
snaží přimět zejména mladší sudetské
Němcě' aby se-označili za Čechy, aby
takto snáze získali pťrměřené školní
vzdéláni (dodnes neexistují německé
školy) a kvalifikovarrr{ pracovní místa'
Koncem roku 1985 žije ve skutečnosti v
ČsSR zhruba 100.000 Němců.

Toto číslo můžeme také zpětně
odvodit z množství vysídlenců. Vysídlo-
vání vyvrcholilo v letech 1967 -l96!,kďy
ročně odclrázelo aŽ ló.000 Němců. Po
uzavření Pražské smlouvy v roce 1973
nepřesídlil již téměř nikdo. Koncem
rotu t9z7 prohlásila vláda ČssR, že
existuje pouze 3.540 osob, které žádají
o vystěhování (tak zní zpráva prezi-
denta Německého červeného Kíže Bar-
gatzkého). od té doby však pfišlo do
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Sudetští Němci ve vyhnanství

Vyhnaní sudetští Němci se usídlili
hlavně ve Spolkové republice Německa.
Státní úřady apolitickyčinné síly, nebyly
zpďátku ochotny smířit se s vyhnáním,
cožje také vyjádřeno v t. zv. ''prohlášení
o ochraně'' Německého spolkového
sněmu ze 14. 7. 1950 (Dokumentace
str. 21).

NejÚznamnější organizací nrirod-
nostní skupiny sudets(ich Němců ve
vyhnanství se stď Sudetoněmecký
krajanský spolek - Sudetendeutsche
Landsmannschaft (založený v roce 1948,
spolkový svaz l950), uznrivaný jako
reprezentant sudetsldch Němců. Stati-
síce sudetských Němců se zúčastňují
každoročního srazu sudetských N ěmců,
největší manifestace ve Spolkové repu-
blice Německu nebo v Rakousku. Vedle
toho seještě pravidelně setkívají při vel-
!ých dnech domoviny podle oblastí či
obcí, z kterých pochineji (např. Karlo-
varský sraz, Chebshi domorlský sraz,
Spolkový sraz Jihomoraváků a. t. d.)'
Vedle Sudetoněmecké rady existuje
ieště řada dďších organizaci, zafizeni a
svazů sudetských Němců, takže se ročně
sejde daleko přes jeden milión z celko-
vého počtu 3,8 miliónu sudetských
Němců.

Hlavní politickou zásadou sudet-
slcých Němců, vůbec všech vyhnaných
Němců, bylo a je odmítnutí pomsty a
odplaty, místo toho žádají nahrazení
škod vzniklých vyhruíním, právo na
domov a sebeurčení.

Začlenérusudetských Němců probí-
halo zejména v letech ''německého
hospodářského zázral<tt" tak úspěšně, že
dle názoru stále širších vrstev v
Německu i v zahraničí, právní a politické
požadavky vyhnaných ztrirceji na yáze.

Jiné národnostní skupiny Úako např.
Baskové, Arménci, Palestinci) začaly
poutat pozornost světové veřejnosti na
své právní požadavky prostřednictvím
teroru. Mírumilovný postoj sudetských
Němců naproti tomu vyvolal nesprávný
dojem, že jejich požadavky na právo na
domov a sebeurčení nejsou míněny pří-
liš vrížně.

Tento názor, zdrŽenlivost určitých
německých sdělovacich prostředků v
otiakáchtýÝ.ajících se lidských práv i pro
Němce a obratná politika Sovětského
svazu dosáhly dohromady úctyhodného
výsledku. SSSR se ve svém návrhu
mírové smlouvy s Německem (v lednu
1959) znovu ujal Mnichovské dohody a
žádal jeji odvolání. Politické heslo'Mni-
chov'' (se zmíněným zkráceným obsa-
hem) našlo odezvu a stalo se tak součástí
''nové německé politiky vůči vi'chodu''.
Ta se sice posuzuje rozličně, ďe většina
německych voličů se s ni aotoŽňuje.
Nakonec vedla, bez ohledu na právní
situaci a nutnost, k Pražské smlouvě z
roku 1973.

Pražská smlouva

Smlouvě předchazely rozsáhlé roz-
hovory (od října 1970 do května 1973).
Během těchto jednríní se ástupci CSSR
snažili prosadit formulaci "neplatná od
samého začátku" pro Mnichovskou
dohodu. Po ďouhých jednáních se
SSSR CIakožto hlavní strana jednacD
spokojil s rrrásledující formulací: ''Spol-
ková republika Německo a Ceskoslo-
venská socialistickí republika považují
mnichovskou dohodu z 29' záil 1938
vzhledem ke sv1im vájemným vztahům
poďe této Smlouvy za nulitní''.

Smluvď strany však byly ihned roz-
dílného mí4ění při výkladu tohoto usta-
novení: KSC a vláda CSSR prohlásily, že
''nulitď' znastená ''neplatná od samého
zaťatku". Ktomu zaujďa spolková vláda
stanovisko v dopise skítního tajemníka
Franka ástupci Sudetoněmeckého ka-
janského spolku, dr. Wďteru Becherovi,
(z 28. 8.1973): Prohlásila, že dle jejího
mínění 'Mnichovská dohoda z 29. záÍi
1938 byla pravoplatně uzavřena a vedla k
tomu, že územní svrchovanost v sudet-
ském území přešla na Německou říši".

Sudetoněmeckáraďa se o tomto nut-
ném objasnění zmiňuje (74.7.1973) ve
svém prohlášení k Pražské smlouvě'
Dále se poukazuje na to, Že smlouva byla
uzavřena pouze za Spolkovou republiku
Německo: 'Tudíž neplatí pro celoně-
meckého suveréna a ponechává urov-
náni sudetoněmecké otázky otevřené''.
Nedotknutelnbst hranic nemůŽe vylou-
čit právo sudetských Němců na domov a
sebeurčení, jelikož se zde jedná o
nepromlčitelná lidski práva, kterych se
nemůže vzdrít nikdo. Pokud smlouva
''dosud nevyřízené problémy stíle ještě
existující sudetské otrízky přechr{zí mlče-
ním, pod.ívríme proti Ůomu právní protest''.
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Spolkové shromríždění Sudetoně-
meckého krajanského spolku (14. 7. 73)
poukázďo na to, že smlouva z roktl I97 3
zrovna tak ztroskotá jako opatření z let
I9l8/l9, 1938/ 39, 1945/ 48 a 19ó8,''pro-
tože dotyčn:ým národům a rriírodnbst-
ďm skupiním byla zapovézena svo-
bodná spoluúčast''. Zásadrtl riu pak
měly následující věty: ''Smlouva' které si
dějiny ani nepovšimnou, . . . sudetoně-
meckou národnostní skupinu a český
nrírod k ničemu nezavazuje, ani neo-
pravňuje. obě strany, domovem v
Cechách a naMoravě, jsou a zůstávají ve
svém rozhodnutí uskutečnit právo na
domov a sebeurčení mírovou cestou
zcela svobodné, bez ohledu na obsah
nějalcých bez nich uzavřených Smluv''.

Program

Právo národů a národnostrÍch skupin na
donov a sebeurčení.

Program sudetssých Němců podpo-
ruje mimo jiné Bavorsko, kÍeré nad nimi
převzďo patronát: Roku 1954 převzal
ministerský předseda dr. Ehard (CSU)
za stát Bavorsko patronát nad národ-
nostní skupinou sudetskýchNěmců. Byl
stvrzen rohr 1962 slavnostní listinou (viz
Dokumentace str. 2l).

Patronát umožnil roku 197l založeni
''Sudetoněmecké nadace'', tterá podpo-
ruje rozvoj sudetských Němců, roku
1973 umožnil protest Bavorska proti
PraŽské smlouvě a roku 1982 položení
ákladního kamene pro Sudetoněmecké
středisko v Mnichově ministerským
předsedou dr. h. c. StrauBem (CSU).

Sudetští Němci se nenechďi zmást
Pražskou smlouvou, jeŽ byla mezitím
dďším vývojem překonána,jak už před-
vídďi. Podalipetici u organizace spoje-
ných národů a žÁdali svá práva
(I7.I. I975; viz Dokumentace str. 22),
obnovili dďším právním protestem (z
28. l. l97s) své majetkové nároky vůči
CSSR, vypracovali rozsáhlý koncept
práva národnostních skupin (z 4. 3.
1979; viz Dokumentace str. 23) a v mani-
festu (z 3' 6.1979) se hlásili ''poznovu k
našemu domovu, k zemi našeho
původu'' (úplný text viz Dokumentace
str. 26).
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M{etek sudetských Němcri

V meziváečném období měly sudetoněmecké oblasti, s
dobře r-ozvinutým pnimyslem' podstatný podíl na hospo-
drářství CSR Tento hospodrířský potenciál se v mnoha hospo-
drířských odvětvíchještě značně zvětšil po začlenění Sudet do
Německé říše. Po roce 1945 mohlo Československo převzít v
sudetoněmechých oblastech válkou téměř nepoškozená
pnimyslová a hospodářská zaíaeni.

Národďho majetku sirdetshých Němců se Českoslovenshý
sát zmocniljejich vyhnáním a vyvlastněním. K zjíštění hod-
noty tohoto národního majetku bylo zapotřebí dlouholetých,
vědeckými metodami provedených výpočtů, anďýz a doku-
mentací. Na jaře 1948 předloŽil ''Pracovní ýbor pro hájení
sudetoněmechých zájm$" (předchůce''Sudetoněmecké
radý) Bavorské stítní vládě první dokumentaci o výši ztrát,
ktení byla opakovaně uvedena na nejnovější stav. Koncem
roku 1971 vypracoval Sudetoněmeclcý archiv obsráhlé pojed-
nání, ve kterém se na zíkladě zajištěných podkladů Českoslo-
venského stítního úřadu statistickéhovPraze zjišřuje a zapďí-
táv^á následující: Pozemky a polnosti jakož i budow a stroje v
průmysloÚch zaÍizeruch a v zemědělství' které se v roce 1938
nachiuely v sudetských oblastech ve vlastnictví jednotlivých
sudetských Němců' jatož i.jejich spolků av komuňálním vlist-
nictví. D^ríle majetek, Kery nepatří k ''produkčním
prostředkům" ale slouŽí různým účelům a vynríší poplatky
(např. nemocnice, divadla) a bezprostřední soukomý maje-
tek Použité statistické prameny se poznenáhlu doplňovďy
dalším materiálem a dokumentacemi o době mezi rokem 1939
a 7945. Přispívďy k tomu také listiny týkající se sudetoně-
meckého území do roku 1945, které byly uloženy ve Spolko_
vém archivu. Nadto byl proveden podrobný rozbor v]ivojejed-
notlivých hospodářslc.ých odvětú, což sloužilo téžjako podklad
pro ocenění. Studie Sudetoněmeckého archivu vypočítala
majetkovou hodnotu jmění sudetskýchNěmců ve qýši zhruba
2l0 miliard českoslovensdých korun (hodnota r. 1938). S při-
hlédnutím k spolehlivě prokázanému zvyšování hodnoty až k
okamžiku vyhnání a po přepočt^ení podle zajištěných a
všeobecně běžných metod a kursů dospěla studie k částce
zhruba 120 miliard něm. marek (DM) v hodnotě z roku 1959.
Na ákladě cenového indexu životních nákhdů vzrostla tato
částka do roku 198l na265 miliard němechých marek (DM).
(k porovnání: státní zadlužení Spolkové republikyNěmecka v
roce 1980 činilo zhruba 235 miliard DM).

Z tohoto vlastnictví' vzniklého houževnatou prací mnoha
pokolení, těE Qsn 1oo roku 1960 ČSSR) nvní již 4b Let a požívá
zisk z úroků. Komunisticky řízené hospodářství ČSsR však
vedlo k tomu, že český či slovens(ý občan je dnes o mnoho
chudší, než sudetshý Němec, kteý byl roku 1945 zcela
vyvlastněn.
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Statistika sudetoněmeckého obyvatelstva (počet osob v tis. - částečně zaokrouhleno)

Před

r7.5.

r.12.
1. 10.

2. svěŮovou válkou

1939: sudetoněmeckáuzemí připojená k Říši
1930: oblast olše/olza
1940: Protettorát Čechy a Morava

3,0u.

16.

260.

3,340.

150.

190.

3,300.

1,850.

160.

880.

230.

6.

3,126.

76.

3,050.

1939 až
1950

r980
(ca.*)

2:1ffi,

250.

700.

150.

3,800.

Během 2. svěúové války

1939 - 45: přiroze-9é změny (narození, úmrtí)

1939 - 45: úmrtí branných sil(Wehrmacht)

Stav začátkem 1945
(z toho zachyceno jmenovitě 3283.)

Po ukončenÍ nasového vyhnání

13. 9. 1950: Ve Spolkové republice Německo
(z toho v Bavorsku: 912.)

v západních sLítech (hlavně Rakousko)

v sovětské zóně Německa

v ČsvČssR
v zajetUv internaci

t945 vzrůst populace

místo pobytu mámé

místo pobytu neznámé: vyhnrírrím zavinéné ztráty 250.

*) Jednotlivé poloŽlry
výpočtů viz Habel, Fritz Peter: ,Dokumente zur Sudetenfrage"

(Dokumentace k sudetské otánce),4. wďáni 1984
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Domou sudetskýcb Něnců v ťeshacb na vlorayě a l) sudetském 
'

jahož Němcú u}larpatecb na 1lovensku
o Bnestau

')ppeln

o
Knakau

I'4ÁHREN
fu,,i,?wi"""'

C 2A L0 60 8C 100km o
Wien

."."'.""' Zemské hnanice
němechá íazukouá oblast podle úředniko
sčíťání tižtu ž /.p.rosince téao

r- státní hranice Cbskoslouenska clo 7.řý'na 79sa o BudaPest

Dnesden
o

o
Passau

a
Linz

_ hnanice C"eskoslouenska po smlouuě upnauuilbí hnanice
s Mžmeckou říší(z 20.Iístopaďu /938)

hnanice Cbskoslouerrh) r.7936 po anexi území ?olskem a po oďstoupení úzení j'lalazsku

PRAGl.
Kolin

BÓ H M E N

Tabo1.



Slezsku,

/)u

%zíP'
2

Do r. 1918

1918-1938

1939 -19 t-1 U,5

po r. 1945
5polkovrí
rzpub1Íko
Nřmecko

Německá říša
Dtusd?n tNl a,iu,

Rusltd říše

Ro kous ko - Uhersko
,'"} h",u,g ťi!*"r, Czc-o';i

pi, '74

Čésko'-;

Némec\ářiše
0resden n*.+nte,' 6p'51qs

Gene ral'
Gouverne-
mcnt

-orěEtf 
,ro,

5 ude Íen de u ts ch er R a l (€ude to n ěm ecká racta )
í seznam jmen zemí a obcí (německo-český) viz str. 34 - 36.



Sudetské území
v porovnání s úzcmÍm růzrýcn států

Belgie
31000 km2

sudetské rÍ'zemÍ

27000 hn2
El Sďvador
21000 km2

Izraet
21000 km2

Libanon
10000 km2

Kypr
9000 km2

Sudetšfi Němci
v porovnání s počtem obyvatel růzrycn stltůr

Irsko

3,5 mil.

o

ff
sudeÍšÍÍ Němci

3,8 mil.

o

3
Libanon

2,7 mil.

Jihoápadní Afrika Kypr
Namibie
1,1 mil. 0J mil.

n



Dokumentace

1 (tzY) Prohlášení (o ''ochraně') 1. Německého Spolkového
sněmu ze dne 14. července 1950:

V zóně Německa okupované ruslými vojsky uzavřela
tamější loutková vláda, poté co se vzdala němechých území
východně od linie odry a Nisy, dne 23. června 1950 Pražskou
dohodu, ve které umává prot^iprávní a nelidské vyhrrríní
sudets!ých a karpatských Němců jako ''spravedlivé a neodvo-
latelné''.

Německý Spolkový sněm z tohoto důvodu opětovně
prohlašuje, že ona loutková vláda není morálně ani politicky
oprávněna hovořit jménem německého lidu a uzayirat
dohody.

Pražslcí dohoda je neslučitelná s nezadatelným právem
člověka na domov. NěmechýSpolkoý sgěm proto slavnostně
vznáší námitky proti tomu, abyNěmci zCeskoslovenska, kteří
poživají ochrany Spolkové republiky Německa' byli zbaveni
práva na domov, a konstatuje proto neplatnost Pražské
dohody.

Německý SpolkoÚ sněm vít,á odmítnutí Pražské dohody
vysohými komisaři. Apeluje na svobodné národy jako celek,
aby se v duchu Atlantické charty zasadily o mírové uspořá-
dání, v němž jsou zaručena i přirozená práva Němců.

2 Text listiny k patonátr Bavorska nad sudeÚoněmeckou
národnosttÍ skupinou (od 6. ó. 1954) ze7.ll.1962:

Majíc na paměti staleté historické a kultumí svazky mezi
bavorským! a če^skými zeměmi a p-říbuzenské vztahy Bavoni,
Franků a Švábů k Němcům v čechách' na Moiavě a vé
Slezsku, a jako vyraz uznání ásluh spoluobčanů ze Sudet
Bavorskem a bavorsh.Ím obyvatelstvem, pÍevzala bavorská
vláda u příležitosti 5. sudetoněmeckého srzuu v Mnichově v
roce 1954 patronát nad sudetoněmeckou národnostní skupi-
nou. Převzetím patronátu vyjadřuje bav^orskí vláda sudetsh.Ím
Němcům, vyhnaným ze svých domovů, dík především za to,
že vyznamné přispěli v oblasti politické, kulturní a socirílď k
výstavbě Bavorska, a že se osvědčili jako významná opora
našeho svobodného demokratického pořádku. Bavorslcí vláda
považuje sudetoněmeckou národnostní skupinu za jeden z
národních kmenů Bavorska. Hlrísí se k právu sudetských
Němců na domov a sebeurčení a bude jéj vzay zastupovat
plnou vahou svého vlivu. Bude nadále usilovat o zachováni
národní svébytnosti sudetských Němců a morálně i finančně
podporovat j^ejich krajanský spolek a zaÍizenl tohoto spolku
jako ástupců sudetoněmecké nírodnostní skupiny při reali-
zaci jejich osobitých politich.ých, kulturních a socirílních cílů'
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3 Petice sudetských Němď adresovaná oreanizaci spojených
národů (oSN) ze dne l7.ledna 1ý/5:

Sudetští Němci, vyhnaní ze sých domovů v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku a jejich přátelé na celém světě apelují
tímto na oSN aby vyslyšela svobodně zvolené zástupce této
národnostní skupiny a podp^ořila jejich poŽadavky na obno-
vení práv sudetsdých Němců a odčinění bezprávi.

Člní taku vědomí toho, že 3,5 milionu sudetslcýchNěmců
je od roku 1918 upíráno právo rozhodovat o osudu své země, a
že jejich zemi, kterou svou prací v prťrběhu více než 700 let
zvelebili, je upírano právo na sebeurčení.

Čini tát s ohledem na skutečnost,Žev|áďaa orgiíny Čes-
koslovenska vyhnaly po 8. květnu 1945 více než tři milióny
sudets{ých Němců z jejich domovů, při čemž přišlo o život
241.000 osob a četné rodiny a veškeré městské a venkovské
kon1unity byly od sebe odtrženy.

Ča"t raý]ráji"ích příslušníků řéto národnostní skupiny byla
po celé desetiletí zadržována ve vězeních, v intemačních tíbo-
rech, či v krušnohorslých uranoých dolech. Jiní byli proti své
vůli nasazeni na nucené práce v3emědělství či jako odbomí
pracovnící, kteří museli zajištovat chod vyvlastněných
pnlmyslových oblastí. Všichni, kteří zůstali ve staré vlasti byli
vystaveni cílevědomému odnárodňování a zbaveni své iden-
tity.

Dodnes upírá vláda ČSSRNěmcům, kteří zůstati ve svém
domově, právo na výuku jejich dětí ve vlastních školách a svo-
bodné pěstování jejich jazyta a kultury. V roce 1974 mohlo
pouze 350 z nich přesídlit do Spolkové republiky Německa a
tak opět žit mezi Němci.

osobní a veřejné jmění sudetských Němců bylo bez ná'-
hrady výastněno. Jeho hodnota činí podle dnešních qýpočtů
zhruba 120 miliard marek (stav v roce 1959).

Všechna tato opatření porušují zÁkJadní zásady lidslcých
práv, jak jsou obsaženy
- v úštavách všech civilizovaných str{tů a
- ve Všeobecném prohlášení lidských práv z 10. prosince 1948
- v konvenci lidských práv oSN ze 16. prosince 1966 stejně

jako
- v Evropské konvenci na ochranu lids{ich práv a základních

svobod ze 4' listopadu 1950 a vjejich dodatečných protoko-
lech.

Vyhnríní a vyvlastnění sudetských Němců je neslučitelné s
- s právem na život, svobodu' rovnost, s respektováním

důstojnosti a svobody všech lidí bez ohledu na jazyk a
národnostní původ

- s právem na stejné zachazeni a na ochranu před jednáním,
které porušuje ákladní lidskí práva

- s právem na ochranu před svévoln]ím ásahem do života
roďn a zničením domova

- s právem na svobodnou volbu bydliště, s právem opustit
svou zemi, či se do ní vrátit.
Nezadatelné právo na sebeurčení, na národní nezávislost,

právo na návrat do původního domova a na navrácení majetku
bylo naposledy uznáno rozhodnutím Valného shromáždění
oSN čía. 3236 ze ďne 22. II. 1974 vůei tou Palestiny.

Protože bylo jejich nezadatelné právo pošlapáno
vyhrrríním a vyvlastněďm stejným způsobem, vznáši 3,5
miliónu sudetských Němců stejný nárok na obnovení svých
práv.

Svým podpisem podporujeme požadavky sudetslc.ých
Němců na to, aby byli vyslyšeni organizzci spojených národů
(os}9' na obnovení jejich lidslcých práv a na odčinění utrpe-
ného bezpráví.
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4 Rezoluce Sudetoněmeckého la4ianského spolku a SudeÚoně-
mecké rady k vytvořenl mezinárodrrÍho práva národnoshích
menšin a národnosfuích skupin ze 4.bÍematýI9:

Jsouce legitimováni
- vlastním historic[im v-fuojem v mnohonárodnostní rakous-

ko-uherské monarchii
- vlastním osudem ve vícenárodnostním státě první Česko-

slovenské republiky
- plotipraYním vyhniíním ze své původní vlasti v Čechách, na

Moravě a v sudetském Slezsku
- svým podílem na znovuvybudování svobodného demoka-

tického právního státu ve Spolkové republice Německu
- svou angažovaností při prasazování lids\ich práv,uznání

práva národů a národnostních skupin na sebeurčení, stejně
jako práva na domov

spolkolé s hromáždění Sudetoněmeckého kraj anského spolku a
Sudetoněmecká rada konstatují, s ohledem na sudetoněmeckou
národnostni skupinu:
7. Uznáni individuálních lidských práv, zvláště pak pouze for-

mrílní statoobčanské zrovnoprávněnt a zálraz diskriminace
jednotlivců jako příslušníků étnické menšiny či národnostní
skupiny, nejsou samy o sobě ještě žádnou zárukou spraved-
livého zachánení s touto menšinou, nejsou zárukou zacho_
vání jeji identity.

2. Iglorování práv menšin a národnostních skupin bylo mj.
příčinou, popudem a záminkou k rrísilné vnitrostrítní á
mezinárodní akci a také k vypuknutí první a druhé světové
vrílky'

3. Ignorování práv menšin a národnostďch skupin vedlo v
mnohých případech k jejich odnárodňování a k vyhnání'

4. Nevyřešené problémy národnostních skupin a menšin
vytvářejí stáe nová ohniska konfliktů a vedou k teroru a k
ozbrojeným střetnutím např.

- na Blízkém východě, upíráním práva na domov Palestin-
cům a ignorováním práva Izraele na existenci,

- vAfrice nezpůsobilým pokusem pouhého přenesenimociz
jedné skupiny obyvatelstva na druhou, bez ohledu na
životní zíjmy jednotlivých menšin a národnostních skupin,

- v Evrop ě všude tam, kde j e ignor ov ána zásada federalizaóe a
regionalismu.

5. Porušování lidských práv miliónů Němců, dodnes žijícich
ve východní a střední Evropě, se vyznačuje především tím,
že jsou jim upínína menšinová právaaprávanárodnostních
skupin. Jejich původní domov se tak pro ně skívá cizinou.
Cítí se proto nuceni jej opustit, aby mohli žít jako svobodní
Němci.

Spolkové shromáždění Sudetoněmeckého krajanskeho spolku
a Sudetoněmecká rada připomínaji, že v dějinách existují
předlohy a nóvrhy naúpravu společného soužití národnostních
skupin či menšin s většinouj,m národem v jednom státě, např.

- návrh ústavy vypracované Kroměřížským říšským sněmem
v roce 1848,

- ústava přijmuta ve Frankfrrrtské Paulskirche z28. bÍezna
1949 ($ 188),

- čl. 19 rakouského'Ústavního zákonaz2l.12.18ó7 o všeo-
becných právech státních občanů'' (''všechny národnostní
kmeny sťátu jsou rovnoprávné')

- ''bměnský program'' rakoush-ých sociálních demokatů'' z
roku 1899 (''Rakousko je třeba proměnit v národnostní
spolkoý stlít')

- ''moravské vyrovnání'' z 27 .listopaďu 1905 (oddělené kurie
a kombinace skupinoqých a osobních práv prostřednictvím
vhodné ústavy, volebních, jazykových a školních zákonů).

Spolkové shromáždění Sudetoněmeckého kraj anského spolku a
Sudetoněmecká rada poukazují dóle na to, že již rozličné státy
upravují práva menšin a národnostních skupin, i když existqjí
při praktickém uplatňování těchto prav rozdíly. Patří sem
např.
- Dohoda o Jižním Tyrolsku zrolul946 mezi Italskou repu-

blikou a Rakouskou republikou spolu s italskými vnitrostát-
ními předpisy pro jižní Tyrolsko, sjednanými v roce 1969
(Jihotyrolský svazek)

- zákon Rakouské republiky o národnostních skupinách ze
7. č,ewence 1976,

- prohlášení vlády Spolkové republiky Německa z29.bÍezna
1955 k drínské menšině,

- prohlášení dánské vlády z29.bÍeznal955 k německé men-
šině v Dánsku,

- ústava Socialistické federativní republiky Jugoslávie z 2l.
unora1974.
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Spolkov é shromážděni S ud etoněmeckého kraj anského spolku a
Sudetoněmecká rada vyjadřuji politování nad tím, ze meziná-
rodní právo nezná žádý všeobecrrý ochraný systém na ochrqnu
menšin a národnostnich skupin, stejně jako žádnou konkrétni
o c hranu p ře d o d nóro dňov á ním a vy hnónim. P ře dp okl ady p ro vy -
tvoření takoyéhoto ochranného systému jsou vynořeny zejména
- v konvenci o Zilmezefií a potrestání genocidy z 9. prosince

1948,
- v ělánku 2 Všeobecného prohlášení lidských práv z 10. pro-

since 1948' podle něhož j e ka,ždý oprávněn odvolávat se na
práva a svob^ody obsažené v prohlášení, anížby byl diskri-
minová4 kvtili rasové příslušnosti' jazyku, či národnost-
nímu původu,

- v článku 14 Evropské konvence k ochraně lidshých práv a
ákladních svobod ze 4. listopadu 1950, kteý zaručuje poží-
viíní práv a svobod vyplývajících z této konvence bez ohledu
na rasu' jazyk, nrírodnostní původ, či příslušnost k ruírod-
nostní menšině,

- v článku 3 a 4 dodatkového protokolu k Evropské konvenci
k ochraně lidskýchpráv azákladních svobod ze 16. záÍil963,
v nichŽ je zaručena svobodapohybu uvnitÍ zeméazakiyáno
kolektivní vypqvíd.iní ze zemé,

- v mezinárodní konvenci k odstranění všech forem rasové
diskriminace z 21. prosince 1965,

- v článku 1 Mezinárodního paktu o hospodářshých, sociál-
ních a kultumích, jakož i stítoobčanslcých a politiclqých prá-
vech ze 16. prosince 1966, ve kterém je ásadně uznáno
právo nrírodů na sebeurčení,

- v člrínku 27 Mezinárodního paktu o státoobčanských a poli-
tichých p.rávech ze16. prosince1966, kteý předepisuje, že
příslušníkům menšin nesmí být odňato právo pěstovat ve
společenství s ostatními příslušníky této skupiny vlastní kul-
turu, vyznávat vlastní náboženství a vykonávatje, či použí-
vat mateřského jazyÝ.a,

- v práci subkomise organizace spojených nrírodů (osN) k
zabránértt diskriminace a k ochraně menšin,

- v politických ustanoveníchZávěrečného aktu Koďerence o
bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkích z 1. srpna
1975, kdeje v hlavě VII uznáno právo na vykoruívání ruíbo-
ženské činnosti ve společenství, stejně jako je v tzv. 3. koši
uznáno právo osob, jež jsou příslušníky menšin' na rovnost
před ákonem a na ochranu jejich lidských práv, ákladních

svobod a oprávněných zájmů' Těmto osobám má být dále
umoŽněno pěstování jejich kultury.

Vzhledem k těmto předpokladÍtm považuji spolkové shromáždění
Sudetoněmeckeho krajanského spolku a Sudetoněmecká rada
vytvoření mezinárodně uznaného a chróněného práva menšin a
národnostních skupin
- k uskutečnění lidských práv menšin a národnostních

skupin
- k zajištění míru a bezpečnosti uvnitř státu a mezi sláty

jakož i
- k zajištění nejvyšší možné míry spraveďnosti
za možné a nanejvýš naléhavé.

Zminěné právo menšin a národnostnich skupin musí obsahovat
následující zásady:
I' ZáÍuklt skupinového statutu a áruku ákladních práv men-

šin a národnostních skupin tím, Že bude uznáno
- právo národnostních skupin na existenci' zejména jako

ruírodní či kultumí celek,
- právojednotlivce volně se hlásit k národnostní skupině,
- právo ruírodnostní skupiny na domov,
- právo na svobodný hospodářsli, sociální a kulturní vývoj

jakož i
- právo na autonomii v oblasti obývané nrírodnostní skupi-

nou nebo na osobní autonomii
jakož i zÁkaz

- odnárodňování,
- vyhánění a násilného přesídlování
- odnímání státního občanství a diskriminace za přísluš-

nost k menšině či k národnostď skupině.
2. Zajišténi práva na přiměřené působeni uvnitř státu pro-

střednictvím
- zakJáďánívlastních politických stran či podílení se na čin-

nosti politichých stran
- zastoupení v parlamentech a v lidových zastupitelstvích

na všech úrovních, bez pÍekáŽek v podobě volebních
omezení či předpisů o ákladním mandátě, po případě
musí být zaručeno minimrální množství mand.ítů,

- práva veta ve všech případech, které mají pro existenci a
zachováni národnostní skupiny význam

- vytváření radproziúežitosti menšiny či národnostní sku-
pinv.
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3. Pos$rtnutí práva na sebeurčení prostřednictvím
- svobodných voleb,
- dalekosáhlé zákonodárné a správní autonomie, zejména

v záležitostech kultumích, výchovných, jazykových,
naboženslcých atýkajicich se informací (např. v tisku a v
rozhlase)' stejně jako v oblasti hospodářského a sociál-
ního rozvoje

- případné umožnění samosprávy
4. Zaj1šténí práva na

- uživán mateřského jazyka zejména v lidovych zastupi-
telstvech, před správními orgány a soudy přinejmenším
v oblastech, kde menšina či národnostní skupina žije,

_ označeni míst v jazyce niírodnostní skupiny
- volbu rodných jmen 4'příjmení odpovídající jazyku a

tradici národnostní skupiny.
5. Zajišténi rrríroku na vlastní zákJadnt a vysoké školy' na

učňovské školy a zaÍizeni, na mateřské školy a na orgány
školního dozoru.

6. Zákonemzajištěný rrríroknapodporu opatření a úkonů smě-
řujících k zajištění a zabezpečení existence národnostní
skupiny, její kultury, jejich zvyků a obyčejů' jejich práv ajejí
identity.

7. Zaruóený
- přístup ke všem veřejn1ým úřadům a
- k zaměstnání, ve veřejných službách či v řadách přísluš-

níků policie či ozbrojených sil na území obývaném
národnostní skupinou.

8. Zajištění přiměřeného podí1u na správě veřejných financí'
podílu na mezinárodrum zastoupení v orgánech mezinárod-
ních organizací.

Zachováni těchto zósad menšinového prava a práva národnost-
ních skupin musí být zajištěno prostřednictvím
- mezinárodních konvencí na celosvětové čí regionální

úrovni,
- mezinárodního právního systému, kteď přiznává právo

stížnosti a žaloby jak menšině či národnostní skupině jako
takové, tak j ejímu jednotlivému příslušníkovi

- rozšíření mezinárodní smírčí a soudní pravomocinaziležj-
tosti menšinového práva a práva národnostních skupin a

- sankcí za porušování práv nrírodnostních skupin a menšin
jakož i za porušováď zÁkan odnárodňování a vyhánění.

S u d etoně m e cký kraj ans lE s p o l e k a S ud etoněm e cká rada ap e l uj í
na
- parlamenty a vlády Spolkové republiky Německa a spolko-

vých zemí,
- politické strany,
- církve a náboženská sdružení jakož i na
- mezinárodní organizace, zejména na organizaci spojených

národů (oSN), Evropskou radu a na Evropské hospodářské
společenství,

aby vynořily mezinárodně uznané právo menšin a národnostnich
skupin.

S touto výnou se obraceji především na mládež jednotlých
národů. 

-
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5 ManifestSudeÚoněmeckého laqianského spolkuaSudetoně-
mecké rady z 3. éerwn 1979:

Šedesát let po odepření práva na sebeurčení St. Germains-
kou smlouvou ayicenežtřicet let po jejich vyhnání si sudetští
Němci jako součást německého nrírodá uchóvďi svou soudrž-
nost. Podst'atně přispěli k ýstavbě obcí ze sutin druhé světové
váky. Kromě toho rozvinuli pnikopnické představy k uspořá-
dání nové svobodné budoucnosti rrrírodB a nríróonosinícň
skupin.

Nás sudetské Němce přiměl náš 30. sraz k tomu, abychom
znovu poukázali na naše stanovisko' na naše vlastnípojetí, na
nďi úlohu a naše cíle.

1.
od samého počátku atomového věku je povinností veškerého
lidstva překonat nebezpečí atomové žtÁzy pomocí spravedli-
vého,mírového soužití, které je zajištěno t-eprve^tehdý, mvije
vybudováno na partnerství svobodných náiodů a náíooňost-ních skupin Tato vůoei myšlěnka, vypracovaná též
sudets!ými Němci,musí nab:ýt stejného qýznáňu, jako jimi ji-
léta zas-tup'gynné zásady pníva nď sebeuičení a óíaraÁarca-
nostních skupin.

2.
Všechny 9arydv a národnostní skupiny mají právo na
sebeurčení. Zvláštního yÝ1namg nabúde-toto prrívo tehdý,
když. svůj {oryov po statětí vytváÍely u 

"u.iěuor}ay 
mírovoí

prací. To'platí pro sudetské Němce: Ne mečem 
-bojovníka,

nýbrž pluhem rolďka,jako mírumilovď horďci a občďné,ffi
řemeslníci a kupci přetvářeli jejich předci tuto zemi.

3.
Tyto v,ýkony odůvodňují' bez ohledu na nějaké dohody a
sq]o'1rvy, legitimď nárok sudetských Němců na jďch
zděděný domov.

4.
organizace spojených_národů tento nárok pfiznala jiným
národům^a národnostďm skupinám, např. uznala poža-oavet
Palestinců ''na návrat do jejicir aomóvů'a 

"uuii."i'i úróúp"-
ného majetku'' v rezoluci č. 3236 z 22.listopadu 1974. Poďe

zásady "s_t9j1_é právo pro všechny'' jsme v^znesli tento požada-
vek pro 3 1/2 miliónu sudetských Ncmců v petici po'ounďj.
prosinc.e- 1975 u organizlce spojených nrírod$. Skutěčnost, žejsme náš požadavek nikdy neprósazovali ruísilím, neznamená,
že by byl méné.závažný' Ve žvlríštním právním protestu pou-
kazujeme na náš nárok na zabavené soúkomé a veřejné viast-
nictví.

Y 4obĚ' kdy se mnoho n,t ooů5á rllrodnostních skupin zbavilo
kolonir{lního zťuení a získalo svobodu ve smyslů práva ná
sebeurčení, nesmí ani německý rrrírod, ani části ňašehb národabÍ vyloučeny z tohoto.qývoje. Je^ tudíž nepřípurtne, utv 

'óPráva a ýr9kv sudetskych Němců zamlčovďy neuo áuv ó" ó
nichrozhodovďo bez jejich souhlasu. Situace v Evrope 1taté
poměr mezi Německem a Československem - se ZnorÍnalizuie
teprve-tehdy, až bude přihlédnuto také k právům a nárokům
sudetských Němců.

6.

ť-.-*ry .ll'9g-qy odpovídá právo na zachování identity.
Všichni lidé, kteří se hlásí k spólečnému oomovu.jsou ofiaí-
něni tuto identitu hájit a uchovávat. Pro nás sudetiké Němce
je součástí.identity celého německého národa a zoůvoaňůjě
ochranu státem. Tato skutečnost našla odezvu v prohlášenío
ochraně německého Spolkového sněmu zel4. čewnaI950 a v
patronátu Bavorska nad sudetslqimi Němci ze 6' června|954.

7.
odkazujeme na zjištěné skutečnosti, zveřejněné Sudetoně-
meckou radou a Sudetoněmeckým krajanslcým spolkem 15.
leďnď7 . května 196l ve 'T)vaceti bodecň k su-detsli é otÁzce,, a
_zýýrazňuj em e Znovu naš e p řání ň ě'ů;'' J'-;;;i&6 ;
Němci na základě dobrého šousedství v opravdové partnersívi.
Toto je moŽné jedině společně se sudetih.ými Něrnci.

8.
Partnerství předpokládá' že zúčastněné rrrírody odsoudí zlo-
činy.spjíchané jejich jménem. Německá strana át;iz urinita a
přihlédla k tomu v četných soudních řízeních. le nárase, abýi
česká strana odsoudila z'ločiny spáchané jejím jménení, zéj-
ména je zapotřebí aby odsoudila jasně a jeáňozďarnc uýín7ni
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sudetských Němců jako čin příčící se mezinárodnímu právu.
Je potěšitelné, že se v tomto smyslu již vyslovily známé osob-
nosti a skupiny českého národa.

9.
V 20. století se násilné vyhníní stalo metlou rrrírodů. Jsme
proto pro jeho mezinárodni záh.az.

10.
Mezinárodní záko4y na ochranu národnostních skupin jsou
jeden z prostředků, které mohou zabránít vyhnání. Právo
národnostních skupin umožňuje též lidem v mnohoná-
rodnostních státech vést autonomní, kulturně a hospodářsky
zajištěný život.

''u.

Právo na sebeurčení lidí, národnostních skupin a národů
umožňuje rozvíjet toto sebeurčení i ve větších společenstvích
spolu s jinými národy. Nás sudetské Němce poučily dějinné
zkušenosti, volíme si tuto cestu a budeme ji sledovat prozíravě
a energicky. Ze stejného důvodu podporujeme činorodě
výstavbu svobodné zÁpadni Evropyjako první krok k sjedno-
cené Evropě a k uskutečnění partnerství mezi světadíly.

12.
Svobodná Evropa též sloučí národy _našich domovských
oblastí a napraví poměry, v jejichž důsledku byli sudetští
Němci vyhrr,íní ze svých domovů' a Ceši a Slováci ztratili svou
svobodu. Nikoliv odloučeni nýbrž nové setkíníje ve prospěch
těchto národů.

13.
V konkrétním případě, ve vztahu německého nríroda k čes-
kému národu, považujeme za nejlepší to řešení, pro které se
svobodně rozhodnou oba národy. Takové řešení je možné
nalézt i po uzavření Pražské smlouvy zroku1973.

14.
Nová Evropa, která vznikne na ákladě práva a svobody, bude
zahrnovat i území naší vlasti; především mladí lidé budou mít
možnost přeměnit Sudety ZnoW ve zdravou a vzkvétajici
oblast našeho světadílu.

My, sudetští Němci roku 19]9, se poznovu hlásíme k našemu
domovu, k zemi našeho původu. ZákJadem našeho jednrání
bude i nadále pravda, spravedlnost a svoboda, aby bylo umož-
něno mírové soužití všech národů, aby se sen o svobodném
domovu ve svobodné Evropě stal skutečností.
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Výběr z odborné literatury

K sudetské otázce existuje rozsáhlá literatura. V následují-
cím přehledu je proto možné udat toliko výběr.

- Uvádíme pouze práce, které pojedrrrívají o době po roce
1945 a které se nacháneji ďespoň ve větších knihovnách v
německé řeči, tím chceme usnadnit jejich pořízení čio.Ývypúj9ení. Tyto práce pak zpravidla téžwádéji další prameny
a podklady.

_ obsah uvedených prací udávají krátkí hesla, pokud název
díla nepos$rtuje potřebné informace.

'Při zíáštní problematice se obrařte na Sudetoněmecký
archiv (Sudetendeutsches Archiv, HochstraBe 8, 8000 Miin-
chen 80).

A) Všeobecná dokumentace, statistiky, příručnl rtíla

Bohmann, Alfred: "Das Sudetendeutschtum in Zahlen,
(Sudetské Němectvo v číselných
údajích) ; Mtinchen (Sudetendeutscher
Rat) 1959; 285 str.

Bohmann, Alfred: 'Menschen und Grenzen" - sv. IV;
(Lidé a hranice) ''Bevólkerung und
Nationďitáten in der Tschechoslowa-
kei'' (obyvatelstvo a národnosti v Čes-
koslovensku) ; Kóln (Wissenschaft und
Politik) 1975; 510 str.

Habel, Fritz Peter: "Dokumente zur Sudetenfrage";
(Dokumentace k sudetské otázce); 4.
náklad; Mtinchen (Langen Můller)
1984; 610 str.

Kuhn,Heinrich: "BiographischesHandbuchderTsche-
choslowakei'' (Životopisná příručka
Československa); Můnchen (Robert
Lerche) 19ó1: 640 str.

Kuhn,Heinrich: "HandbuchderTschechoslowakei",
(Příručka pro Československ$; Mún-
chen (Robert Lerche) 1966; 1.020 str.
/Území státu' obyvatelstvo, struktun státu, spláva
státu, stÍany a organiace od1oku l945, včetnějednotli-
vých vysokoškolských ústavů/

"Die deutschen Vertriebenen in Zah-
len'' (Vyhnaní Němci v číselných úda-
jích); Bonn (Kulturstiftung) bez ďata,
pravděpodobně 1978; 40 str.

"Dokumente zur sudetendeutschen
Frage 1916 - 1967" (Dokumentace sude-
toněmecké otazlql v letech 1916 - 1967)
Mtinchen (Ackermanngemeinde)
1967; 585 str.

'T,andeskunde der TschechoSlowakei
(Wastivěda Česko"Slovenska) ; Frank-
furt/Main (Bernard & Graefe) 1973;
249 str.
/Nerosty, podnebí, vodstvo' rostlinstvo, fauna, půdy'
hospodářstvi, doprava/

"Die deutschen Vertreibungsverluste"
(Německé ztráty vzruklé vyhnáním);
Stuttgart (Kohlhammer) 1958; 540 str.

Neuhoff, Hans:

Nittner, Ernst:

Sedlmeyer, Karl:

Spolkový statistic(i
úřad (vyd.):

B) PÉce, kúeré pojednávqiÍ též o době před rokem 1945

Habel, Fritz Peter: ''Historische, politische und soziďe
Voraussetzungen des Zusammentref-
fens zwischen Bayern und Sudeten_
deutschéll nach l945'' (Historické' poli-
tické a sociální předpoklady střetnutí
mezi Bavory a sudetsdimi Němci po
roce 1945); Můnchen (Robert Lerche)
1968; 330 str.

Hoensch,Jórg:''GeschichtederTschechoslowakischen
Republik 1918 - 1965'(Dějiny Česko-
slovenské republiky v letech 1918 -
1965); Sruttgarr (Kohlhammer) 1966;
180 str.

Jaksch, Wenzel: "Europas Weg nach potsdam";
(Cesta Evropy do postupimi) 

; Stuttgart
(DNA) 1958; 520 str.
/hlavní důru je kladen na dobu před rokem l945l
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Mamatey/Luža: 'Geschichte der Tschechoslowakischen
Republik 1918 - 1948" (Dějiny Česko-
slovenské republiky v letech 1918 - 1%8)
Wien (Bóhlau) 1980; 550 str.
/ znlnotněni Z hlediska československého exilu/

C) Vyhnání (zpravidla včefirě obrysu okolností, kŮeré k němu
vedly)

Spolkové minísterstvo''Die Vertreibung der deutschen Bevól-
pro vyhnance, kerung aus der Tschechoslowakei"
uprchlíky a válečně ývhřirár německébo obyvatelstva z
postižené (vyd.)

Franzel, Emil:

Můhlfenzl, Rudolf:

Tumwald, Wilhelm:
(ryd.)

Zayas, Alfred M.de:

Nawratil, Heinz:

Ceskoslovenska); 2 sv. 1 příl.; Bonn
1957; 1850 str.

'Die Vertreibung Sudetenland 1945 -
7946" (yhnání - Sudety 1945 -1946);
Mtinchen (Aufstieg) 1977; 425 str.

"Geflohen und vertrieben - Nach der
Fernsehdokumentation'Flucht und
Vertreibung''' @těk a vyhnání - Poďe
televizď dokumentace'Útěk a
vyhnání') Kónigstein (Athenáum) 1981 ;

272 str.

"Dokumente zur Austreibung der
Sudetendeutschen" (Dokumenty k
vyhnání sudetstci,ctr Ňěmců); l. výoani;
Mtinchen 1952; 570 str.

"Die Anglo-Amerikaner und die Ver-
treibung der Deutschen"
(AngÍo-Ámeričané a vyhruíní Němó;
Miinchen (Beck) 1977; 300 str.

"Vertreibungsverbrechen an Deut-
schen - Tatbestand, Motive, Bewiilti-
gung" (Zloóiny páchané na Němcích
během vyhnání - Skutková podstata,
pohnutky, vypořádáni) ; Múnchen
(Universitas) 1982; 288 str.

D) Vývoj po mce 1945

Bóhm' Franz (vyd.):

Habel, Fritz Peter:

Lemberg, Eugen:

Sláma, Jiří:

Slapnicka, Helmut:

Sudetoněmecká
rada (vyd.)

Urban, Rudolf:

"\Meg und Ziel - Eine Chronik der
heimatvertriebenen Sudetendeutschen"
(Cesta^ a cíl - kronika sudetshých
Němcú vyhnaných s domova); Můn-
chen (Verlagshaus Sudetenland) 1945 ;

219 str.

"Die Eingliederung der Vertrieben^en
in DeutscÍlan d" (žapojenivyhnanců v
Německu) v díle ''Das Jahr 1945 in der
Tschechoslowakei'' (Rok 1945 v Česko_
slovenku) ; Můnchen (oldenbourg)
1971; s. 287 - 375

'Die Vertriebenen in Westdeutschland"
(Vyhnanci v západním Německu); 3
svazky; Kiel (Hirt) 1959 ca. 1.700 str.
/Předpoklady - např. náIodnostní problémy, nucené
masové stěhování. uprchlÍci jako^celosvětový p roblém _
apojení - např. správa uprchliků - současný význam -
např. v církvi, spolcích, v politice -/

'Die sozioókonomische Umgestaltung
der NachkriegslTschechoslowakei"
(Socirílně ekolomické přetvoření
poválečného Ceskoslovenska) Wiesba-
den (Harrasowltz) 1977;143 str.

"Die Tschechoslowakei 7945 - 1965"
(Československo v letech 1945 - 1965) v
díle 'T{andbuch der Geschichte der
bóhmischen Lánder'' (Příručka dějin
českých zemí); vydď Karl Bosl; sv. IV;
(Stuttgart Hirsemann) I97 0 ; 46 str.

'Der Prager Vertrag in den Parlamen-
ten'' (Pražskí smlouva v parlamen-
tech); Miinchen 1975; 2@ stt.

"Die sudetendeutschen Gebiete nach
1945'' (Sudetoněmecká území po roce
1945) ; Franlďurt/Main (M etzner) 19& ;

440 str.
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E) Další publikace Sudetoněmecké rady (pouze zčásti na
skladě)

''Das verlorene Nationalvermógen der Sudetendeutschen''
(Ztracený majetek sudetslcých Němců), 1946

''Sudetendeutsches BilderweiBbuch'' (Ilustrovaná dokumen-
tace sudetských Němců), 1949

''Sudeten German Picture Boolť',1949 (vizpředchozí vydání),
1949

''Das Wiesbadener Abkommen'' (Wiesbadenslrá dohoda),
1950

"Dokumente zur Austreibung der Sudetendeutschen" (Doku-
mentace k vyhnríní sudetských Němc$, 1951 (vyšlo též v
anglickém překladu)

''Die Deutschen in Bóhmen und Máhren'' (Němci v Čechách
a na Moravě), 1952

''Die Sudeteďrage'' (Sudetská otánka), 19 53

''Renascence or decline of Centrď Europe'' (obrozeničizani-
knutí Střední Evropy), 1954

''Sudetendeutscher Atlas'' (Sudetoněmecdý atlas), 1955

''Die Tschechoslowakei im Urteil der Spátheimkehrer'' (Čes-
koslovensko v úsudku pozdních vysídlenců), 1956

''Genossenschaft gleichberechtigter Vólker - Tschechisch-
sudetendeutsche Beziehungen ďs Problem westlicher Frie-
dens- und Freiheitspolitik" (Bratrství rovnoprávných národů -
Cesko-sudetoněmecké vztahy jako problém západni politiky
míru a svobody),1956

"Zur gegenw'á'rtigen Lage der Deutschen in der Tschechoslo-
wakei'' (Studie k současné situaci Němců v Československu)'
1957

''Der nationďe Anspruch der Sudetendeutschen - die Coolid-
ge-Berichte und andere Urkunden der amerikanischen Dele-
gation bei den Friedensverhandlungen von I9l8/19I9
(Niírodnostď požadavky sudets(ých Němců - Coolidgeovy
referáty a jiné doklady americké delegace na míroqich jedná-
ních v letech I918/I9I9),I957

'Tenseits von Jďta und Potsdam, Botschaften amerikanischer
Senatoren zum Sudetendeutschen Taď' (Kromě Jďty a
Postup^imi, poselství amerických senátonŤ k Šrazu sud ets[ých
Němců),1957

''Das Schicksď der Sudetendeutschen'' (osud sudetslcých
Němcťl),1960

'Menschen vor dem Volkstod - 200.000 Deutsche in der
ČSsR' (Národ před vymřením - 200.000 Němců v ČSSn;'
Í961

"Stellungnahme Zur Sudetenfrage'' (Zaujmuté stanovisko k
sudetské otáace),196l

'Tustiz im Dienste der Vergeltung - Erlebnisberichte und
Dokumente ůber die Rechtsprechung der tschechoslowaki-
schen Au8erordentlichen Volksgerichte gegen Deutsche
(1945 - 48)'' (Soudnictvi ve službách odplaty - líčeď záůitkl& a
dokumentace o soudních vykonech českoslovens(ých mimo-
řádných lidoých souoů vfiei Němcům |lg45 - 48i),1962
''A Doomed People'' - 200.000 Germ4ns in the ČSSR" (Národ
odsouzený k zkÍue - 200.000 Němců v Čssn;, t963

''Die Sudetenfrage in der deutschen Politik' (Sudetsld ot]ízka
v německé politice), 1965

'Miinchen 1938 - Dokumente sprechen" (Mnichov 1938 -
dokumenty hovoří), 1967

''Gutachten zum Můnchner A6kommen - Aus dem Blick-
punkt ďlgemeiner Rechtsgrundsátze'' (Zna|ecké posudky k
Mnichovské dohodě - Z hlediska všeobecně platných práv-
nich zásad),|967

"I'es Allemands des Sudétes et la liberté européen'' (Sudetští
Němci a svoboda v Evropě), 1968

''Referate zum Volksgruppenrecht'' (Referáty o právu národ-
nostních skupin), 1969

"Das Sudetenland 25 Jahre nach der Vertreibung - Die Lage
der Deutschen in der Tschechoslowakei" (Sudety 25 let po
vyhnrání - Situace Němců v Československu)' 1970

'The Sudeten German Problem in Intemationď Politics''
(Sudetoněmecká otázka v mezinárodní politice), 1971
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'Mógliche Rechtsfolgen einer Nichtigkeitserklárung des
Můnchner Abkommens'' (Možné právní následky, pokud
bude Mnichovska dohoda prohlášena za nulitn|, 1971

'Von Anfang an ungerecht - Die Behandlung der sudeten-
deutschen Frage in der Tsc-hechoslowakei" (N espravedlivost
od samého počátku - Způsob přístupu Ceskoslovenska k
sudetoněmecké otázce), I97 2

''Bedenken gegen die Bonner ostpolitiť' (Pochyby o správ-
nosti bonnské politiky vtrči východu), t973

''30 Jahre Sudetendeutscher Rat'' (30 let Sudetoněmecké
rady),1977

"Human fughts and the Situation of the Germans in Czechos-
lovakia'' (Lidslcí práva a situace Němctr v Československu),
1978

"Reden zum Sudetendeutschen Tag 1968 - 1979" (Proslovy na
Srazech sudetských Němců - 1968 - 1979),1979

"Qienes son los Sudete-A1emanes?''(Kdo jsou sudetští
Němci),1983

'Tm Zeichen der Partnerschaft - Sudetendeutsch-tsche-
chische Studientagung in Endoď vom 2. bis 4. November
1979'' (Ve znamení partnerství - sudetoněmeckočeské stu-
diiní zasedání v Endorfu od 2. do 4. listopadu 1979)' 1980

''Begegnung in Freihéit - Feierstunde zum 30. Jahrestag des
Wiesbadener Abkommens am 8. August 1980" (Setk{ní na
svobodě - Slavnostní zasedání v upomínku na 30. výročí
Wiesbadenské dohody 8. srpna 1980)' 1980

''Rettet das Sudeteďv1f,l'" (ZachÍaňte Sudety!), 1983

í



zwtcKA ,Q

REGENSBURG

Třautenau

q

DťrD"' saazerland
o

PodeÍsam

gerlapd Luditz- uP.E.ht, o Je*nifz
Bzd RóniďwaIro 

"- 6Tepl frÍtr'
Matien- !íbe., ,r,----.- ) t

Jvě6eríÍz {.._t

\*-I\[]

/'o Neudek "thal
Graslilz @ |

M'':I Á

32



@aeestAu

Ratibor
,,',4

á opprLN

Domov sudetslcých Němď v ČecMch, na Moravě a v
sudetském Slezsku

Abecední seznam použitých jmen zemí, krajin, pohoří, řek
a obcí, uvedených v mapách na stranách l8/l9 a 32/33
(německočeský překlad) viz str. 34 - 36.

Neustadt &r{

{$,.-u.

saadf o
ILiebeú

.. --.Úprarau

E
"íi"*

státní hranice Československa do 1. 10. 1938

zemské hmnice,
hranice sudetského Slezska do r. 1927

státni hnnice Československa po smlouvě
o úpravě hranic s Německou říší
21.12.1938

německá jazyková oblast podle sčítání lidu
(prováděla ČsR) z t. tz. tg:o
(územi s německy hovořící většinou)

místa do 2.000 obyv.
místa s 2.000 - 5.000 obyv'
mista s 5.000 - 10.000 obyv.
místa s 10.000 - 20.000 obyv.
místa s 20'000 _ 50.000 obyv.
mista s 50.000 - 100.000 obrry.
místa přes - 100.000 obyv.

Počet obyYatel z roku 1930

oUng. Brod

o
a
o
a
a
%

J ilTesch.n

o'il

20 30 40 50 60 70 ao 90 loo lň
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Abecední seznam použtých jmen zemi, kl4iin, pohoří, řek a obcí, uvedených v nrapách na sfi:anách 18t19 a 32t33
(německo-česlcý překlad) :

zEMĚ
Bóhmen
Karpato-Ukaine
Máhren
Schlesien
Sudeten"Schlesien
Slowakei

KRÁ"IITTY
Egerland
Elbetal
Iglauer Sprachinsel
KublŽindchen
Polzen-N eiBe-Niederland
Saazerland
Sůdmáhren

PoHoŘÍ A ŘEIff
Adlergebirge
Altvater4ebirge
Angel
Beraun
Beskiden
Betschwa
BÓhmerwald
Btihmisches Mittelgebirge
Eger
Elbe
Erzgebirge
Igel
Iser
Isergebirge
Luschnitz
March
Mies
Moldau
Oder
Radbusa
Riesengebirge
Sazawa
Schwarza
Sudeten
Thaya
Uslawa
Wottawa
Zwitta

Čechy
Podkarpatslcí Rus
Morava
Slezsko
Sudetské Slezsko
Slovensko

Chebsko
Polabí
Jihlavský jazykový ostrov
Kravařsko
Území Ploučnice a Nisy
Zatecko
Jižní Morava

orlické hory
Hrubý Jeseďk
Uhlava
Berounka
Beskydy
Bečva
Šumava
České středohofi
ohře
Labe
Krušné hory
Jihlava
Jizera
Jizerské hory
Lužnice
Morava
Mže
Vltava
Odra
Radbuza
Krkonoše
Sázava
Svratka
Sudety
Pvie
Uslava
Otava
Svitava

JMÉNA oBcÍ
Adlerkostelez
Arnau
Asch
Auscha
Auspitz
Aussig
Bad Kónigswart
Bárn
Beneschau
Bennisch
Bensen
Beraun
Bergreichenstein
Bilin
Bischofteinitz
Bóhmisch Aicha
Bóhmisch Brod
Bóhmisch Kamnitz
Bóhmisch Leipa
Braunau
Brandeis an der Elbe
BrÚnn
Briix
Buchau
Budweis
Dauba
Deutsch Brod
Deutsch Gabel

Dobrzan
Duppau
Dux
Eger
Elbogen
Falkenau (a. d. Eger)
Frain
Frankstadt
Freiberg
Freistadt
Freiwaldau
Freudenthal
Friedek
Frieďand
Gablonz an der NeiBe

Kostelec nad orlicí
Hostinné
Aš
Ústct
!ustopeče
Ustí nad Labem
Liané Kynbtart
Moravský Beroun
Benešov
Homí Benešov
Benešov nad Ploučnicí
Beroun
Kašperské Hory
Bílina
t{oršovský Týn
Ceský Dub
Ceslcý Brod
Ceslrá Kamenice
Českí Lípa
Broumov
Brandýs nad Labem
Bmo
Most
Bochov
České Budějovice
Dubá
Havlíčkťrv Brod
Německé Jablonné - nyní Jablonné
v Podještědí
Dobřany
Doupov
Duchcov
Cheb
Loket
Falknov nad ohří - nyní: Sokolov
Vranov
Frenštát pod Radhoštěm
Příbor
Fryštát
Fnfoaldov - nyní: Jeseník
BruntríLl
Fýdek_Místek
FÚďant
Jablonec nad Nisou
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Gewitsch
GÓding
Górkau
Graslitz
GÍatze[
GroB Meseritsch
Grulich
Haida
Hainspach
HaÍtmanitz
Hennersdoď
Hof
Hohenelbe
Hohenfurth
Hohenmauth
Hohenstadt
Hostau
Hotzenplotz
Hultschin
Iglau
Jablunkau
Jágerndoď
Jamnitz
Jauernig
Jechnitz
Jitschin
Joslowitz
Jung-Bunzlau
Kaaden
Kalsching
Kaplitz
Karbitz
Karlsbad
Kaschau
Katharinaberg
Klattau
Ktiniggrátz
Kóniginhof an der Elbe
Kónigsberg
Kónigsaal
Kolin
Komotau
Konitz
Krďup an der Moldau
Kratzau

Jevíčko
Hodonín
Jirkov
Kraslice
Nové Hrady
Velké Meziříčí
Králíky'
Bor u Ceské Lípy - nyní: Nový Bor
Haňšpach - nyní: Lipová
Hartmanice
Jindřichov
Dvorce
Vrchlabí
Vyšší Brod
Vysoké Mýto
ZábÍeh
Hostouň
Osoblaha
Hlučín
Jihlava
Jablunkov
Kmov
Jemnice
Javorník
Jesenice
Jičín
Jaroslavice
Mladá Boleslav
Kadaň
Chvalšiny
Kaplice
Chabařovice
Karlovy Vary
Košice
Hora Svaté Kateřiny
Klatovy
Hradec Králové
Dvťrr Králové nad Labem
Klimkovice
Zbraslav
Ko1ín
Chomutov
Konice
Kralupy nad Mtavou
Chrastava

Kremnitz
Krummau
Kuttenberg
Landskron
Laun
Leipnik
Leitmeitz
Leitomischl
Lobositz
Luditz
Lundenburg
Máhrisch Altstadt
Máhrisch Neustadt
Máhrisch ostrau
Máhrisch Schtinberg
Máhrisch Trůbau
Máhrisch WeiBkirchen
Marienbad
Marschendorf
Melnik
Mies
Mistek
MúgÍitz
Munkatsch
Nachod
Neubistritz
Neudek
Neuem
Neuhaus
Neustadt an der Tafelfichte
Neutitschein
Niemes
Nikolsburg
Nimburg
oberleutensdoď
Oberplan
Oderberg
Odrau
Olbersdorf
olmůtz
Pardubitz
Petschau
Pfraumberg
Pilgram
Pilsen

Kremnica
Čes!ý Krumlov
Kutná Hora
Lanškoun
Louny
Lipník nad Bečvou
Litoměřice
Litomyšl
Lovosice
Žtutice
Břeclav
Staré Město
Uničov
Ostrava
Šumperk
Moravská Třebová
Hranice
Mariánské Lázně
Maršov
Mělník
Stříbro
Fýdek-Místek
Mohelnice
Mukačevo
Náchod
Nová Bystřice
Nejdek
Nýrsko
Jindřichťrv Hradec
Nové Město pod Smrkem
Notý Jičín
Mimoň
Mikulov
Nymburk
Homí Litvínov
Homí Planá
Starý Bohumín
Odry
Albrechtice
Olomouc
Pardubice
Beěov nad Teplou
Přimda
Pelhřimov
Plzeň
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Pisek
Plan
Platten
Podebrad
Podersam
Pohrlitz
Politschka
Postelberg
Prachatitz
Prag
Prerau
Preschau
Pressburg
PreBnitz
Pribram
Prossnitz
Rakonitz
Raudnitz
Rochlitz an der Iser
Rómerstadt
Rokitnitz
Ronsperg
Rumburg
Saaz
Schatzlar
Schildberg
Schluckenau
Schtittenhofen
Sebastiansberg
Staab
stádt Liebau
Stecken
Stemberg
St. Joachimsthal
Tabor
Tachau
Tannwald
Taus
Tepl
Teplitz-Schónau
Teschen
Tetschen
Trautenau
Trebitsch
Troppau

Písek
Planá
Blatno
Poděbrady
Podbořany
Pohořelice
Polička
Postoloprty
Prachatice
Praha
Přerov
Prešov
Bratislava
Přisečnice
Příbram
Prostějov
Rakovník
Roudnice nad Labem
Rokytnice nad Jizerou
Rýmařov
Rokytnice v orlických horách
Poběžovice
Rumburk
Žatec
LacleÍ
Šilperk - nyní: Štíty
Sluknov
Sušice
Hora Svatého Šebestiána
Stod
Město Libavá
$toty
Stemberk
Jáchymov
Tábor
Tachov
Tanvďd
Domažlice
Teplá
Teplice-Sanov - nyní: Teplice
Ceshý Těšín
Děčín
Trutnov
Třebíč
Opava

Tschaslau
Tumau
Tuschkau
Ungarisch Brod
Uschhorod
Wagstadt
Wallem
Warnsdoď
Wegstádtl
Weidenau
Weipert
Wekelsdoď
Weseritz
Wiesenberg

Wigstadtl
Wildenschwert
Wildstein
Winterberg
Wischau
Wittingau
Wi.irbenthal

Zips
Zlabings
Zlin
Znaim
Zuckmantel
Zwickau
Zwittau

Čásbv
Tumov
Touškov
.+ltrelrstettramte tllterc( twÁ
Užhorod
Bílovec
Volary
Vamsdoď
Šteti
Vidnava
Vejprty
Teplice nad Metují
Bezdružice
Vízmberk - nyní: Loučnrí nad
Desnou
Vítkov
Ústí nad orlicí
Vildštejn - nyní: Skalná
Vimperk
Vyškov
Třeboň
Vrbno - nyní: Vrbno pod
Pradědem
Spišskrí Nová Ves
Slavonice
Ň-z lín - nmí;6alúra,/40l,v
znoJmo
Cukmantl - nyni: ZlatéHory
Cvikov
Svitavy
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