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1 Úvod 

Diplomová práce, kterou nyní držíte v ruce, byla napsána v době, kdy eskalovala 

krymská krize na Ukrajině. Část suvereního státu, čímž Ukrajina je, byla zabrána a dle 

referenda připojena k Ruské federaci. Někteří politici dokonce akt obsazení Krymu 

přirovnávají k Mnichovu 1938 a následnému záboru pohraničí Sudet německým 

Wehrmachtem. Určitou analogii lze v těchto dvou případech zcela jistě najít, proto lze 

říci, že téma této diplomové práce je v současné situaci velmi aktuální. 

Cílem diplomové práce je zjistit, jaké hospodářské důsledky mělo vysídlení Němců 

na Šumpersko s přesahem do dnešních dnů. 

K tomu, aby bylo dosaženo cíle práce, byla zvolena metoda deskriptivní analýzy a 

vlastního výzkumu. Díky metodě deskriptivní analýzy byly nastíněny příčiny, události a 

hlavně dopady odsunu na hospodářství. Vlastní výzkum se zaměřil na oblast Šumperska, 

při kterém došlo k určení zaniklých a bývalých německých, dosud fungujících podniků. 

Zároveň proběhlo vytipování zaniklých míst na Šumpersku. Poté byly provedeny vlastní 

amatérské terénní průzkumy. Byla provedena fotodokumentace, zaznamenán počet 

pravděpodobných základů domů, dnes ruin a byl zaznamenán počet dosud stojících 

domů. Na místech, kde z různých důvodů nebyl proveden terénní průzkum, došlo 

k detailnímu porovnávání současných fotografických (družicových) snímků se starými 

fotografickými mapami, které pocházejí z počátku 50. let, kdy většina domů po 

vysídlených Němcích ještě stála. Takto bylo postupováno i v případě míst, kde proběhl 

terénní průzkum, čímž došlo ke zpřesnění pravděpodobného počtu zaniklých domů. 

Tento amatérský průzkum byl započat před více jak dvěma lety a byl důsledkem 

neutuchajícího zájmu o poznání a historii okolí rodného místa. 

V jednotlivých kapitolách bude nejprve definován nacionalismus se zaměřením na 

hospodářské souvislosti. Následovat bude vymezení území Sudet a na to navazující vztah 

Němců a Čechů v historických souvislostech až po vzplanutí nacionálních tendencí a 

odsunu Němců z Československa. Vývoj vztahů mezi těmito dvěma národy sahá hluboko 

do historie. Účelem práce není popis již známé historie soužití Čechů a Němců, proto bude 

práce analyzovat soužití mezi těmito národy teprve od Rakouska-Uherska. Poměrně úzce se 

v tomto směru práce zaměří až na průběh odsunu sudetských Němců. 

 Hospodářské důsledky odsunu Němců bude analyzovat další kapitola. Nejdříve bude 

nastíněno, jak odsun poznamenal hospodářství v Československu. Následovat bude úžeji 

zaměřená část přímo na proměny v hospodářské oblasti na Šumpersku, což je do dnešních 

dnů poměrně neprobádaná problematika. Směr vlastního výzkumu se ubíral především po 
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zaniklých obcích, osadách a místech. V poslední kapitole dojde k analýze podniků, které 

patřily Němcům a po válce jim byly zkonfiskovány, přičemž nezanikly ihned po odsunu 

německého obyvatelstva. Vlastní výzkum byl směrován dle významných hospodářských 

odvětví šumperského regionu. 
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2 Socioekonomické aspekty soužití Čechů a Němců v 

Sudetech 

Pro pochopení důsledků plynoucích z vývoje česko-německých vztahů, počínaje 

vzrůstem nacionalismu s vůdčí osobností Konrada Henleina, přes perzekuci Čechů 

v Sudetech a poté v Protektorátu Čechy a Morava, až po násilný odsun německého 

obyvatelstva z Československa, je nutné nahlédnout do historie. V kapitole budou 

zmíněny milníky, které později vedly k vysídlení Němců žijících v dřívější ČSR.  

V kapitole budou nejdříve definovány základní pojmy vztahující se k danému 

tématu diplomové práce. Jedná se především o definici nacionalismu, vymezení území 

Sudet, etnické rozdíly obyvatelstva a jejich označení až po demografický vývoj na 

území ČSR. Dále zde bude popsána geneze česko-německých vztahů se zaměřením na 

ekonomické aspekty. V kapitole bude velmi stručně nastíněn chronologický vývoj na 

daném území od Rakouska-Uherska až po konec 2. světové války. 

Téma odsunu sudetských Němců je i dnes, téměř po 70 letech, stále ožehavým a 

velice diskutovaným tématem. Velmi těžko bychom našli v soudobých českých 

dějinách podobně velké téma, při kterém by docházelo k tolika sporům o terminologii a 

už vůbec o interpretaci celého problému, nemluvě o spravedlnosti a správnosti odsunu 

sudetských Němců. Teprve detailní znalost dané problematiky a jejího kontextu je 

předpokladem pro rozumný úsudek a nezaujatou interpretaci ekonomicko-historických 

souvislostí. 

2.1 Vzedmutí nacionalismu 

Bohužel ani v dnešní době se konflikty způsobené nacionalismem a separatismem 

nevyhýbají lidskému pokolení. Mises (1983) uvádí, že nacionalismus a sklon k 

separatismu se za určitých objektivních podmínek může probudit v každém člověku a 

vést k jeho nebezpečné formě. Každý člověk získává od narození určité cítění se svým 

okolím, postupem času s národem, kulturou a dalšími aspekty ovlivňujícími jeho vztah 

k územnímu celku, na kterém se pohybuje. Člověk jako jedinec na cizím území nebo 

žijící ve státě, ke kterému necítí příslušnost, nemá „podhoubí“ k vytvoření nebezpečné 

formy separatismu a nacionalismu. Pokud se na určitém území pohybují tisíce lidí se 

stejným nebo podobným smýšlením a cítěním, může nastat problém. 

Ideologie nacionalismu byla příčinou vzniku nových států, rozpadu říší i vytyčování 

nových hranic. Nacionalismus sloužil jako nástroj přetváření stávajících režimů i jejich 
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likvidace. Pro pochopení nacionalismu je nutné definovat samotný nacionalismus a 

pojem národy – nacionalismus lze totiž přeložit jako národovectví. Definici 

nacionalismu uvádí David (2002): „Nacionalismus je ideologie a politický směr 

vycházející z přesvědčení o výjimečnosti vlastního národa. Obvykle vede k izolovanosti 

a k nedůvěře až nepřátelství vůči jiným národům.“ 

Z historie lze snadno vyčíst, že nacionalismus byl několikrát zneužit k získání a 

udržení moci, ba dokonce k rozpoutání války (nacismus, fašismus aj.) K zamyšlení je 

dobré uvést slova Alberta Einsteina (citováno z Heywood, 2004) „Nacionalismus je 

dětská nemoc. Jsou to spalničky lidstva.“ 

2.1.1 Hospodářský nacionalismus 

Výše byl vysvětlen pojem nacionalismus, se kterým se pracuje také v ekonomii. 

Konkrétně se jedná o pojem hospodářský nacionalismus nebo někdy označovaný jako 

ekonomický nacionalismus. Jedná se o termín, který označuje politiku kladoucí důraz 

na kontrolu domácí ekonomiky. Hospodářský nacionalismus se vyznačuje stejně jako 

teorie protekcionismu svou snahou o ovlivnění svobodné tržní konkurence, myšlenkou 

ochrany domácí spotřeby, práce a kapitálu. Hlavní myšlenkou hospodářského 

nacionalismu je požadavek, aby všechny ekonomické aktivity byly podřízeny 

národnímu zájmu, a mají sloužit k budování národa. 

Jednou z definic hospodářského nacionalismu je, že je to „takové chování a jednání, 

které zvýhodňuje a upřednostňuje v ekonomickém životě příslušníky jednoho národního 

společenství před příslušníky národního společenství jiného“ (Hájek a Kubů, 2009). 

Jiná definice hospodářského nacionalismu hovoří takto: „Ekonomický nacionalismus je 

systém hospodářské politiky, směřující k uvolnění organického spojení mezi 

ekonomickými procesy, k nimž dochází uvnitř určité země, a procesy, které se vyvíjejí 

za jejími hranicemi“ (Purš, 1973). Jednou z hlavních zásad hospodářského nacionalismu 

tedy bylo, aby národní kapitál byl vytvářen, zhodnocován a obíhal ve svém národním 

prostředí. Poté měl být též vyvážen vně toto prostředí, aby expandoval a mohl růst na 

úkor jiných národních kapitálů. Hospodářský nacionalismus je v rozporu s teorií, která 

je typická svou myšlenkou volného trhu a je v protikladu hospodářského liberalismu a 

globalizace. 

První ucelenou ekonomickou teorií prosazující hospodářský nacionalismus byl 

merkantilismus (16–17. stol.). V současné době se hospodářský nacionalismus 

vyskytuje v teorii protekcionismu a substituce dovozu. Vzhledem k tématu zaměření 
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diplomové práce bude nyní zaměřeno právě na protekcionismus. Hospodářská deprese 

odstartovaná na vídeňské burze roku 1873 je považována za počátek hospodářského 

nacionalismu v českých zemích (Jindra a Jakubec, 2007). Na rozvoji hospodářského 

nacionalismu mělo též vliv dualistické uspořádání Rakousko-Uherské monarchie, kdy v 

celém Předlitavsku byla patrná nadvláda Němců a v Zalitavsku Maďarů nad ostatními 

národy. To vyvolávalo značný odpor u potlačovaných národů habsburské říše a tyto 

národnostní sváry se poté přelévaly jak do politiky, tak i do ekonomiky. Ti, kteří 

zastávali hospodářský nacionalismus, tvrdili, že moderní kapitalismus a liberalismus 

mohou být pro národ prospěšné, pouze pokud budou mít ve svém středu dostatečnou a 

fungující vrstvu podnikatelů. Mezi zastánce českého hospodářského nacionalismu lze 

zařadit Františka Šimáčka
1
, Albína Bráfa, F. C. Kampelíka a F. L. Chleboráda (Lacina a 

Hájek, 2002). Bráf tvrdil, že jeho snaha o prosazování hospodářského nacionalismu je 

pouze přímou reakcí na německé heslo „Deutsche, kauft bei Deutschen“ (Němci, 

nakupujte u Němců), při kterém němečtí nacionalisté v českých zemích vyzývali k 

bojkotu slovanských výrobků a firem (Jurečka, 2006). Dle něj byl český hospodářský 

nacionalismus pouze rázu odvetného. 

Ekonomickým nacionalismem je tedy myšleno též zavádění ochranných cel v 

mezinárodním obchodě. V tomto případě se jedná o externí protekcionistické opatření, 

které mohou využít národy, které mají podporu státu, který využívá svou zákonodárnou 

a výkonnou moc. V tomto se tedy nachází jedno z mála specifik v porovnání českého 

hospodářského nacionalismu a jinde ve světě (například v USA, Francii, Německu nebo 

v Rakousku-Uhersku) užívaných protekcionistických opatření. Zatímco např. němečtí či 

francouzští protekcionističtí ochranáři bojovali proti rozmachu Anglie, Češi neměli za 

hlavního oponenta na domácím trhu vnějšího nepřítele, ale obyvatele žijící na území 

jednoho státu, avšak jiné národnosti, nemohli tedy využívat ochranu v podobě celních 

tarifů či dovozních kvót, ale využívali určité formy psychologického nátlaku 

vytvořeného na základě preferencí spotřebitele a bojkotů cizích výrobků (Jurečka, 

2006). Některé odborné knihy dokonce hospodářský nacionalismus a protekcionismus 

rovnou zaměňují jako totožné teorie (Purš, 1973). Ekonomický nacionalismus konce 19. 

století se tedy od merkantilistického pojetí mezinárodního obchodu liší pouze tím, že 

hlavní cíl a myšlenku merkantilistické politiky, kladný zůstatek obchodní bilance, 

                                                 

1
 František Šimáček byl ve své době, tzn. 50. léta 19. století, spíše odsuzován za tento názor. Byl vůbec 

prvním zastáncem českého hospodářského nacionalismu.  
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nahradil myšlenkou průmyslové výchovy a též již protekcionistické nástroje 

nepovažoval za trvalé, ale pouze přechodné. 

2.2 Geneze vztahů mezi Čechy a Němci 

Češi vždy Sudety
2
 považovali za nedílnou součást českých zemí tvořících 

historický celek království Českého. Mezi Němci (především tedy sudetskými) 

převládal zcela opačný názor, že Sudety jsou historicky kusem Německa. V knize od 

Widdenbauera (1940) se lze dokonce dočíst, že celé Čechy patří Německu. Tento autor 

se odkazuje také na Kosmovu kroniku, kde je psáno: 

„V Evropě leží Germania a v jejích končinách směrem k severní straně daleko 

široko se rozkládá kraj kolem dokola obklíčený horami, jež se podivuhodným 

způsobem táhnou po obvodu celé země, že se na pohled zdá, jako by jedno souvislé 

pohoří celou tu zemi obklopovalo a chránilo.“ 

Z geografického hlediska se podle Krulíka (1999) oblast Sudet (německy 

Sudeten) rozkládá od Šluknovského výběžku (Lužické hory) až po Moravskou bránu 

(Nízký Jeseník). Jedná se tedy o pás pohoří na severní hranici České republiky. 

Konkrétně se jedná o pohoří Krkonoš, Orlických hor a Jeseníků.  

 Z hlediska národnostního se však pojem Sudety (německy Sudetenland) vžil pro 

docela rozsáhlejší geografickou oblast. Ve 20. a 30. letech 20. století se termín 

Sudety začal užívat pro většinu pohraničních oblastí Českých zemí (včetně Moravy a 

Slezska), kde žila až do roku 1945–1946 početná německá menšina. V roce 1945 bylo 

takto chápané označení Sudet vyhláškou zakázáno a v podstatě se vytratilo z veřejné 

sféry. Po pádu komunistického režimu se restrikce v tomto směru natolik uvolnily, že je 

dnes slovo Sudety zcela běžně a beztrestně používáno. Jak plyne z výše uvedeného, 

Sudety z hlediska národnostního nemají pevně dané hranice a jedná se o terminologicky 

sporný bod (Krulík, 1999).   

2.2.1 Etnicita v Sudetech 

Německá kolonizace českého pohraničí počala nejpozději vládou pozdních 

Přemyslovců, především Přemysla Otakara I. Etničtí Němci přišli na pozvání českých 

panovníků, aby alespoň málo nebo zcela neosídlené pohraničí české oblasti 

kultivovali. Češi totiž žili převážně v nížinách podél říčních toků a neměli zkušenosti s 

                                                 

2
 Slovo Sudety je pravděpodobně keltského původu, v překladu znamená „les kanců“ (Jeřábek, 2000). 

Autor práce zcela laicky posuzuje toto možné vysvětlení jako velice pravděpodobné, a to díky znalosti 

místních podmínek. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1945
http://cs.wikipedia.org/wiki/1946
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohrani%C4%8D%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emyslovci
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_I.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1i
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životem v horských oblastech. Příchozí Němci tuto oblast osídlili, zúrodnili půdu a dá 

se říci, že úspěšně hospodařili. Postupem času, zčásti již ve středověku a zejména pak v 

novověku v rámci Habsburské monarchie, němčina do značné míry ovládla i města, 

úřední život a vyšší vrstvy obyvatelstva. Tato dvě etnika, tj. Češi a Němci, žila v 

českém prostoru pospolu po dlouhá staletí. Situace kolem jejich soužití se začala 

vyhrocovat až koncem 19. století (Richter, 1994). 

Co se týče vymezení etnicity, tak se jedná o podobně složitou otázku, jako je 

vymezení Sudet. Z historického vývoje, který sahá až do 12. století, se německy 

hovořící obyvatelé v pohraničí cítili jako příslušníci Rakousko-Uherska. Po rozpadu 

Rakouska-Uherska byli tito německy hovořící obyvatelé začleněni do státního celku 

jménem Československo. Čeští Němci (Deutschböhmen) a moravští Němci 

(Deutschmährer) jsou souhrnné označení pro Němce žijící na území zemí bývalého 

království Českého v pohraniční oblasti nazývané Sudety (Richter, 1994). 

Vyhrocenější události 30. let 20. století však přinesly komplikace v 

jednoduchém vymezení pojmů. Je logické, že utvářející se nacistické hnutí sudetských 

Němců nemohlo užít označení čeští Němci, které bylo a je zeměpisně a historicky 

správné. Označení „tschechische Deutschen“ by totiž vyjadřovalo a upevňovalo 

integritu vícenárodnostního českého státu, skládajícího se dnes z již jen historických 

zemí Böhmen, Mähren a Schlesien. Jak uvádí Giordano (1996), proto zbytek Česka 

dostal označení Protektorat Böhmen und Mähren, ale už nikoliv Protektorat Tschechei 

(nebo Protektorat Tschechien).  

Geograficky správným označením německy hovořících obyvatel žijících 

v České republice je tedy „čeští Němci“ (německy „tschechische Deutschen“ případně 

„Tschechien-Deutschen“). Označení těch českých Němců, kteří byli odsunuti a žijí v 

Německu či jinde, je spíše „Němci z Česka“ (německy „Deutschen aus Tschechien“). 

Označení čeští Němci (někdy i "naši Němci") užívali jak T. G. Masaryk, tak E. Beneš 

(Staněk, 1992).  

A co tedy znamená označení sudetský Němec? Na začátku 20. století byli 

Němci, kteří sídlili v těchto převážně okrajových částech dnešní České republiky, 

souhrnně označeni jako sudetští Němci. Označení sudetští Němci se tedy odvozuje od 

geografického názvu Sudety. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Habsbursk%C3%A1_monarchie
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2.2.2 Rakousko-Uhersko 

Vývoj vztahů Čechů a Němců sahá daleko do 12. století. K oblíbeným sporům 

mezi Čechy a po válce vysídlenými Němci patří otázka, kdy to vlastně začalo.  Spor se 

vede o to, kdy a kde se stala základní chyba, na níž se všechny další jen logicky 

nabalovaly. Vyvrcholením sporů byl definitivní rozchod obou jazykových společenství 

utvářejících ve vzájemném sepětí po staletí dějiny českých zemí. Jedná se samozřejmě o 

otázku nesmyslnou, protože každý historický děj má své příčiny v čase, které mu 

předchází. Je nutné pokusit se stanovit nějaké období, v němž se charakter soužití 

jednotlivých skupin obyvatel českých zemí proměnil s dříve nebývalou dynamikou. 

V tom případě je potřeba cestovat proti proudu času až do poloviny 19. století. 

V polovině 19. století se postupně z poddaných stávají občané. Tím se začínají 

projevovat demokratizující tendence, veřejného prostoru a samozřejmě práv občanů. 

S rostoucí důležitostí vzdělání, zvyšujícími se nároky na pracovní sílu a tím také úlohy 

jazyka, roste přirozené pnutí mezi českým a německým jazykem, které se projevuje 

především ve státní sféře a ekonomickém prostoru. Toto se děje hlavně v oblastech, kde 

nejsou jasně vymezeny jazykové hranice.  

Do roku 1848 mělo německy hovořící obyvatelstvo v českých zemích podstatně 

méně důvodů k jakýmkoli obavám z hlediska nacionálních tendencí, a to díky 

dominanci němčiny v habsburské monarchii. Zlom nastal právě těsně před revolucí roku 

1848 se sílícími českými ambicemi. Během revoluce požadují Češi i Němci širší 

občanská práva, ale nároky českého Národního výboru považují za silně pročesky 

orientované, které nemohou přijmout. Češi naopak nemohou přijmout pozvání do 

německého frankfurtského parlamentu. Němečtí liberálové proto zakládají v Praze 

Konstitutioneller Verein (Konstituční spolek), který je v nacionální opozici proti 

českému Národnímu výboru a propaguje připojení českých Němců k Němcům z 

ostatních „německých“ států. Ve Vídni pak vzniká Verein der Deutschen aus Böhmen, 

Mähren und Schlesien zur Aufrechterhaltung Ihrer Nationalität (Spolek Němců z Čech, 

Moravy a Slezska pro udržení jejich národnosti), který protestoval proti jakémukoliv 

zvětšování autonomie českých zemí a proti zavádění češtiny jako vyučovacího jazyka 

ve středním a vyšším školství. Na tomto příkladu je zřejmé, že Češi a Němci zcela 
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poprvé sledují odlišné politické cíle, v důsledku toho Němci z českých zemí začínají 

pociťovat ze strany početnějších Čechů ohrožení
3
 (Arburg a Staněk, 2010). 

Německá společnost si až do osmdesátých let udržovala dominantní postavení v 

obchodních a živnostenských komorách. Již od šedesátých let se stává jedním z 

hlavních sporů národního boje školství. Kořalka (1996) uvádí, že do roku 1914 bylo 

založeno 68 českých gymnázií s celkem téměř 20 tisíci studenty. Právě na školy se 

soustředila celá řada „obranných“ národních spolků, a to na obou stranách. Většina z 

nich byla založena v osmdesátých letech 19. století a působila až do druhé světové 

války. Významnou roli sehrávaly rovněž spolky tělovýchovné, které byly hybnou silou 

nacionálního ducha. 

Zajímavé je v této souvislosti také zmínit, že za první světové války došlo 

k vytvoření československých legií bojujících na východní frontě o síle cca 100 000 

mužů. Tento počet je zanedbatelný oproti počtu českých mužů bojujících po milionech 

na straně Rakouska–Uherska. Nicméně Němci považovali Slovany obecně za méně 

disciplinovanější a méně spolehlivější než Němce a Rakušany.  

2.2.3 Meziválečné období 

Po rozpadu rakousko-uherské monarchie se stalo samostatné Československo, 

vyhlášené 28. října 1918 jedním z jejich nástupnických států. Jak uvádí Arburg se 

Staňkem (2010), tak k založení republiky došlo přesto, že až do roku 1917 podstatná 

část českých politiků prosazovala svoji loajalitu k vídeňskému císařskému dvoru a 

alespoň ve veřejných prohlášeních se o české státnosti ani nezmínila. Tomáš G. 

Masaryk s jeho spolupracovníkem Edvardem Benešem ale považovali vytvoření 

československého státu
4
 za nutnost. Pro zakladatele československého státu 

představovalo udržení historických hranic českých zemí naprostou samozřejmost. 

Převážně německé oblasti měly být za každou cenu zahrnuty do nové republiky. V 

nejkrajnějším případě mohly být podle Masaryka, který byl v listopadu 1918 zvolen 

prvním československým prezidentem, připuštěny územní ústupky. Nutno podotknout, 

že hromadné přesuny lidí ovšem k diskutovaným opatřením do této doby zdaleka 

nepatřily. 

                                                 

3
 Většinu česky a německy mluvícího obyvatelstva ještě v této době rozhodně nelze ztotožňovat s pojmy 

„Češi“ a „Němci“ jako označením pro určité etnické společenství. Toto vzniká až tehdy, když si její 

potenciální příslušníci, mluvící jedním nebo druhým jazykem, existenci tohoto národního cítění sami 

uvědomuji. Většina tedy v tomto smyslu k Čechům ani Němcům nepatří (většinou si etnickou příslušnost 

uvědomují až v 70. letech 19. století). 
4
 Forma státního uspořádání byla předmětem diskuzí. 
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Převážně Němci osídlené pohraniční oblasti byly do prosince 1918 obsazeny 

československými ozbrojenými jednotkami a manifestace německého obyvatelstva, 

které se dovolávaly práva na sebeurčení, byly potlačeny vojskem a pořádkovými 

jednotkami, tedy za použití síly. Čtyři provincie vyhlášené na podzim 1918
5
, jejichž 

představitelé požadovali připojení k nově vzniklému státu Německé Rakousko 

(Deutsch-Ӧsterreich) a v jeho rámci pak k Německé říši (resp. nově vzniklé republice), 

pokrývaly vcelku plochu o rozloze přibližně 26 000 km
2
. Tyto útvary existovaly jen 

krátce. V roce 1920 bylo k ČSR na základě mírových smluv s Německem a Rakouskem 

připojeno i území Hlučínska (316 km
2
, asi 78 000 obyvatel), dále menší část Vitoražska 

(113 km
2
, asi 10 000 obyvatel) a Valticko (83 km

2
, asi 10 600 obyvatel). 

Podle sčítání lidu k 1. prosinci 1930 žilo v celé ČSR 14 729 536 obyvatel 

s československou státní příslušností, z toho bylo 3 231 688 osob (tj. 21,9 %) německé 

národnosti, z nichž 3 070 938 žilo v českých zemích. Na Slovesnku tedy žilo pouze 

160 750 Němců. Němci tvořili 29,2 % celkového počtu obyvatelstva s československou 

státní příslušností v českých zemích. V Čechách představoval podíl Němců mezi 

přítomnými československými státními příslušníky 32,4 %, na Moravě a ve Slezsku 

22,8 %.  

V roce 1930 v českých zemích bydlelo celkem 10 516 247 obyvatel (bez 

cizinců). Na Obr. 1.1 je zachyceno rozložení obyvatelstva v českých zemích. Kromě 

Němců šlo o 7 308 900 „Čechoslováků“, 80 645 Poláků, 30 002 tzv. „národních“ Židů a 

další menšiny. Podle úředních československých výpočtů vzrostl počet Němců v celé 

ČSR do začátku roku 1937 na 3 358 559 osob. Protože byl přirozený přírůstek u tohoto 

společenství nižší než u jiných národností (poměrně častým jevem bylo i 

vystěhovalectví), procentuální podíl německého obyvatelstva ve státě do konce první 

republiky nepatrně poklesl (Arburg a Staněk, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5
 Jednalo se o tzv. Deutschböhmen se sídlem v Liberci, Sudetenland se sídlem v Opavě, Böhmerwaldgau 

se sídlem v Prachaticích a Deutschsüdmähren se správním centrem ve Znojmě. 
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Obr. 1.1: Národnostní skladba obyvatelstva předmnichovských českých zemí podle 

sčítání lidu k 1. prosinci 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Arburg a Staněk (2010), vlastní zpracování 

Legenda: pruhovaná zelená Němci, červená barva Poláci a zbytek Češi a Slováci. Města 

s českou/slovenskou absolutní většinou a více než 5000 obyvateli německé národnosti jsou vyznačeny 

červeně. 

 

Československo se řadilo mezi národní státy, protože ve své ústavě uznávalo 

jeden státní národ (československý) a k ostatním národnostem přistupovalo jako 

k menšinám, kterým na základě mezinárodních dohod zaručovalo některá minoritní 

práva. Menšinám bylo zajištěno zejména právo užívat vlastní jazyk před úřady a soudy 

a dále právo na vlastní školství a vyučování v mateřském jazyce. Vznik Československa 

znamenal, pro všechna na jeho území žijící etnická společenství, zásadní změnu 

dřívějšího postavení, práv i míry spoluúčasti na veřejném dění a politické moci. Karel 

Richter (1994) ve své knize Sudety uvádí, že příslušníci dosud zvýhodňovaných
6
 etnik 

Němců a Maďarů, kteří se nyní stali občany Československa, ztratili opěrný pilíř svých 

pozic a byli odtrženi od svých „soukmenovců“ tím, že jim bylo odepřeno proklamované 

právo na sebeurčení. Arburg se Staňkem (2010) zase tvrdí, že Ministr zahraničí Edvard 

Beneš v průběhu pařížských mírových jednání zdůrazňoval, že v rámci nového státu 

neexistuje žádné uzavřené německé sídelní území, a počet přítomných Němců vědomě 

                                                 

6
 Zvýhodňovaných přinejmenším v politické a sociální praxi. 
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snižoval (viz. Obr. 1.2, dobré porovnat s Obr. 1.1). V tzv. Mémoire III
7
 však ministr 

konstatoval, že německá národnostní skupina bude mít v republice zajištěna menšinová 

práva. Tím bylo myšleno, že němčina se měla stát druhou „zemskou řeči“. Formuloval 

dokonce myšlenku upravit postavení minorit zavedením režimu, který by se blížil 

„švýcarskému vzoru“
8
. Beneš zároveň zformuloval názor, že čeští Němci jsou pouze 

kolonisty a emigranty (Seibt, 1996). V takto předložených příslibech šlo s největší 

pravděpodobností o taktický a diplomatický manévr, který měl přispět k získání 

souhlasu státníků vítězné Dohody s přičleněním oblastí osídlených převážně německým 

obyvatelstvem k republice. Po uzavření mírové smlouvy s Rakouskem, ve které byly 

přijaty československé požadavky, k zavedení již zmíněného „švýcarského vzoru“ 

nikdy nedošlo. 

 

Obr. 1.2: Mapová příloha k tzv. Mémoire III, kde Edvard Beneš záměrně zkresluje 

území osídlené Němci v Čechách (mírová konference v Paříži, 1919). 

 

Zdroj: Arburg a Staněk ( 2010), vlastní zpracování 

                                                 

7
 Dokument předložený Edvardem Benešem na mírové konferenci v Paříži roku 1919, o jehož obsahu a 

poslání se dodnes vedou různé spory. 
8
 Státní uspořádání jako kantonálně federativní model. 
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Historik René Petráš (2009) konstatuje, že vůči příslušníkům menšin nebylo 

menšinové právo „nijak zvlášť vstřícné, zejména pokud jde o práva skupinová a 

kolektivní“. Během celého trvání první Československé republiky navíc menšiny 

zbytečně dráždila i řada více nebo méně zřetelných pokusů ze strany úřadů o 

upřednostňování jazyka a kultury „státního národa“. Šlo o oslabení pozic minoritních 

společenství, které však Čechům a Slovákům většinou nepřinesly výrazný hmatatelný 

zisk. Důsledkem z psychologického hlediska nepochybně bylo to, že mnohé příslušníky 

menšinových etnik odrazovaly od aktivní integrace do státu. Problémy vyplývající z 

národnostní struktury Československé republiky si uvědomoval také prezident T. G. 

Masaryk. V jednom rozhovoru z roku 1922 měl údajně k potenciálnímu nebezpečí, jež 

pro republiku znamenala přítomnost početných etnických minorit, poněkud skepticky 

uvést: „Dosáhli jsme příliš mnoho, naše republika je pouze horším vydáním starého 

Rakouska.“ (Lorenz, 1987). 

2.2.4 Hospodářství První republiky v kontextu sudetských Němců 

Pokud jde o hospodářskou oblast, je tradičně diskutovaným tématem také objem 

státních zakázek, jež získaly české, resp. německé firmy. Vzhledem k tomu, že německé 

obyvatelstvo tvořilo téměř 30 % všech obyvatel českých zemí a že k němu také 

příslušely početnější skupiny lidí s vyšší životní úrovní platící také vyšší daně, by se 

dalo očekávat, že stát, který má vážný zájem na zachování loajality všech svých občanů 

nezávisle na jejich jazyku či národnosti, bude při zadávání zakázek k těmto 

skutečnostem nějakou měrou přihlížet. Tak tomu bohužel velice často nebylo. Když 

hospodářská krize na počátku třicátých let postihla převážně Němci osídlená teritoria a 

způsobila tam podstatně vyšší nezaměstnanost než v českých oblastech, se potřeba 

zvýšené státní hospodářské aktivity jevila jako obzvlášť naléhavá. Ukazuje se, že výtky 

některých sudetoněmeckých představitelů, a to nejen z řad nacionálních radikálů, 

směřující na adresu československé vlády, že dochází ke zřetelnému znevýhodnění 

německých firem při zadávání státních zakázek, byly v nemalé míře opodstatněné. Jak 

dokládá Henlein (1936), podle údajů Sudetoněmecké strany (SdP) z poloviny třicátých 

let, byl podíl „německých“ firem na všech zadaných státních zakázkách v převážně 

německých oblastech, kde žilo 84,5 % Němců a pouze 15,5 % Čechů, pouhých 16,1 %. 

V této souvislosti je však třeba zmínit to, co píše Arburg se Staňkem (2010). 

Tvrdí, že ne vždy muselo jít o přímý důsledek nějakého záměrného vyloučení z 

výběrových řízení. Prvním důvodem mohlo být, že německé firmy se často celostátních 
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výběrových soutěží ani nezúčastnily. Jako druhý důvod se nabízí i to, že nabídky 

německých firem byly dražší než ty, které předkládaly firmy české. Objektivně je 

možné připustit, že příčinou horších výsledků německých podnikatelů v této oblasti 

mohl být právě fakt, že ve státní sféře a zájmových uskupeních, kde se o zakázkách 

rozhodovalo, byli příslušníci majority zastoupeni mnohem silněji. Velká část státních 

zakázek byla navíc přidělena v kompetenci ministerstva národní obrany, kde důvěra k 

minoritním skupinám nebyla ve srovnání s jinými rezorty příliš vysoká. To se prokázalo 

také v roce 1936 při vydání výnosu ministra národní obrany F. Machníka (tzv. 

Machníkův výnos), který v oblasti zbrojních zakázek zřetelně diskriminoval čistě či 

převážně německé firmy (Petráš, 2009). Nutno dodat, že takovýto diskriminační výnos 

vycházel především z nutného utajení stavebních plánů a technických popisů 

jednotlivých, v budoucnu budovaných, vojenských objektů
9
 před tzv. pátou kolonou

10
. 

Co se týče státního sektoru, nebylo dominantní zastoupení Čechoslováků jen 

důsledkem jejich většího podílu na populaci ve státě. Méně významná pozice 

příslušníků národnostních minorit byla částečně podmíněna i postupem, který byl 

uplatňován při obsazování míst ve státní a veřejné správě a ve státních podnicích. V 

důsledku různých administrativních zásahů (jazykové zkoušky aj.) a penzionování 

ubylo v letech 1921–1930 podle často frekventovaných propočtů celkem více než 30 

tisíc zaměstnanců a zřízenců německé národnosti ve státních službách (železnice, pošty, 

ozbrojené složky, všeobecná správa, školství apod., viz. Příloha č. 1). Podle údajů SdP, 

které vycházely z československých statistik, činil podíl německých zaměstnanců v 

armádě (důstojníci a délesloužící) pouze 5 %, u drah 12 %, v soudnictví 13 % a ve 

školství 23 % (Henlein, 1936). Důkladnější analýza dostupných dat dle Kučery (1999) 

naznačila, že po polovině dvacátých let opustilo z různých příčin a různými cestami 

státní službu asi 15 000 až 18 000 Němců. 

Krize dolehla na všechna výrobní odvětví, postiženy byly vesměs všechny 

obory, zejména lehkého proexportně orientovaného průmyslu. Jednalo se především o 

porcelánky, sklárny, textilní továrny a další výroby nacházející se převážně v 

pohraničních oblastech (Průcha a kol., 2004). Arburg a Staněk (2010) uvádějí, že 

produkce těchto oborů klesla v krizových letech přibližně na polovinu hodnot z roku 

1929. Zatímco těžký průmysl, zejména zbrojní, s centry v Praze, Brně nebo Plzni, se v 

                                                 

9
 Vojenskými objekty jsou myšleny především lehké objekty vzor 36, lehké objekty vzor 37 „řopík“, 

těžké objekty – pěchotní sruby, dělostřelecké sruby a celé podzemím propojené sruby do tvrzí. 
10

 Páté kolony byly tvořeny sudetskými Němci (firmami ve vlastnictví Němců) v pohraničí 

spolupracujících s SdP nebo jinými organizacemi cílenými na rozbití Československa. 
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letech 1934 a 1935 podařilo zvolna, ale přece jen oživit, lehký průmysl zaměřený na 

export ještě v polovině třicátých let stagnoval. Postupně se krize přesouvala také do 

dalších oborů, jako byla těžba uhlí, strojírenství, chemie, stavebnictví a terciární sféry, 

ale i finanční oblasti. Zasaženo bylo drobné podnikání ve městech, následky krize 

dolehly také na zemědělské výrobce. 

Sociální napětí a konflikty ještě zvyšoval stále větší problém nezaměstnanosti, 

která byla v okresech osídlených převážně německým obyvatelstvem většinou výrazně 

vyšší než ve vnitrozemí. V roce 1933 činila např. průměrná nezaměstnanost v českých 

zemích 5,5 % a v Sudetech 6,3 %, v roce 1935 pak v prvním případě 4,7 % a ve druhém 

8,5 %. V červenci 1936, kdy následky krize dosáhly svého vrcholu, připadlo v pohraničí 

na 1 000 obyvatel zhruba 73,6 a na 1 000 činných v povolání 145,2 nezaměstnaných, 

zatímco ve vnitrozemí to bylo 24 a 56,2 osob bez práce. Míra nezaměstnanosti se v 

oblastech s více než 80 % podílem německého obyvatelstva pohybovala v tomto roce 

kolem 15 %, v převážně českých nebo slovenských okresech mezi 6 a 9 % (Kárník, 

2003). Tento stav nastal v době, kdy sousední Německo již krizi překonalo a zažívalo 

jednoznačnou konjunkturu, jejíž součástí byl i pocit jakési sociální jistoty. 

Ve druhé polovině 30. let se Československo dostávalo do hluboké 

vnitropolitické krize způsobené rostoucím národnostním napětím v zemi. Nejvážněji se 

jevil problém radikalizující se německé komunity v českém pohraničí, kterou v této 

době již převážně ovládala a manipulovala Sudetoněmecká strana pod vedením 

Konrada Henleina.  

2.2.5 Hospodářské souvislosti Mnichovského diktátu 

V průběhu roku 1938 se mezinárodní postavení Československa v důsledku 

tlaku německé agresivní politiky dramaticky zhoršilo. Adolf Hitler původně počítal s 

vojenským napadením ČSR, nicméně hledal i další cesty, jak svého souseda pokořit. 

K relativně poklidnému pokoření ČSR mu posloužil právě sudetský problém a k rozbití 

republiky tak měla být využita třímilionová německá menšina. Mnichovský diktát
11

 byl 

dojednán 29. září 1938 v Mnichově
12

. Tento akt byl završením činnosti SdP a 

vyvrcholením snah Adolfa Hitlera rozbít demokratické Československo, což bylo 

jedním z jeho postupných cílů k ovládnutí Evropy (Kárník, 2008). 

                                                 

11
 Označovaný také jako Mnichovská zrada či Mnichovská dohoda. 

12
 Ve všech jazykových verzích pak byla podepsána po půlnoci, tj. 30. září 1938. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/29._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1938
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sudeton%C4%9Bmeck%C3%A1_strana
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1938
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Uzemní změny, ke kterým došlo v důsledku mnichovské dohody, významně 

narušily hustou síť komunikací, dopravní infrastrukturu a také ekonomické a obchodní 

vazby v rámci českých zemí. Odtržením pohraničí získalo Německo značný průmyslový 

potenciál, především v severozápadních Čechách, které patřily k nejprůmyslovějším 

regionům střední Evropy (Beneš, 2002). Mnozí obyvatelé Sudetské župy a dalších k 

nacistickému Německu připojených oblastí včetně místních podnikatelů územní změny 

přivítali, toto bylo zjevné především v počáteční fázi. Očekávalo se především oživení 

hospodářského růstu podpořeného pomocí ze staré Říše a zároveň také zlepšení sociální 

situace a zvýšení životní úrovně. Od začlenění do státem regulované celoněmecké 

ekonomiky si zaměstnavatelé a zaměstnanci slibovali nové zakázky, otevření nových 

trhů pro sudetoněmecké zboží a také více pracovních příležitostí. Berlínská vláda, 

říšskoněmecké hospodářské svazy a podniky ale hájily především vlastní zájmy, k 

jejichž prosazení měly podstatně přispět také surovinové zdroje a průmysl Sudetské 

župy
13

 (Průcha a kol., 2004). 

Průcha a kol. (2004) dále poukazuje na fakt, že podle odhadu ztratilo 

Československo oblasti, na něž připadalo 35 % vytvořeného národního důchodu a plné 

dvě pětiny průmyslové kapacity státu – 40 % větších závodů a 43 % činných osob, 

z toho 48 % činných osob v Čechách, 39 % v zemi Moravskoslezské, 20 % na 

Slovensku a 34 % na Podkarpatské Rusi. 

Z nově vzniklé situace profitovaly především velké řišskoněmecké koncerny, 

banky a podniky, přičemž největší kapitálový vliv zde získaly Reichswerke Hermann 

Göring
14

. Místní sudetoněmecká podnikatelská vrstva se musela spokojit s méně 

významnými pozicemi. Transformace hospodářských struktur na územích odtržených 

od Československa byla spojena také s přesuny ve vlastnických vztazích, ke kterým 

došlo v souvislosti s rozsáhlou arizací židovského majetku a prodejem českých podniků. 

Toto vše se dělo za účasti jak řišskoněmeckých, tak i sudetoněmeckých subjektů. 

                                                 

13
 Říšská župa Sudety (něm. Reichsgau Sudetenland), zkráceně Sudetská župa (Sudetengau), byl správní 

útvar vytvořený k 15. dubnu 1939 v pohraničních územích západních, severozápadních, severních a 

severovýchodních Čech,  severní Moravy a částech Českého Slezska, obsazených na základě Mnichovské 

dohody v říjnu 1938 vojsky nacistického Německa. Rozloha území činila 22 608 km
2
. Zbytek Sudet byl k 

15. dubnu 1939 začleněn k říšské župě Bavorská východní marka (severozápad Šumavy), k říšské župě 

Horní Dunaj (jihovýchod Šumavy, Českokrumlovsko a Kaplicko), k říšské župě Dolní Dunaj (jihovýchod 

Čech a jih Moravy), k říšské župě Slezsko (Hlučínsko) a v září 1939 bylo k říšské župě Slezsko připojeno 

také Českotěšínsko. Metropolí župy byl Liberec. Všichni obyvatelé žijící v Sudetské župě měli občanství 

Německé říše (Krulík, 1999). 
14

 Reichswerke Hermann Göring (oficiální označení Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten 

„Hermann Göring“) byly spolu s I.G. Farben a Vereinigte Stahlwerke AG největšími německými 

koncerny v Třetí říši. K Reichswerke Hermann Göring patřily například Vítkovické železárny. Po válce 

byl koncern zrušen. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/15._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1939
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Slezsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1938
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sudety
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bavorsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hornodunajsk%C3%A1_%C5%BEupa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dolnodunajsk%C3%A1_%C5%BEupa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prusk%C3%A9_Slezsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlu%C4%8D%C3%ADnsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prusk%C3%A9_Slezsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zaolzie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberec
http://cs.wikipedia.org/wiki/I.G._Farben
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vereinigte_Stahlwerke_AG&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko
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Podobně jako veškerý veřejný a politický život byly také aktivity firem, hospodářských 

svazů, zaměstnaneckých reprezentací a družstev podřízeny jednotné linii určované 

potřebami nacistického režimu. Byla zřízena Hospodářská komora Sudety jako 

zastřešující organizace průmyslových a obchodních komor sídlících v Chebu, Liberci a 

Opavě a tří řemeslnických komor s centry v Chebu, Liberci a Šumperku (Arburg a 

Staněk, 2010). 

Celá operace převodu hospodářství Sudet do celoněmecké ekonomiky ale 

nepřinášela takové výsledky, jaké říšští i sudetští Němci očekávali. Výraznými 

handicapy, které brzdily oživení, byly především značná závislost sudetoněmeckého 

průmyslu na exportu a s ní spojené obtíže. Dalším problémem byly nedostatečné 

investice do obnovy zastaralého strojního zařízení a podcenění technologických inovací 

i roztříštěnost jednotlivých průmyslových odvětví. Řada podniků přitom ztratila svá 

dosavadní odbytiště v západních zemích, především v USA, protože tamní vláda 

vyhlásila kvůli pronásledování Židů na německé zboží obchodní bojkot (Arburg a 

Staněk, 2010). Odtržením pohraničních teritorií byl ovšem (na čas) ztracen také tradiční 

trh v rámci dříve jednotného československého území. Jiná situace pak nastala po 

zřízení protektorátu v březnu 1939. 

Průcha a kol. (2004) píše, že ekonomické aktivity v Sudetech se musely rovněž 

adaptovat na přechod z tržního k řízenému hospodářství, pro něž byly charakteristické 

rozsáhlé státní zásahy do výroby, distribuce surovin a pracovních sil, regulace mezd, 

cen, kapitálového a peněžního trhu i spotřeby. Stěžejním cílem těchto opatření bylo 

uvolnit maximální množství finančních, materiálních a lidských zdrojů pro zbrojení a 

vedení války. 

 Na názorovou orientaci sudetských Němců zcela jistě působily kroky vedoucí k 

odstranění nezaměstnanosti, která představovala jeden z nejtíživějších problémů 

předválečného českého pohraničí. V době jeho připojení k Říši se zde vykazovalo stále 

ještě 200 až 250 tisíc lidí bez práce. Do konce dubna 1939 klesl jejich počet na pouhých 

45 479. Podniky získávající nové zakázky a těžící z centrální podpory tvorby 

pracovních míst v přičleněných územích začaly znovu přijímat dělníky a další 

zaměstnance. Ve snaze co nejrychleji odbourat nezaměstnanost byly v Sudetské župě 

zahájeny některé státní projekty
15

. Je ale třeba zdůraznit velmi zásadní fakt, že vedle 

opatření říšské vlády a přechodné konjunktury ovlivnily ústup nezaměstnanosti v 

                                                 

15
 Například výstavba dálnice, mostů a nových silnic. 
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pohraničí také odchody českých zaměstnanců a po rozpoutání války odvody německých 

mužů do armády. Trend vývoje se následně obrátil, když vznikl přebytek volných míst, 

a to i díky tomu, že tisíce sudetských Němců mířily za prací do staré Říše. Poptávka po 

pracovní síle tedy rostla a byla uspokojována zčásti dobrovolně příchozími, postupně ve 

stále větším měřítku hlavně nuceně nasazenými pracovníky a válečnými zajatci (Kural a 

kol., 2002) 

2.2.6 Válečné období 

Klíčovou roli ve vývoji celoněmeckého a tím pádem i sudetoněmeckého 

hospodářství sehrálo vypuknutí války v září 1939. Zabezpečení jejího vedení začalo 

dominovat takřka ve všech hospodářských sektorech. Hoffman (2000) uvádí, že byly 

usilovně rozšiřovány kapacity zejména ve zbrojní výrobě a souvisejících odvětvích. 

Znamenalo to nejen zvětšení a odpovědné vybavení stávajících podniků, ale i založení 

zcela nových
16

. Současně docházelo také k přeorientování výrobních programů lehkého 

průmyslu, resp. k zastavení činnosti těch provozů, jež nebyly považovány za potřebné. 

Vzhledem k tomu, že Sudetská župa zůstala ve srovnání s většinou říšského území 

poměrně dlouho nedotčena masivním bombardováním spojeneckého letectva, 

přemisťovaly se sem celé závody, především ze severního a západního Německa. 

Priority válečné výroby a s ní spojených opatření měly závažný dopad nejen 

v ekonomické oblasti, ale také v realizaci sociální politiky nacistického režimu. Během 

válečných let došlo k rozšíření přídělového systému i na základní potraviny a později 

rovněž na další zboží denní potřeby. Průcha a kol. (2004) zmiňuje, že ceny rostly 

rychleji než mzdy, což obyvatelé Sudet nesli zvlášť těžce. Mnozí z nich již v roce 1938 

vnímali jako křivdu podhodnocení československé koruny v její relaci k říšské marce. 

Poměrně nízký kurz koruny vedl zejména v prvních týdnech po obsazení pohraničí 

k velké nákupní horečce mezi říšskými Němci, kteří se nahrnuli do místních obchodů. 

Takové chování u sudetských Němců vzbuzovalo dojem, že tito jejich soukmenovci 

jsou co do kupní síly vůči nim zvýhodněni. Závažným problémem byl v odtržených 

Sudetech fakt, že cenová i mzdová hladina byly v Říši vyšší než v předválečném 

Československu. Přes podniknuté regulační zásahy nebylo možné vývoj obou těchto 

faktorů náležitě koordinovat. „Měnová politika se ocitla v obtížné situaci, protože na 

jedné straně bylo třeba zohlednit očekávání obyvatelstva, jež by si přálo směnu peněz 

                                                 

16
 Typickým příkladem byly závody na výrobu syntetických pohonných hmot v Záluží u Mostu. 
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nejlépe v relaci parity kupní síly, a na druhé straně zase respektovat zájmy exportního 

průmyslu, jenž by byl takovým krokem v nemalé míře postižen“ (Arburg a Staněk, 

2010). 

Na zemědělce silně doléhalo zvyšování povinných dodávek. Prodej zboží za volné 

ceny byl fakticky zakázán a černý trh byl přísně stíhán. V důsledku válečných ztrát, 

různých omezení, stagnace ekonomického vývoje a zhoršení životní úrovně se mezi 

sudetskými Němci začaly projevovat vážnější náznaky nespokojenosti. Brügel (2008) 

tvrdí, že pokud šlo o sociální situaci, soustřeďovala se pozornost zejména na zvyšování 

cen, nízkou úroveň mezd a platů nebo rostoucí zásobovací potíže. Reálná kupní síla 

obyvatel v průběhu války poklesla. Nedostatečně řešená byla také bytová otázka, a to 

především v městských aglomeracích. 

2.3 Shrnutí kapitoly 

Velmi stručně je ve shrnutí kapitoly nutné říci, že termín a označení pro jazykově 

vymezenou oblast Sudet není zcela jasně geograficky ukotven. Není jasné, zda se 

pojmem Sudety myslí veškeré území s převahou německy hovořícího obyvatelstva 

včetně tzv. jazykových ostrovů ve vnitrozemí, nebo také oblasti, které byly Německem, 

Polskem a Maďarskem obsazeny po mnichovské konferenci, v nichž se nacházela řada 

českých obcí, či jen o správní obvod Říšské župy Sudety. Nicméně pro zjednodušení a 

lepší orientaci bude v diplomové práci pojem Sudety chápán jako pohraniční oblast 

ČSR s převahou německého obyvatelstva do období let 1945/1946. Od tohoto se také 

nazývají od počátku 20. století etničtí Němci obývající pohraničí tehdejší ČSR jako 

sudetští Němci. 

 Z demografického hlediska v ČSR žilo podle sčítání lidu k 1. prosinci 1930 v 

celé ČSR 14 729 536 obyvatel s československou státní příslušností, z toho bylo 3 231 

688 osob (tj. 21,9 %) německé národnosti, z nichž 3 070 938 žilo v českých zemích. To 

odpovídalo 95,0 % všech československých Němců a 29,2 % celkového počtu 

obyvatelstva s československou státní příslušností v českých zemích. 

 Oblast Sudet a tamní etničtí Němci byli proti své vůli přiřazeni k nové 

Československé republice. Zařazení německých oblastí k nově vytvořené ČSR se z 

pohledu německého obyvatelstva rovnalo anexi. Češi vsadili všechno na to, aby svůj 

mladý mnohonárodnostní stát radikálním počeštěním proměnili v národní stát, jak ho 

také ukotvili v ústavě. Během celého trvání první Československé republiky navíc 

menšiny zbytečně dráždila i řada více nebo méně zřetelných pokusů ze strany úřadů o 
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upřednostňování jazyka a kultury státního národa. Oslabení pozic minoritních 

společenství, které však Čechům a Slovákům většinou nepřinesly výrazný hmatatelný 

zisk, přičemž z psychologického hlediska nepochybně mnohé příslušníky menšinových 

etnik odrazovaly od aktivní integrace do státu. 

 Němci se také cítili poškozeni politikou státu v sektoru státních zakázek. Trpěli 

také mnohem vyšší mírou nezaměstnanosti. Toto jsou základní faktory, které 

dopomohly k rozkladu společnosti, samozřejmě s obrovským přispěním Říše a jejich 

propagandistických činů, které v Československu dokázali prezentovat skrze vůdce SdP 

Konrada Henleina. Události spojené s Mnichovem 1938 a následujícím děním pouze 

dokládají, jak dalece tehdejší Československá republika selhala v integraci menšin, i 

když v porovnání s jinými zeměmi nabízela především Němcům poměrně značné 

možnosti národní seberealizace. 
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3  Odsun sudetských Němců a jeho dopady na 

hospodářství 

Před téměř 70 lety začala prvním oficiálním transportem sudetských Němců do 

americké okupační zóny jedna z nejzásadnějších kapitol českých dějin, a to i těch 

hospodářských. Majetkové posuny, k nimž v té době došlo, se dají srovnat snad jen se 

situací po Bílé hoře a v některých ohledech předčí i nacistickou okupaci Česka a 

válečné panování třetí říše v protektorátu Čechy a Morava. 

V následující kapitole je popsán průběh odsunu sudetských Němců v 

jejích jednotlivých fázích. Stěžejní částí je analýza poválečných hospodářských dopadů 

v důsledku odsunu Němců v Československu a posléze na Šumpersku. Pozornost je 

soustředěna především na území Šumperska. V kapitole jsou analyzovány dopady 

odsunu sudetských Němců na hospodářství, změnu skladby obyvatelstva a počtu 

obyvatel, bude se také věnovat významným osobnostem německé národnosti, které 

museli opustit Československo, jakožto i zaniklým obcím v důsledku odsunu. 

3.1 Průběh odsunu sudetských Němců 

Složení německého obyvatelstva na konci války v Československu bylo velmi 

pestré. Byli tady jednak starousedlíci z českých zemí, kteří měli před říjnem 1938 

československé státní občanství, jednak říšští Němci, kteří v republice žili ještě před 

Mnichovem nebo se sem přestěhovali po záboru pohraničí a během okupace. Bylo zde 

také mnoho utečenců z Německa před bombardováním a utečenců z východu před 

Rudou armádou. Německé obyvatelstvo utíkalo před frontou směrem na západ do 

Rakouska a Německa nebo na území Československa osvobozené americkou armádou 

generála Pattona. Většina obyvatel však zůstala na místě. 

Tomáš Staněk (1992) ve své knize Vysídlení Němců z Československa uvádí, že 

v dubnu 1945 se na území českých zemí zdržovaly téměř 4 miliony Němců. Z tohoto 

počtu bylo ovšem pouze maximálně 3,3 milionu starousedlíků, zbytek tvořil pouze 

tranzit utečenců a zajatců. 

Termínem živelný odsun je označováno období plné perzekucí, nenávisti, vražd a 

především odsun (spíše se zde hodí termín vyhnání)
17

 Němců od konce druhé světové 

války (květen 1945) do konce ledna 1946 (26. 1. 1946). Při živelném odsunu byla 

                                                 

17
 V Německu se pro odsun nebo vyhnání jednoznačně používá termín die Vertreibung. 
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většina Němců donucena pěšími transporty opustit území Československa. Celkem bylo 

v průběhu této etapy odsunu Němců vysídleno
18

 asi 730 000 osob, z toho 600 000 do 

Německa a 130 000 do Rakouska
19

 (Staněk, 1992). Průběh vysídlení měl rychlý spád. 

Postižení obyvatelé se museli zpravidla do 30 až 120 minut sbalit a seřadit na určeném 

místě. Transporty směřovaly do zahraničí (Německo, Rakousko) nebo do internačních a 

pracovních táborů. Vysídlovaní si mohli vzít pouze 30–50 kg zavazadla (často i méně), 

jídlo na 3 dny a finanční hotovost 50–300 říšských marek (Staněk, 1992). Nutno dodat, 

že tato čísla jsou pouze odhadem, nebyla nikde přímo psána a je mnoho případů, kdy 

Němci přešli hranice téměř bez ničeho. Praxe a postupy při živelném vysídlování byli 

značně místně rozdílné. Ztráty na životech v důsledku dlouhých pochodů a bití byly 

obrovské. Zbylí Němci, kteří nebyli při živelném odsunu donuceni opustit svá obydlí, 

měli velmi těžké životní podmínky. Postavení ve společnosti bylo absolutně na samém 

dni. Příděly jídla byly stanoveny ve stejné výši, jakou měli Židé za okupace. Němci 

nesměli sloužit v armádě a německé školy byly zavřeny. Německému obyvatelstvu se 

také zakazovalo zdržovat se na veřejných prostranstvích, navštěvovat kina, divadla, 

restaurace, lázně, kulturní akce aj., dokonce v některých městech byly vydány vyhlášky, 

které Němcům zakazovali užívat chodníky (Lucuk, 2011).  Snaha o eliminaci německé 

etnicity a svébytnosti vedla k tomu, že slovo „Němec“ se začalo psát s malým 

počátečním písmenem (Staněk, 1992). 

Celý tento proces odsunu a averze vůči Němcům je důsledkem spáchaných 

nacistických zločinů, pokořením a ponížením, touhou odčinit Mnichov a jeho následky. 

Volání po odplatě vystoupilo z nejnižších pater společnosti až do politické sféry. Ve 

výzvě košické vlády ze 17. 4. 1945 stálo: „Dejte vyvřít ze svých srdcí živelné nenávisti 

k německým katanům… Jděte účtovat s Němci za všechna jejich zvěrstva a neznejte 

slitování s německými vrahy“ (Soukup, 1975). V provolání, které jménem vlády 

přednesl v rozhlase 11. 5. 1945 K. Gottwald, se uvádělo: „Nová republika bude státem 

slovanským, republikou Čechů a Slováků. Němce a Maďary, kteří se tak těžce 

prohřešili proti našim národům a republice, budeme považovat za zbaveny státního 

občanství a přísně je potrestáme. Národní výbory nechť s tím začnou ihned… Zajistěte a 

do národní, veřejné správy dejte majetek Němců, zrádců a kolaborantů… Na venkově 

připravte konfiskaci půdy, která patřila cizácké šlechtě, Němcům, zrádcům a 

kolaborantům“ (Gottwald, 1949). Jak vyplývá z této výzvy, již se nehovoří o 

                                                 

18
 Nejen vysídleno, ale také uteklo nebo bylo evakuováno. 

19
 V této souvislosti je třeba zmínit, že se jedná pouze o hrubé, značně nepřesné odhady a přepočty. 
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provinilých osobách, ale Němcích vůbec. Ještě jeden zajímavý úryvek z vyjádření 

poslankyně slovenské strany lidové H. Koželuhové: „Němců máme na dosmrti dost. 

Znamená to, že se jich chceme zbavit za každou cenu a definitivně… máme oprávněný 

důvod nepovažovat Němce za lidi“ (Drtina a Herben, 1945). Edvard Beneš ještě 

korunoval a podpořil protiněmeckou náladu prohlášením v Lidicích dne 10. 6. 1945, 

kde řekl: „…jde o přímou vinu převážné většiny Němců a proto Němci, jako celek, jsou 

odpovědni“ (Beneš, 1946). 

V prvních dnech a týdnech po osvobození spáchaly stovky Němců sebevraždu. 

Mezi sebevrahy se zřejmě úředně započítaly i násilně usmrcené osoby (Staněk, 1992). 

Dále docházelo k násilnostem na německých zajatcích, příslušnících Waffen SS, 

nacistech, udavačích a dalších Němcích. Bohužel, násilí ze strany českých občanů se 

nevyhýbalo ani evidentně nevinným osobám. Na řadu přišly pouliční lynče, samosoudy 

a kruté exekuce. Hněv řady českých lidí, znásobený pocitem beztrestnosti, se projevil 

v plné a nespoutané síle. Velmi prudkému násilí v květnu 1945 museli čelit Němci 

především v Mostě, Českých Budějovicích, Žatci a dalších městech. Největší známý 

masakr německého obyvatelstva se stal 18 – 19. 6. 1945 poblíž Přerova (katastr obce 

Horní Moštěnice), kde bylo postříleno 265 karpatských Němců, kteří se vraceli ve 

vlakovém transportu domů na Slovensko. Zastřeleno bylo i 120 žen a 74 dětí (Staněk, 

1992). 

Jak píše Staněk (1992), tak začátkem ledna 1946 byly dokončeny plány pro tzv. 

organizovaný odsun Němců z Československa. S Američany byly dohodnuty 

podmínky transferu Němců do americké okupační zóny. Každý den měl být vypraven 

jeden transport s 1200 lidmi a od dubna dva až čtyři transporty denně. Odsunovaní si 

mohli vzít zavazadla až o hmotnosti 50 kg, 1000 marek na osobu a musely projít 

zdravotní prohlídkou. První transporty odjely 24. 1. 1946. Snaha obnovit transfer do 

sovětské zóny v Německu byla zatím neúspěšná, přičemž se Sověti odvolávali na to, že 

již převzali z Československa v roce 1945 velký počet Němců a jejich pásmo je 

přelidněné. 

Od května byly znovu upraveny podmínky pro příjem vysídlených osob. 

Zavazadla mohla vážit až 70 kg a na hotovosti se mohlo vyvézt 500 marek na osobu. 

Počet těchto transportů se měl zvýšit až na 6 denně. Průlom nastal v případě vysídlení 

Němců do sovětské zóny. Od 10. 6. 1946 se měly vypravovat dva transporty denně 

s výjimkou neděle o 1200 osobách v transportu. Poté byl počet navýšen na 3 a 6 
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transportů denně. Podmínky transportu byly v podstatě stejné jako v případě transportů 

do americké zóny, ale jejich dodržování bylo méně důsledné (Staněk, 1992). 

Odsun do obou okupačních pásem v Německu byl co do rozsahu a tempa 

nejintenzivnější v červenci 1946. V tomto období opouštělo československé území 12 

transportů denně (po 6 do každé zóny) s celkovým počtem 14 400 osob. Transporty 

pokračovaly až do konce roku 1946 s tím, že na jaře 1947 dojde k obnovení transportů, 

aby lidé nemrzli v tuhé zimě ve vagonech a nákladních vozech. Situace v Německu, 

rozpory mezi velmocemi a počínající studená válka byly příčinou toho, že se 

československé vládě přes neustálé naléhání nepodařilo na jaře 1947 obnovit transporty 

do americké zóny (Staněk, 1992). 

Odsun sudetských Němců se projevil jak na příhraniční, tak vnitřní migraci 

obyvatelstva. Arburg se Staňkem (2010) uvádějí, že v důsledku poválečné migrace 

hranice Československa překročilo okolo 5,5 milionu osob. V tomto poměrně vysokém 

čísle jsou započítány emigranti opouštějící hranice Československa a také imigranti 

přicházející do země. Mezi emigranty se řadí osoby prchající a vysidlované (především 

Němci), uvolnění váleční zajatci a uvolnění zahraniční dělníci vracející se do své rodné 

vlasti. Naopak mezi imigranty jsou započítány čeští a slovenští repatrianti. Mezi 

repatrianty se počítaly osoby, které odešly do exilu teprve po německé okupaci, dále o 

nacisty perzekuované lidi zavlečené do zahraničí či totálně nasazené v Říši, ale zčásti i 

o muže, kteří z různých důvodů vykonávali službu v německých ozbrojených silách a 

byli nyní propuštěni ze zajetí. Celkem se mělo jednat o 692 000 repatriovaných osob 

(pravděpodobně včetně Slováků). 

Odsunutých německých obyvatel bylo celkem do konce roku 1946 (v roce 1947 

již nebyly transporty uskutečněny) dle Staňka (1992) 2 328 657 osob německé 

národnosti. Z toho bylo transportováno do americké okupační zóny 1 499 186 osob a do 

sovětské zóny 829 471. Výpočet zahrnuje jak organizovaný odsun (poměrně přesná 

čísla), tak živelný odsun, kde se jedná o odhady počtu osob. V průběhu let 1947–1949 

se z republiky vystěhovalo 18 127 osob. Nejsou zde logicky započítány osoby, které 

přecházely hranice do západního Německa ilegálně. Dále v těchto letech opustilo 

Československo asi 30 000 osob na základě platných cestovních dokladů. Staněk (1992) 

dále uvádí, že v roce 1948 se v českých zemích údajně nacházelo pouze 170 000 

Němců. Toto číslo je zavádějící, protože zcela jistě jich bylo více. Část Němců se 

k německé národnosti již nehlásila nebo k nim nebyla úřady počítána – mezi takové 

patřily především osoby s osvědčením o československém občanství, příslušníci 
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národnostně smíšených rodin a skupiny etnicky nevyhraněného obyvatelstva na 

Hlučínsku, Těšínsku a z části na Slovensku. 

Na okraj a pro ucelení informací ohledně poválečné migrace je nutné dodat, že 

hojně probíhala také vnitřní migrace v rámci Československa. Mnoho Čechoslováků se 

z vnitrozemí a ze Slovenska stěhovalo do obydlí v pohraničí zanechaných odsunutými 

Němci. 

3.2 Československo:  Hospodářský dopad v důsledku odsunu 

Němců 

Horská oblast Sudet na severu republiky byla před válkou značně průmyslově 

rozvinuta. Obyvatelé těchto horských oblastí měli prospěch z rozvíjejícího se 

cestovního ruchu, z těžby zlata a železné rudy, z lesnictví a hornictví, ze zemědělské 

činnosti a pěstování lnu (rozvoj textilního průmyslu), ale hlavně z rozvíjejícího se 

sklářského průmyslu a provozů navazujících na zpracování vytěženého materiálu. 

Dokonce se za první republiky říkalo, že pohraničí na severu a západě je přelidněno 

(Čapka, 2005). Tvrzení má základy pravděpodobně kvůli velkým městům nacházejícím 

se v této oblasti, jako např. Liberec
20

, Cheb, Karlovy Vary, Jáchymov, Chomutov, 

Teplice, Ústí nad Labem, Trutnov, Jeseník, Šumperk, Krnov a Opava. Zároveň tato 

města představovala kulturní a duchovní základny sudetských Němců (složení obyvatel 

v těchto městech bylo téměř čistě německé).  

Jižní příhraniční části Sudet se ovšem vyznačovaly silněji zastoupeným 

zemědělstvím. Průmysl zde nebyl tak rozvinut jako v severní části Sudet, protože 

přírodní podmínky k zemědělské činnosti zde byly mnohem přijatelnější. Velkou oblibu 

díky příznivým klimatickým podmínkám zde získalo vinařství, ovocnářství a pěstování 

obilí. Zemědělská produkce stačila k obživě většiny obyvatel, proto obyvatelé jižní části 

nebyli motivováni rozvíjet a zakládat významnější průmyslové závody. Na jihu Sudet 

však existovala výjimka, kterou bylo Pošumaví, kde se vyrábělo palivo z rašeliny, těžilo 

se dřevo a prosperovaly sklářské hutě (Čapka, 2005). 

Po válce osídlování obydlí po odsunutých Němcích právně upravily tzv. 

Benešovy dekrety vydávané v průběhu roku 1945. Nejdůležitějšími z nich, které 

upravovaly nakládání s Němci, byly dekret o národní správě č.5/1945, dekret 

konfiskační 12/1945 a dekret osídlovací 28/1945 (Čapka a kol, 2005): 

                                                 

20
 Liberec bylo v roce 1869 druhé největší město v Čechách, ihned po Praze. 
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 Dekret o národní správě č.5/1945 – vydaný 19. 5. 1945 rušil právní akty 

týkající se majetku z doby nesvobody a určoval národní správu majetku Němců, 

Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací ústavů. 

 Dekret konfiskační č.12/1945 – z 21. 6. 1945 o konfiskaci a rozdělení majetku 

Němců, Maďarů a jiných nepřátel českého a slovenského národa. 

 Dekret osídlovací č.28/1945 – z 20. 7. 1945 o osídlení zemědělské půdy Němců. 

Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými 

zemědělci. 

 

3.2.1 Demograficko-ekonomické proměny 

Po odsunu Němců došlo k významným demografickým a ekonomickým změnám. 

V důsledku chybějících lidských zdrojů potřebných k osídlení, pokračující urbanizace, 

budování vojenských cvičišť a od 50. let též pohraničního pásma podél státní hranice 

s Rakouskem a Bavorskem (zčásti i s NDR) zaniklo po roce 1945 mnoho obcí a osad. V 

pohraničních oblastech (v devětadvaceti okresech) se nacházelo k 15. květnu 1948 

celkem 364 neosídlených nebo nedostatečně osídlených obcí (Tomáš, 1948). Podle 

československých úředních zdrojů bylo v pohraničí do poloviny 50. let zlikvidováno 

333 obcí a malých osad, z nichž 146 leželo bezprostředně při státní hranici (Urban, 

1964). V první polovině 60. let se hovořilo již o 459 zaniklých obcích. Při interpretaci 

těchto údajů je však třeba mít na zřeteli, že se v mnoha případech jednalo o obce 

zrušené pouze statisticky, protože došlo k jejich administrativnímu přičlenění k jiným 

lokalitám, takže navzdory většinou rapidnímu poklesu počtu obyvatel tyto obce jako 

lidská sídla fakticky nezanikla (NADAS, 1964). V knize Zmizelé Sudety (Antikomplex a 

kolektiv autorů, 2007) lze dokonce najít údaj o 3000 zaniklých obcí, částí obcí a samot 

do dnešních dnů. Jako důvod tolika zaniklých obcí a samot je zde uvedeno především 

nedostatečné osídlení a zákaz vstupu do hraničních pásem. 

3.2.2 Zemědělství 

Osídlení konfiskované zemědělské půdy mělo být pokračováním předválečné 

pozemkové reformy. V poválečných letech převládal názor na soběstačnost v produkci 

potravin, proto se zemědělství věnovala taková pozornost. V neposlední řadě to byla 

dobrá příležitost pro politické strany vytěžit z rozdávání půdy politické body. Němci a 

Češi se lišili hlavně ve velikosti zemědělských usedlostí, v německých okresech byly 
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významnější malé a střední selské závody od 10 do 50 ha plochy, naproti tomu v 

českých okresech převažovaly malé parcelové a domkářské závody od 0.1 do 5 ha 

plochy. Podíl malorolníků od 5 do 10 ha plochy, velkých selských závodů od 50 do100 

ha plochy a velkostatků přes 100 ha plochy byl ve srovnání obou národů přibližně 

rovnoměrný (Čapka a kol., 2005). Relativně větší podíl nejmenšího zemědělského 

majetku v českých okresech zřejmě byl a stále je obrazem vesnice. V německých 

okresech lze nalézt celkem mnohem více velkých statků skládajících se ze čtyř budov, 

které leží vzdáleny od vesnické silnice, avšak v českých okresech stojí domy mnohem 

blíže u cest.  

Jak uvádějí Čapka a kol. (2005), velké množství zemědělské půdy představovaly 

velmi malé výměry v horských oblastech poskytující rodinám, které na nich velmi tvrdě 

pracovaly, potraviny stěží pro vlastní spotřebu. Zbylé větší malé a střední selské 

polnosti v nížinách byly nedostačující pro výživu obyvatelstva měst a hor. Poprvé se 

nedostatek komodit projevil hned po zřízení samostatného státu v roce 1918, kdy byly 

na zimní období přerušeny dodávky uhlí a obilí do pohraničí z důvodů válečného stavu 

s místními politickými samozvanci a neochotou připojit se k novému státu. Pohraničí 

bylo tak vyhladověno a i z těchto důvodů se muselo podvolit centrální vládě z Prahy. 

Konfiskace zemědělského majetku a jeho rozdělování upravoval dekret 

prezidenta republiky ze dne 21. 6. 1945 č. 12/1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení 

zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a 

slovenského národa. Tento dekret stanovil podmínky přebírání a následného přidělování 

zemědělského majetku – zemědělské a lesní půdy a k ní patřící budovy a zařízení, 

závody zemědělského průmyslu včetně jejich movitého příslušenství (živý i neživý 

inventář) a také všechna práva, která náležela k takovému majetku. Konfiskován byl 

majetek zemědělců německé a maďarské národnosti, zrádců a nepřátel republiky a 

majetky akciových a jiných společností, které úmyslně nebo záměrně sloužily 

nepřátelům. Výjimku tvořili lidé německé a maďarské národnosti, kteří aktivně bojovali 

za osvobození. Přednostní právo na příděl půdy rozšířil dekret o osídlení, měli to být 

„osoby, které se vyznamenaly a zasloužily v národně osvobozovacím boji, zejména 

vojáci a partyzáni, bývalí političtí vězni a deportovaní a jejich rodinní příslušníci a 

zákonní dědicové, jakož i rolníci postižení válkou“ (Dekret č. 28/1945, 1945). 

Čapka a kol. (2005) uvádí, že o příděl půdy mohli žádat také zemědělští dělníci a 

rolníci, půdu zanechanou ve vnitrozemí museli odevzdat do správy Národnímu 

pozemkovému fondu. Zemědělské osídlování řídily státní orgány, které na okresní 
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úrovni sepisovaly konfiskovaný majetek a připravovaly osídlovací plány s návrhy 

přídělu pozemků, budov a jiného movitého majetku. Ministerstvo zemědělství k tomuto 

zřídilo Osídlovací komise v okresech. Na ústřední úrovni působil Národní pozemkový 

fond pro problematiku zemědělského osídlování, vedle toho působily na centrální 

úrovni orgány s působností ve všech oblastech osídlení, a to Ústřední komise pro vnitřní 

osídlení, Osídlovací úřad, Fond národní obnovy a Osídlovací komise ÚV KSČ. 

Struktura německého zemědělství nevyhovovala pozdějšímu osídlování, proto 

nebylo možné ponechat původní vlastnické struktury. Nedostatek pracovních sil v 

pohraničí přinutil již při tvorbě dekretů rozdělovat půdu velkých statků do několika 

menších. Zároveň se malé usedlosti, které by se jen těžko obsazovaly, slučovaly tak, 

aby poskytli dostatečnou obživu rodině osídlence. Při parcelování a slučování se 

přihlíželo na kvalitu půdy, charakter produkce a ke klimatickým podmínkám, půda tak 

měla zajistit soběstačnost v produkci novému majiteli (Čapka a kol., 2005). Toto 

opatření změnilo charakter zemědělské výroby v pohraničí a přispělo k rovnostářství, 

kdy měl každý stejně. Takovéto rozdělení přispělo k poklesu zemědělských závodů v 

pohraničí a také ke snížení potřeby nových pracovních sil. Nebylo tedy třeba nahradit 

každého odsunutého Němce a nebylo to ani kapacitně možné. Počty přidělovaných 

usedlostí lze jen odhadovat, pravděpodobně bylo třeba osídlit 120 000 až 250 000 

usedlostí (Čapka a kol., 2005).  

Co se týče lesů, přistupovalo se k nim zcela jinak než k ostatní zemědělské půdě. 

Nadmořská výška německého jazykového území v průměru dosahovala 580 m. n. m. v 

Čechách a 512 m. n. m. na Moravě, zatímco území, kde převládala čeština, pouze 426 

m. n. m., resp. 424 m (Čapka a kol., 2005). Území obývané Němci bylo pokryto lesem z 

jedné třetiny a česká území přibližně z jedné čtvrtiny, v lesnictví tedy byli více 

zainteresováni Němci. Dekret č. 12/1945 stanovil, že všechny souvislé lesní plochy nad 

50 hektarů připadnou státu, pokud to nebyly souvislé lesy. Do velikosti 100 hektarů se 

lesy přidělovaly národním výborům, na drobné vlastníky tak zbyl pouhý zlomek lesů. 

Takový způsob přidělování lesních ploch přispěl k potížím osídlenců v hospodaření – 

nebylo čím opravovat domy, ohrady, nemohli stavět nové budovy pro zemědělské 

využití jako např. stáje, chlévy apod. V předválečném Československu bylo 58 % lesů v 

soukromém vlastnictví a pouze 15 % ve vlastnictví státu, probíhající první pozemkovou 

reformou se podíl státu zvýšil na 25 % a druhá pozemková reforma prováděná po roce 

1945 získala ve prospěch státu další hektary lesních ploch tak, že na konci roku 1947 již 

podíl lesní plochy vlastněné státem představoval 60 % (Čapka a kol., 2005). 
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3.2.3 Průmysl 

 Bohaté zásoby rud a dalších nerostných surovin vedly středověké panovníky k 

myšlence osídlit tento prostor zkušenými odborníky ze sousedních zemí, kteří se zde 

usadili a předávali své zkušenosti dalším generacím. Potomky těchto lidí měli po druhé 

světové válce nahradit osídlenci s minimálními zkušenostmi, regiony v pohraničí tak z 

hlediska kvality a úrovně pracovní síly upadly. Ložiska rud se nalézala v celé severní 

části pohraničí, v Krušných horách a Horním Slavkově (cín), v Jihlavě a Kutné Hoře 

(stříbro). Šumava a oblast Kašperských hor disponovaly zásobami zlata. V 

Podkrušnohoří od Sokolova po Ústí nad Labem byly a stále jsou bohaté zásoby hnědého 

uhlí, ve Slezsku černého uhlí. Na Karlovarsku se díky zásobám kaolínu vyráběl světově 

proslulý porcelán. Těžba a zpracování nerostných surovin byly vedle lehkého textilního 

a sklářského průmyslu hlavním směrem vývoje a významu těchto oblastí (Průcha a kol., 

2009). 

Situace v průmyslu s koncem války nebyla příznivá, všechny velké podniky 

využívali okupanti pro válečnou produkci, celý průmysl se orientoval především na 

produkci pro armádu. Spotřební průmysl byl nacisty téměř zlikvidován. Československé 

chemičky, oděvní závody, textilky a velké strojírenské podniky byly vydrancovány 

německou válečnou ekonomikou. Po dobu války plynuly do těchto podniků spíše 

sporadické investice, aby bylo možno vyrábět – vybavení a zařízení továren bylo 

zastaralé a zdevastované. Mnoho podniků bylo zničeno a poškozeno nálety spojenců, 

ale také jejich stroje úmyslně znehodnoceny nebo odvezeny Němci. Zásoby vyrobených 

produktů po válce vůbec neexistovaly. Stav infrastruktury byl katastrofální, při ústupu 

německé armády docházelo ke zničení mostů, silnic, tunelů a železnic. Jedinou 

výjimkou byl zbrojní průmysl, který byl během války vehementně podporován. 

Investice z říšské kasy do zbrojního průmyslu byly tedy ve značné výši. Dá se říci, že 

výroba ve zbrojním průmyslu probíhala na velice moderních zařízeních. Po odchodu 

nuceně nasazených se projevoval nedostatek pracovních sil. 

Průmysl a bankovnictví byly do osvobození v německém nebo kolaborantském 

vlastnictví. Bylo potřeba zajistit obnovení nebo pokračování produkce a přeorientování 

se na mírový stav. 

 

 

 



33 

 

Tab. 2.1: Podíl Němců na průmyslové kapacitě českých zemí podle počtu zaměstnanců 

k 1. 6. 1945 

průmyslové odvětví podíl Němců (%) 

sklářský průmysl 67,2 

papírenský průmysl 63,6 

báňský průmysl 62,7 

textilní průmysl 57,8 

průmysl keramický, kamene a zemin 45,3 

dřevozpracující průmysl 38,8 

chemický průmysl 37,4 

pily 35,8 

elektrárny a energetika 34,8 

mlynářství 27,9 

pivovarnictví a sladovnictví 27,7 

potravinářský průmysl 26,8 

plynárenský a vodárenský průmysl 26,6 

tiskárenský průmysl 23,8 

lihovarnictví 23,5 

průmysl železa a kovů 22,8 

kožedělný průmysl 16,8 

cukrovarnictví 13,1 
       Zdroj: Čapka a kol (2005), vlastní zpracování 

 

Z Tab. 2.1 si lze udělat představu, jaké ohrožení ekonomiky představoval odsun 

Němců jako kvalifikované pracovní síly. Poválečná euforie a averze vůči nim však 

bránila jejich ponechání ve výrobě. Za nepřijatelné, se také považovalo ponechat 

Němce, aby postupně školili nové osídlence. Znamenalo by to, že by se denně setkávali, 

byli v kontaktu a spolupracovali s nimi. K tomuto nebylo veřejné mínění vůbec 

nakloněno a tak zůstávali pouze nenahraditelní odborníci a specialisté, bez nichž by 

vůbec nebylo možné udržet výrobu. Ze strategicky významných odvětví, jako těžařství, 

energetika, chemický průmysl a hutnictví, byly téměř všechny z hlediska počtu 

zaměstnanců soustředěny z více než poloviny v pohraničí, což přinášelo problémy celé 

ekonomice nejen v pohraničních oblastech. Nedostatek průmyslových dělníků v těchto 

závodech ohrožoval i československý vývoz do zahraničí, protože některá exportní 

odvětví, jako sklářství, textilní a keramický průmysl, zajišťovali personálně Němci z 

přibližně dvou třetin. Bez Němců byla tato odvětví zcela ochromena. V průběhu roku 

1945 se podařilo zažehnat hrozící kolaps národního hospodářství, jednak příchodem 

brigádníků a osídlenců a také rozdělením průmyslových podniků do třech kategorií z 

hlediska důležitosti a určením, které podniky mohou být zrušeny nebo sloučeny a 
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jejichž provoz musí zůstat bezpodmínečně zachován. Podle Čapky (2005) bylo 

„osídlení pohraničí podmínkou úspěchu či neúspěchu hospodářské konsolidace celé 

republiky.“ Takto byla tato problematika předkládána veřejnosti ve vnitrozemí. 

V plánu na osídlení pohraničí se nepočítalo s tím, že za každého Němce přijde 

nový osídlenec. Celá republika nemohla najít takové vnitřní zdroje, aby tento skokový 

úbytek obyvatel na specifickém území nahradila. Osídlovací instituce se snažily dostat 

do republiky lidi české či slovenské národnosti, kteří emigrovali do zahraničí. To se jim 

dařilo, ale v počtech nedostačujících alespoň k plánovanému nahrazení německých 

pracujících. 

Na jedné straně nedostatek pracovních sil a na druhé straně, nedostatek 

pracovních příležitostí na východním Slovensku a v hospodářsky slabých českých 

krajích přispěly k rozhodnutí o přemístění některých průmyslových podniků. V 

neposlední řadě toto rozhodnutí podpořila politická orientace státu na SSSR v 

souvislosti s polarizující se mezinárodní situací. Jelikož se přemísťovaly převážně 

podniky těžkého průmyslu a strojírenství, lze předpokládat, že se bralo do úvahy 

případné vojenské ohrožení ze západu. O přemístění části průmyslových zařízení 

z pohraničí se uvažovalo už v průběhu roku 1945. Hospodářsky slabě rozvinuté kraje 

předkládaly požadavky na počet pracovních míst a obor výroby. Jednalo se o slovenské 

kraje zemědělského charakteru, které byly minimálně industrializované, jako Kysucko, 

Oravsko, oblast horního toku Hronu a celé severovýchodní Slovensko. Největší 

poptávka byla po strojírenských závodech a kovoprůmyslu, podmínkou pro přemístění 

na Slovensko byla surovinová základna v místě zamýšleného přesunu. Často však v 

regionu nebyli k dispozici kvalifikovaní pracovníci. Odchod průmyslových podniků se 

nelíbil osídlencům v pohraničí, vnášel do jejich řad obavy a nejistotu a vyvolával 

nesouhlasné reakce v podobě protestů, a dokonce i stávek. Nakonec se tento transfer 

výrobních zařízení týkal 156 závodů s 25 000 pracovních míst (Čapka a kol., 2006). 

Tento počet, z hlediska pracovních příležitostí v pohraničí, nepředstavoval významný 

problém. Horší situace byla s návazností na ostatní dodavatelské a odběratelské závody 

v pohraničí, kterým se tak zdražily náklady na dopravu a skladování. Navíc je třeba vzít 

na zřetel, že rušení podniků v pohraničí nebylo nejlepším lákadlem pro další osídlence. 
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3.3 Šumpersko: Hospodářský dopad v důsledku odsunu 

Němců 

Je udivující, co naši předci dokázali vybudovat v tak drsných horských 

podmínkách Šumperska a Jeseníků. Na geografický celek můžeme vztáhnout 

ekonomickou poučku o mezním užitku. Z přírody můžeme vzít jen tolik, kolik nám 

nabídne. Oblast Šumperska nabízela přírodní bohatství: svěží vzduch, lesy, louky pro 

pastvu, pole se lnem a bramborami, žulu, vápenec a vodu. Člověk si již tehdy 

uvědomoval, že s tímto bohatstvím se musí nakládat šetrně. To, čím by zbohatl, musel 

vytvořit vlastním umem. Ekonomickou terminologií bychom řekli, že jeho přidanou 

hodnotou byl selský rozum, schopnost hospodařit a dobrý podnikatelský záměr.  

Po éře hornické slávy přišla i na Šumpersko, do horských vesnic a osad, 

průmyslová revoluce a s ní spojený rozkvět textilní tovární výroby, která byla důležitým 

faktorem hospodářského růstu kraje. V Pekařově se dokonce začaly vyrábět velmi 

známé varhany a flašinety. Vincenz Priessnitz objevil koncem 20. let 19. století léčivou 

schopnost vody ve spojení s pohybem na zdravém vzduchu a vybudoval v Gräfenberku 

nad Jeseníkem první vodoléčebný ústav na světě (Antikomplex a kolektiv autorů., 

2007). Lázeňství na Šumpersku a Jesenicku bylo hybným motorem turistického ruchu. 

Současně s rozvojem turismu vznikalo mnoho hotelových domů a ubytovacích kapacit, 

stravovacích podniků a infrastruktury. Zemědělci a rolníci našli trvalý odbyt potravin, 

v zimě pak poskytovali koňské povozy k projížďkám na saních. V této souvislosti nastal 

rozvoj dalších výrobních kapacit v oblasti turistických potřeb, především lyží, 

turistických holí, bylinných likérů a pohlednic. 

V práci se dále bude poměrně často pracovat s pojmem Šumpersko. Oblast 

Šumperska by měla být vnímána jako okolí Šumperka s blíže neurčenými hranicemi. 

Nicméně lze obecně říci, že se jedná o oblast jižně od Šumperka po Zábřeh na Moravě, 

východně po Rudu nad Moravou přes Hanušovice na sever po Staré Město, Brannou a 

východně Loučnou nad Desnou a celé Podesní. Katastrální hranice jednotlivých měst a 

obcí se mnohokrát měnily, tím pádem zaniklá obec jednou ležela na katastru Sobotína a 

jindy na území Petrova nad Desnou (dříve Petroviček).  Není zde tedy vhodné přesně 

specifikovat oblast zájmu, ale pouze rámcově nastínit území, na kterém bylo prováděno 

vlastní bádání. 

Z materiálů Státního okresního archivu Šumperk vyplynuly následující 

demografické skutečnosti. Dle posledního sčítání lidu z předmnichovské republiky žilo 
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v roce 1930 v šumperském okrese 81 183 obyvatel, z toho bylo 61 748 Němců. Tato 

čísla se ještě zhoršila v neprospěch českého obyvatelstva po Mnichovu a v průběhu 

okupace. V šumperském okrese bylo k 1. lednu 1945 ze 79 173 obyvatel 67 767 Němců 

a pouze 11 406 Čechů (OAŠ, fond ONV Šumperk, sign. III 5033/45). 

3.3.1 Demograficko-ekonomické proměny 

Na Šumpersku se nachází velice značné množství zaniklých obcí, osad, samot a 

objektů. V této části byl použit vlastní výzkum, při kterém došlo k detailnímu 

porovnávání starých fotografických map na webu kontaminace.cenia.cz
21

 (MŽP, 2009), 

které pocházejí z počátku 50. let, kdy většina domů po vysídlených Němcích ještě stála. 

Použity byly také mapy II. (1836-1852) a III. (1876-1878) vojenského mapování 

umístěné na webu oldmaps.geolab.cz (Dušek, 2010). Zmíněné historické mapové 

podklady byly dále porovnávány se současným stavem v terénu a prostřednictvím 

fotografických (družicových) map z webu maps.google.com (Google, 2014). Pro 

zjištění zaniklých obcí, osad, samot a objektů byl použit především web zanikleobce.cz 

(Beran, 2013), kniha Historické toulky Šumperskem (Polách, 2012), sborník Severní 

Morava vydávaný Vlastivědným muzeem v Šumperku, knihou Zaniklé obce Jesenicka 

(Macháček a Šos, 2011) a vlastní znalostí okolí Šumperska. Počty domů stojících před 

válkou jsou čerpány ze dvou zdrojů. Prvním zdrojem je kniha Vlastivěda 

moravská: Místopis. Šumperský okres, Staroměstský okres, Vízmberský okres. II od Dr. 

Jana Březiny (1932). Druhým užitým zdrojem je německá kniha od Alberta Haida 

(1940) s názvem  rtsbuch   r den  eichsgau Sudetenland. 

 Na řadě míst byly provedeny vlastní amatérské terénní výzkumy. Byla 

provedena fotodokumentace, zaznamenán počet pravděpodobných základů domů, dnes 

ruin a byl zaznamenán počet dosud stojících domů. Jedná se především o zaniklá místa: 

Adamov, Bída, Josefová, Labe, Lesní Mlýn, Rehfeld, Sklené, Starý Kopec, Svobodín, 

Štolnava, Valbeřice, Velké Vrbno a Zaječí.  

Jednotlivé obce, osady a místa jsou seřazena hospodářsko-geograficky dle 

oblastí, ve kterých se nacházejí nebo nacházeli. Na daném území existovala významná 

hospodářská odvětví, která ovlivňovala celý region.   

 

 

                                                 

21
 Projekt je zaměřen na metodiku plošné inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 

míst a na kategorizaci priorit na území České republiky. Mapové podklady pro leteckou ortofotomapu 

poskytl VGHMÚř Dobruška. 
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Okolí Starého Města 

Oblasti u Starého Města dominovala obec Velké Vrbno (Gross Würben). Tato 

obec je jedna z mála původně německých horských obcí, která si udržela svůj statut i 

přes značnou devastaci. Nachází se pod dnešní chatou Paprsek v údolí táhnoucím se až 

pod sjezdovku. V roce 1921 se v obci nacházelo na 50 domů s 253 obyvateli, z toho 249 

Němců a pouze 4 Češi. Je zde patrná snaha za první republiky o počeštění německých 

vesnic v Sudetech. V roce 1930 zde žilo 266 obyvatel, z toho 255 Němců a 11 Čechů. 

Dnes stojí jen zlomek obydlí, konkrétně 17, převážně rekreačních domů s 23 stálými 

obyvateli. Dříve zde byl kostel, mlýn, pila, finanční stráž i škola a do 18. století v obci 

fungovaly sklárny. Mnoho obyvatel docházelo do grafitových dolů v Adamovském 

údolí. 

Adamovské údolí vede ze Starého Města do Velkého Vrbna. Na silnici 

nacházející se v údolí dříve stálo několik osad a samot. Tou první z nich je Adamov 

(Adamsthal), což je zaniklá osada spadající pod Staré Město. V roce 1921 se v osadě 

nacházelo 34 domů se 133 obyvateli německé národnosti. Z demografických údajů je 

patrný rozvoj osady, přičemž v roce 1930 zde žilo již 153 Němců. Obyvatelé pracovali 

především v zemědělské výrobě (živočišné i rostlinné) a podíleli se také na těžbě dřeva. 

Značná část obyvatel pracovala v grafitovém dole nacházejícím se na křižovatce do 

Velkého Vrbna a Adamova. Důl před druhou světovou válkou poskytoval až 160 

pracovních míst. Dnes je již uzavřen. Zakladatelem grafitových dolů byl staroměstský 

podnikatel Bühl. Z terénního průzkumu lokality Adamov se v současné době v místech 

osady nacházejí 2 domy, jedná se pravděpodobně o výletní chaty. Z leteckých snímků 

z roku 1953 je zřejmá značná devastace cca poloviny domů (zřetelné pouze ruiny – 

obvodové zdi). Osada zanikla do konce 50. let. Dále se v údolí nacházel Lesní Mlýn 

(Buschmühle), což byla osada na křižovatce na Velké Vrbno a Adamov, která spadala 

pod obecní úřad ve Velkém Vrbně. Dnes je zcela zničena, ruiny jsou patrny v terénu 

dodnes. Nacházel se zde vodní mlýn, dva obytné domy a kaple (kostelík), který sloužil 

nejen této osadě, ale díky poloze na křižovatce cest Velké Vrbno, Adamov a Staré 

Město posloužil zcela jistě i pocestným. 

Nad Adamovským údolím vlevo, směrem ze Starého Města do Velkého Vrbna,  

stála malebná osada Starý Kopec (Altenberg). Osada byla poměrně rozlehlá, 

nacházející se nad Malým Vrbnem. Část obyvatel pracovala v grafitových dolech pod 

osadou, většina se však věnovala zemědělské výrobě. Jak plyne z fotografických 

snímků z roku 1953, většina domů v té době ještě stála. Pouze stavení nad osadou byla 
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v ruinách. Celkem v osadě bylo asi 18 domů. Dnes stojí pouze jeden. Za zmínku ještě 

stojí osada, která se nacházela nad silnicí z Hanušovic do Starého Města. Cibulka 

(Zibulkafeld) je zcela zničená osada u Vysokých Žibřidovic. Z fotografií z roku 1953 

lze určit 16 stavení, některá již pouze jako ruiny. V tomto roce došlo také ke srovnání 

celé osady se zemí. Německé obyvatelstvo zde zcela přestalo existovat po odsunu 

v roce 1947. 

 

Okolí Branné 

V okolí Branné byla významná sklářská výroba (dodnes v terénu rozpoznatelné 

sklářské pece) a těžba rud. Bída (Jammerthal) je zaniklá samota nad silnicí směrem na 

Ostružnou. Jednalo se o 3 domy, z nichž jeden byl již v roce 1953, jak je patrno 

z leteckého snímkování na kontaminace.cenia.cz (MŽP, 2009), stržen (viditelné ruiny). 

Z terénního průzkumu vyplývá, že dnes o této samotě nejsou v dané lokalitě téměř 

žádné stopy. 

Přední Alojzof (Vorder Aloisdorf) je částečně zaniklá osada rozprostírající se 

nad železniční stanicí Branná. V roce 1930 zde bylo 18 domů s 89 obyvateli. 

Z leteckého snímkování v roce 1953 je patrno cca 10 stavení ve spodní části osady. 

Zbytek domů, který se nacházel ve stráni táhnoucí se nad osadou, byl v té době zcela 

srovnán se zemí. Do současné doby se dochovalo 5 domů. Na osadu navazoval Zadní 

Alojzof (Hinter Aloisdorf), který se nachází kousek od turistické cesty nad Předním 

Alojzovem. V roce 1930 čítala osada 7 stavení s 31 obyvateli. Bohužel, z terénního 

průzkumu je zřejmé, že se zachovala pouze jedna novodobá zástavba, která je postavena 

na základech německého stavení. Pravděpodobně slouží jako chata. 

Další osadou v okolí Branné bylo Zaječí (Hasendörfel). Tato osada navazovala 

na Vikantice (jihozápadně od Branné). Hasendörfel  byl pokračováním osídlení horní 

části údolí. V těchto místech zaniklo mnoho domů spadajících pod Vikantice, ale Zaječí 

zaniklo úplně. Z terénního průzkumu je velice obtížné určit, kde stály domy. 

Z mapového podkladu z roku 1953 již také nebylo možno téměř nic zjistit. Až mapové 

podklady II. a III. vojenského mapování odhalují přibližnou pozici domů. 

Pravděpodobně se zde tedy nacházelo celkem 7 obydlí, dnes ani jedno. V údolí 

z Hanušovic do Branné se po pravé straně rozkládala Josefová (Neu Josefsthal). Osada 

se nacházela v katastru Nových Losin, ale nejblíže se rozkládá obec Branná. Na 

leteckých snímcích z roku 1953 je patrných 17 stavení, stejně jako v roce 1921, kdy 

měla osada 85 německých obyvatel. Na místě osady byly v 18. století sklárny. Po 
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uzavření výroby zde byla založena osada Josefová. V osadě byla postavena také 

jednotřídní škola. Na počátku 60. let armáda srovnala domy v osadě se zemí. Ušetřena 

byla pouze hájovna, která stojí dodnes. 

Hanušovicko 

Na Hanušovicku převažovala těžba rud (vyvýšenina nad Hanušovicema dokonce 

dostala pojmenování Rudný kopec). Od roku 1874 se stává významným hospodářským 

činitelem pivovar Holba, ve kterém pracovala řada zaměstnanců ze zaniklých osad. 

Nejseverněji u cesty do Branné stála osda Labe (Elbe). Jednalo se o bývalou německou 

osadu, která je dnes součástí obce Jindřichov. V současnosti zde stojí několik 

rekreačních chat, které jsou postaveny na základech domů po odsunutých obyvatelích. 

Některé domy jsou ještě původní, užívány pravděpodobně spíše rekreačně. V roce 1921 

zde bylo 55 domů s 321 obyvateli. Dnes stojí pouze 8 domů. Další osadou severně od 

Hanušovic byl Rudkov (Erzberg). Rudkov je osada se třemi dochovanými domy 

nedaleko Habartic. Jak vyplývá z názvu osady, je zřejmé, že se zde dolovala železná 

ruda. Důlní činnost byla ukončena v 19. století. Počet domů se pohyboval téměř po 

celou dobu existence osady okolo deseti. Nedaleko ležela osada Sklené (Glasdorf), což 

je zaniklá osada u Habartic (místní části Jindřichova). Původně zde stála jenom sklárna. 

Později zde vyrostla osada o 63 domech s 293 německými obyvateli v roce 1930. 

Fungoval zde mlýn a tkalcovna, která v roce 1929 zaměstnávala 30 dělníků. Z terénního 

průzkumu je zřejmé, že dnes zde není téměř památky o bývalé osadě. 

Okolo údolí řeky Moravy, východně od Hanušovic, se rozprostíralo několik 

zaniklých osad. První z nich nesla jméno Na Kristenově (Christenfeld). Tato malá 

osada zcela zanikla, která čítala v roce 1945 na patnáct domů. Na snímcích z roku 1953 

je vidět, že z většiny domů jsou již ruiny. Nedaleko stála osada Rehfeld. Rehfeld je 

zcela zaniklá malá osada pod Christenfeldem (Na Kristenově) na cestě k železniční 

stanici k Podlesí. Nemá český ekvivalent, po roce 1945 ani nebyl třeba. Důležitým 

hospodářským stavením zde byl mlýn. Z terénního průzkumu vyplynulo, že se zde 

nacházelo asi pět domů. Další osadou v dané oblasti byl Krondörfl, nacházející se na 

úpatí údolí Malé Moravy. Jednalo se o osadu, jež měla v roce 1945 dvanáct domů a 

téměř 70 obyvatel. Do dnes se zachoval pouze jeden dům, který byl po válce osídlen a 

po úmrtí obyvatel domu sloužil pracovníkům v lese. Z průzkumu starých map a 

pramenů se obyvatelé zabývali především těžbou dřeva. 

Dodnes poměrně dominantní obec v údolí je Podlesí (Grumberg, dříve česky 

Krumperky). Jedná se o částečně zaniklou obec ležící několik málo kilometrů od 
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Hanušovic směrem na Králíky. V roce 1930 zde žilo 723 obyvatel ve 128 domech, 

přičemž z tohoto počtu zde žilo pouze 21 Čechů. Při sčítání lidu v roce 1990 zde žilo 

pouze 99 obyvatel ve 24 trvale obydlených domech. Je zde kostel, radnice a dříve tady 

fungovaly také škola, pila, olejna a mlýn. V 19. století byl v okolí Podlesí pěstován 

velmi kvalitní len. Dnes v Podlesí funguje jeden obchod se smíšeným zbožím. 

Valbeřice (Walbergsdorf) je osada ležící naproti železniční stanice Podlesí. V roce 

1930 čítala 20 domů s 93 obyvateli. Dnes stojí pouze dva objekty, které jsou využívány 

jako rekreační chaty. V okolí se nachází mnoho ruin po již neexistujících domech. 

 

Další zaniklá místa na Šumpersku 

Svobodín (Freiheitsberg) byla osada rozléhající se nad Klepáčovem nad silnicí 

Šumperk – Ostrava. Bylo v ní 15 domů, na snímcích z roku 1953 je velká část již 

zbourána a jsou zřetelné jen ruiny. Dnes po osadě není téměř stopy a je obtížně 

přístupná. Ohromně romanticky a kouzelně působí zaniklá osada Štolnava (Stollenhau). 

Jedná se o místo, které je hojně navštěvováno turisty a místními lidmi k venčení psů. 

Výhoda lokality je v tom, že je velmi dobře dostupná autem. Osada je zcela zničená, 

nacházející se nad Rejcharticemi. Dnes je v mapách tato lokalita nazývána jako 

Prameny. V okolí se dříve těžila železná ruda. V osadě se nacházelo v roce 1930 na 28 

domů se 132 obyvateli. Po ukončení důlní činnosti se osadníci zabývali těžbou dřeva a 

pěstováním lnu. Nacházel se zde také kostel, hřbitov (ten se zachoval dodnes), škola a 

dva hostince. Již dříve byla Štolnava oblíbeným výletním místem obyvatel Osikova 

(Aspendorfu). V roce 1965 zbytek domů srovnala se zemí československá armáda, 

posádka Šumperk. Dnes jsou na místě k vidění pouze 2 domy, které slouží 

pravděpodobně jako rekreační objekty. 

3.3.2 Významné odsunuté osobnosti 

Osobností, které by si zasloužily alespoň zmínku v seznamu, je mnoho. Byly 

vybrány osobnosti, jejíž morální a společenský kredit lze hodnotit víceméně kladně. 

Osobnosti byly vybírány z webu Vlastivědného muzea v Šumperku, které zveřejňuje 

v projektu Šumperské portréty (VMŠ, 2009) významné osobnosti z historie Šumperska. 

Dále byl využit web města Šumperka (MěÚ Šumperk, 2007), a také knihy Finanční 

elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století (Kubů a Šouša, 2009). 

Významné odsunuté osobnosti jsou rozděleny do tří skupin. První skupinu tvoří 

odsunutí průmyslníci, ve druhé jsou politici a ve třetí skupině ostatní významné 
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osobnosti. U některých uvedených osobností se prolíná politická, umělecká nebo 

podnikatelská kariéra. V těchto případech byla daná osoba zařazena do skupiny dle 

uvážení autora. 

 

Odsunutí průmyslníci 

 Na Staroměstsku působila především Rodina BÜHL, která byla jako většina 

Němců po válce z Československa odsunuta. V průběhu 19. století na Staroměstsku 

založili malou textilní manufakturu, která se rychle rozšiřovala a zpracovávala kromě 

lnu i bavlnu. Rodina Bühlů, která se stala kapitálově nejsilnější v celé oblasti, v roce 

1828 převzala zdejší doly, které přivedla k velkému rozkvětu. Těžbu rozšířila v letech 

1835-1840, a to nejen v Malém Vrbně, ale i v Branné. V roce 1927 došlo ke vzniku 

akciové společnosti Graphitwerke Bühl-Alberti se sídlem ve Starém Městě. Již tehdy 

byla těžba v této oblasti největší těžbou grafitu v tehdejším Československu. Produkční 

možnosti společnosti byly okolo 1000 vagonů ročně. Ing. Herman Bühl vlastnil důl na 

antimonovou rudu. Tuhové závody důlní společnosti Graphitbergbau Gesellschaft A+M 

Bühl, v majetku Alexandra Bühla, těžily štolou Franciscus ve Vikanticích a štolou 

Carolus v Branné. Po válce rodina Bühlů o vše přišla (Kubů a Šouša, 2009). Po válce 

byl do Bavorska odsunut Franz HARRER (narozen 15. 5. 1869 v Šumperku, zemřel 

16. 9. 1951 ve Weißenburgu v Bavorsku). Dlouholetý člen městské rady, ředitel 

městského muzea, kronikář města a autor zatím nejobsáhlejších dějin města Šumperka 

(Geschichte der Stadt Mährisch Schönberg). Do roku 1932 byl také ředitelem a 

prokuristou tkalcovny firmy Siegl. Čestným občanem Šumperka byl jmenován 17. 

května 1939. Harrer byl posledním čestným občanem města Šumperka před rokem 1945 

(MěÚ Šumperk, 2007). 

Velmi známá byla v Šumperku také podnikatelská rodina Oberleithnerů.  

OBERLEITHNER Gustav, Ing. (narozen 8. 4. 1870 v Šumperku, zemřel 19. 5. 1945 

v Rapotíně, pohřben byl na šumperském hřbitově v hrobě rodičů jeho manželky rozené 

Welzelové). I když nebyl odsunut, zemřel zcela jistě za přispění psychického vypětí 

poválečných dnů. Velmi silně ovlivnil hospodářské dění na Šumperku v tomto období. 

Jeho stopy jsou patrné i dnes. Jako šumperský patriot se velmi zasloužil o modernizaci 

města, výstavbu elektrárny, rozšíření vodovodu aj. Gustav vystudoval chemii a zdědil 

provozovnu na výrobu mýdla, kterou přebudoval na rafinerii minerálních olejů. Záhy se 

však podnikatelské činnosti vzdal a plně se věnoval komunální politice. Od roku 1900 

zasedal v obecním zastupitelstvu, brzy se stal místostarostou (v roce 1906) a později 
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prvním poválečným starostou (v letech 1918-1921). V roce 1918 byl člen zemské vlády 

Sudetenlandu v Opavě. Jako vůdčí osobnost německé nacionální strany byl v letech 

1920 až 1928 senátorem. Ve 30. letech se vzdal veřejné činnosti. Bydlel v 

Mühlfeldstrasse č. 29 (dnešní ulice 8. května). Čestným občanem města Šumperka byl 

jmenován 9. března 1917 (MěÚ Šumperk, 2007). 

Majitelem šumperské továrny na výrobu kachlových kamen a keramického 

zboží byl Karl ROLLEPAZ (narozen 14. 6. 1896 v Šumperku, zemřel 25. 5. 1978 v 

německém Neuwiedu). Jeho firma, kterou převzal po otci nesla název Franz Rollepaz, 

která svůj vznik datovala až k roku 1734. Karl Rollepaz rodinnou firmu řídil od 20. let 

minulého století až do roku 1945. Aktivně se přitom účastnil i veřejného a politického 

života města, za okupace byl prvním náměstkem starosty Kaulicha. Po květnu 1945 

byl pět let vězněn a potom vysídlen do Německa. Usadil se ve městě Neuwied, 

kde získal zaměstnání opět ve svém oboru. Řadu let se tu angažoval v krajanských 

sdruženích šumperských Němců a vzpomínkovými články přispíval do jejich časopisů 

jako Mein Haimatbote aj. (VMŠ, 2009). 

Dědictví, které v Šumperku zanechal Max SAXINGER (narozen 15. 1. 1879 ve 

Šternberku, zemřel 5. 2. 1962 ve Frankfurtu nad Mohanem), je patrné dodnes. 

Průkopník kinematografie. Společně s bratrem Ottou první své kinematografické 

představení uspořádali už v roce 1901 ve Šternberku, později s kočovným biografem 

putovali po celé Moravě a Slezsku. Otto Saxinger si pak stálé kino otevřel ve 

Šternberku a Max Saxinger v roce 1911 v Šumperku, ve sklepních prostorách radnice. 

V roce 1921 si pro své kino Saxinger postavil reprezentativní budovu na rohu dnešních 

ulic M. R. Štefánika a Slovanské. V letech 1938-1945 jako jeden z nejpopulárnějších 

občanů města byl zvolen do šumperské městské rady. Zemřel v únoru 1962 

v německém Frankfurtu (VMŠ, 2009). 

 Mezi významné průmyslníky německého původu lze jistě řadit i rodinu 

KLEINŮ, která vlastnila v Podesní několik průmyslových podniků. Kleinové jsou 

známi především díky železničnímu stavitelství a hutní podnikatelskou činností. Jejich 

stopy jsou v krajině patrné dodnes. Většina železnic na Moravě byla dílem jejich 

činnosti. Celkově vystavěla firma bratří Kleinů přes 3500 km železničních tratí, tedy asi 

třetinu všech tratí v monarchii (Gába a Tempírová-Kotrlá, 2000). Společně s tím 

vybudovali řadu nádraží, tunelů, mostů a viaduktů, z nichž některé se jako technické 

památky zachovaly do dneška. Železárny byly v prvé řadě zaměřeny na výrobu 

pro železnice, po zakoupení důlních polí na Ostravsku také na výrobu těžebních 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeleznice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-Uhersko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_stanice
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Most
http://cs.wikipedia.org/wiki/Viadukt
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Technick%C3%A1_pam%C3%A1tka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Technick%C3%A1_pam%C3%A1tka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDelez%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_hu%C5%A5&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeleznice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
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zařízení. V 60. letech 19. století se staly sobotínské železárny centrem rakouského 

železářského průmyslu, patřily k největším závodům v rakousko-uherské monarchii. Jen 

v Sobotíně zaměstnávaly přes 2000 lidí (Gába a Tempírová-Kotrlá, 2000). 

Sobotínské železárny byly známé i za hranicemi
22

. Bohužel, v roce 1921 již 

jejich železárny neustály konkurenci z Vítkovic a jejich činnost musela být ukončena. 

Železárny včetně Štěpánovského závodu u Olomouce nesly název Zöptauer und 

Ste anauer Eisebau und Eiseh tten a. g. Zöptau (Sobotínsko-štěpánovská železářská a 

hutní akciová společnost se sídlem v Sobotíně).  

 

Odsunutí významní politici 

Německý advokát a politik Dr.jur. Alois BLASCHKE (narozen 28. 3. 1898 v 

Preussisch-Heinersdorf, zemřel 11. 8. 1979 v německém Büdingenu). Advokát a politik. 

Obecnou školu navštěvoval ve Starém Městě, gymnázium v Šumperku, práva 

vystudoval ve Vídni. Po válce si otevřel advokátní kancelář v Šumperku. Do politiky 

vstoupil ve 30. letech, když na podzim 1933 byly úředně zakázány německé nacionální 

strany a dr. Blaschke, v té době nestraník, byl schválen do uvolněné funkce 

místostarosty R. Künzela. Starostou zůstal do roku 1938, za okupace byl ještě radním. 

V roce 1946 byl odsunut a usadil se v německém městě Büdingen. Angažoval se v 

krajanském sdružení šumperských Němců v Hesensku (VMŠ, 2009) 

Lehký nádech kontroverze lze spatřit u Hanse KAULICHA (narozen 17. 2. 

1887 v Čermná, okr. Opava, zemřel 1. 10. 1971 ve Weidenu v Německu). Německý 

učitel a veřejný pracovník v Šumperku, od roku 1923 člen městské rady. Pro své 

nacionální postoje se dostával do konfliktů s československými úřady, ale po volebním 

vítězství Henleinovy strany SdP v roce 1938 byl zvolen starostou města. Zůstal 

jím pak po celou dobu okupace. Jako exponent nacismu byl v květnu 1945 internován 

a v říjnu 1946 odsouzen na 8 let žaláře. Už v červenci 1947 byl však propuštěn (údajně 

na přímluvu šumperských Čechů) a přesídlil do Německa. Tam se stal zakladatelem 

krajanského sdružení Heimatkreis Mähr. Schönberg, od roku 1967 je jeho čestným 

předsedou (VMŠ, 2009). Druhou lehce kontroverzní osobností je Dr. Otto LEBWOHL 

(narozen 27. 9. 1875 v Mikulově, zemřel 8. 9. 1955 v německém Heppenheimu). 

Středoškolský profesor a šumperský starosta. Po vysokoškolských studiích a doktorátu 

působil nejprve v Moravské Třebové a potom na německém reálném gymnáziu v 

                                                 

22
 Při návštěvě Paříže a Eifelovy věže zdůrazňoval český průvodce, že nýty na věži vyrobili Kleinové 

v sobotínských železárnách (nepodařilo se ověřit). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDelez%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_hu%C5%A5&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmysl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-Uhersko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sobot%C3%ADn
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Šumperku. Od 20. Let se výrazně zapojoval do kulturního i politického života města. 

V roce 1923 za nacionálně socialistickou stranu (DNSAP) byl zvolen starostou 

Šumperka a v této funkci setrval až do roku 1933. Jako německý nacionalista se občas 

dostával do konfliktu s československými úřady a musel čelit kritice ze strany 

šumperské české menšiny. Po roce 1945 byl odsunut a angažoval se i v krajanském 

sdružení šumperských rodáků v Hesensku (VMŠ, 2009). 

Jménem příbuzný, nicméně fakticky neměl nic společného s podnikatelskou 

rodinnou Kleinů. Byl jím Hans KLEIN (narozen 11. 7. 1931 v Šumperku, zemřel 26. 

11. 1996 v Bonnu). Německý politik. Do roku 1945 navštěvoval německé gymnázium 

v Šumperku. Od roku 1946 studoval na gymnáziu v Heidenheimu v Bavorsku a potom 

jako stipendista národní hospodářství a historii v Anglii. Po návratu do Německa 

působil jako žurnalista a politik, tiskový atašé řady německých vyslanectví, v roce 1972 

tiskový atašé olympijských her v Mnichově. V letech 1976-1996 byl za bavorskou 

CSU členem Spolkového sněmu a od roku 1987 ministrem. Současně byl i zástupcem 

předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Německu a místopředsedou Spolku 

pro němectví v zahraničí (VMŠ, 2009). 

 

Ostatní významné osobnosti 

Tragicky zesnulý Willy DASCHKE (narozen 22. 9. 1914 v Šumperku, zemřel 

3. 4. 1999 při lyžařském pobytu v Alpách) byl šumperský rodák, jeden z tvůrců 

partnerství mezi německým městem Bad Hersfeld a Šumperkem. Povoláním daňový 

poradce ve Watzenbornu a Bad Hersfeldu, sídlu početných šumperských přesídlenců. 

V jejich řadách se hned od roku 1989 snažil o navázání družebních kontaktů, které v r. 

1994 byly završeny podepsáním partnerské smlouvy. Přitom nezůstával u pouhých 

proklamací. Z jeho iniciativy a za jeho finančního příspěvku mohl být např. restaurován 

morový sloup na šumperském náměstí. V Německu v roce 1997 za celoživotní zásluhy 

i uplatňování přátelství mezi Čechy a Němci obdržel spolkový záslužný kříž (VMŠ, 

2009). 

CHIARI Eduard, Dr.phil. (narozen 7. 10. 1883 ve Vídni, zemřel 12. 4. 1954 ve 

Vídni). Pianista a hudební skladatel. Pocházel ze šumperské podnikatelské rodiny (syn 

dr.Karla Chiariho). Ve Vídni studoval na filozofické fakultě a na konzervatoři, pak 

nastoupil dráhu koncertního umělce jako pianista. Vystupoval ve Vídni, Štýrském 

Hradci, Brně, Praze, Karlových Varech, ale také v Německu, Švýcarsku, Itálii. 

Byl rovněž plodným skladatelem, zkomponoval řadu klavírních skladeb a na vlastní 
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libreta i sedm oper. V roce 1931 se usadil natrvalo v Šumperku, podílel se na správě 

rodinného majetku a až do konce války byl duší hudebního života města. Je na místě 

zmínit otce Eduarda, i když se odsunu nedožil, nicméně byl významným šumperským 

průmyslníkem. CHIARI, Karl, Dr.med. (narozen 26. 5. 1849 ve Vídni, zahynul 14. 5. 

1912 ve Vysokých Taurách v Rakousku). Velkostatkář, průmyslník a politik. 

Po studiích ve Vídni se v roce 1874 usadil v Šumperku. Získal a vybudoval zde tři 

dvory: Pavlínin
23

, Skřivánčí
24

 a Karlův
25

. Stal se také společníkem Oberleithnerovy 

přádelny a dalších průmyslových podniků v Šumperku a okolí. Za německou lidovou 

stranu byl poslancem říšské rady a jako svobodný pán Chiari (od roku 1908) se stal i 

členem panské sněmovny. Řadu let byl členem šumperského zastupitelstva a jmenován 

i čestným občanem města (VMŠ, 2009). Poslední osobností, která byla vybrána do této 

práce je Gusti JAKISCHOVÁ, roz. Wankeová (narozena 1. 3. 1883 v Šumperku, 

zemřela 1. 12. 1976 ve Feuchtwangenu v Německu). Majitelka šumperské umělecké 

agentury. Od mládí se zajímala o umění, byla členkou ženského pěveckého sboru, hrála 

ochotnické divadlo. Od roku 1903 měla také příležitost seznámit se s činností umělecké 

agentury svého bratra Eduarda Wankeho. Po jeho smrti v roce 1919 se pak agentury 

ujala sama a úspěšně ji vedla čtvrt století. Do roku 1944 měla na svém kontě 3168 

kulturních akcí nejrůznějšího druhu. Po válce se svou rodinou našla útočiště 

ve franském Dorfgütingenu, zemřela v roce 1976 ve vysokém věku 93 let v domově 

důchodců ve Feuchtwangenu (VMŠ, 2009). 

3.3.3 Zaniklé podniky 

Šumperk byl průmyslovým střediskem celé oblasti podhůří Jeseníků. Rozvoj 

průmyslové aktivity je úzce spojen s historicky významnou hornickou činností na 

Šumpersku. Oblast je dodnes protkána mnoha štolami, těžila se zde železná ruda, měď, 

grafit a zlato. Dnes těžba ustala, láme se zde pouze kámen, žula a vápenec. V polovině 

19. století již mnoho důlní činnosti nezbylo a tak se lidé specializovali na pěstování lnu 

a výrobu oděvů. Byla to postupná a přirozená transformace hospodářské činnosti. Do 

začátku druhé světové války dosáhl rozkvět textilního průmyslu vrcholu. 

V Československu byla po válce velmi známá šumperská textilní továrna Hedva.  

 

 

                                                 

23
 Pavlínin dvůr je dnes VMŠ a z části dům kultury. 

24
 Skřivánčí dvůr stál na místě dnešní pekárny Penam pod Holubím vrchem. 

25
 Karlův dvůr se nacházel u silnice na Dolní Studénky, dnes je zde sídlo šumperského státního statku. 
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Tab. 2.2: Textilní podniky v Šumperku s počtem zaměstnanců v roce 1932 

Název podniku Počet zaměstnanců 

S. Trebitsch a syn, továrna na hedvábné zboží 746 

Bratři Schielové, továrna na hedvábné zboží 719 

Akciová společnost pro hedvábný průmysl, dříve Fr. Bujatti 591 

Kar. Siegl sen., mechanická tkalcovna 312 

Kar. Siegl sen., bělidlo a úpravna 215 

Ed. Oberleithner a synové, továrna na lněné zboží 278 

V. Vinciguerra, niťárna a surovárna hedvábí 202 

V. Vinciguerra, přádelna umělého hedvábí 40 

V. Vinciguerra, barvírna a bělidlo 62 

Arn. Schimetschek, mechan. tkalcovna 140 

Silvet, továrna na hedvábné zboží a samet 100 

dr. Fel. Reiterer a syn 100 

Herm. Schefter, mechan. tkalcovna 100 

Vil. Schay, továrna na lněné a damaškové zboží 100 

Vil. Schay, továrna na prádlo 32 

Korhoň a Pospischil, mechan. tkalcovna a továrna na prádlo 75 

Kar. Giani ml., továrna na látky 74 

Bischof a Jeržabek, mech. tkalcovna 12 

Bedř. Schönwälder a spol., mechan. tkalcovna hedvábí ?? 
      Zdroj: Březina (1932), vlastní zpracování 

 

Jak již bylo uvedeno, tak byl Šumperk před válkou sídlem mnoha textilních 

podniků. V Tab. 2.2 jsou uvedeny textilní podniky s počtem zaměstnanců. Největšími 

zaměstnavateli v odvětví byly továrny, jako např. S. Trebitsch a syn, továrna na 

hedvábné zboží, Akciová společnost pro hedvábný průmysl, dříve Fr. Bujatti, Bratři 

Schielové, továrna na hedvábné zboží, Kar. Siegl sen., mechanická tkalcovna a továrna 

stejného majitele bělidlo a úpravna a Ed. Oberleithner a synové, továrna na lněné zboží. 

Menšími textilními podniky byly ještě Korhoň a Pospischil, mechan. tkalcovna a 

továrna na prádlo, Kar. Giani ml., továrna na látky a Bischof a Jeržabek, mech. 

tkalcovna. Celkem bylo v Šumperku 27 továren a podniků na lněné zboží (Březina, 

1932). 

Co se týče dalších průmyslových podniků z různých odvětví, tak dalšími 

zaniklými podniky (po válce jsou některé přejmenovány a změnily majitele, viz další 
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kapitola) byly společ. továrna na asbestovou krytinu, řečenou německy „Eternitwerke“ 

se 450 zaměstnanci, továrna na umělý mramor firmy Mamorit se 30 zaměstnanci, 

továrna na hliněné a šamotové zboží F. Rollepaze se 30 zaměstnanci, Halpertova (59 

zaměstnanců) a Wagnerova (21 zaměstnanců) továrna na nábytek a zboží ze dřeva, 

parní cihelna akciové společnosti s 35 zaměstnanci, E. J. Prosingera se 77 lidmi, 

Severomoravský pivovar a sladovna a.s. se 47 zaměstnanci. Dále to byly parní pily – 

Fleschova (34 zaměstnanců), Prosingerova (19 zaměstnanců) a Schildova (24 

zaměstnanců) a Kleinova koželužna (Březina, 1932). 

Následující německé peněžní ústavy působily v Šumperku (Mähr. Schönberg) za 

první republiky a po připojení Sudet k Říši. Po konci druhé světové války a vyhnání 

Němců přestaly existovat nebo byly sloučeny a přejmenovány (Březina, 1932) – fil. 

ústavů Böhmische Eskomptebank, Unionbank, Deutsche Landbank, Deutsche Bank f. 

Industrie, Handel, Gewerbe u. Landwirtschaft, dále Sparkassa der Stadt Schönberg, 

Spar- u. Darlehenskassa a Vorschussverein f. Handel- u. Gewerbetreibende. Pro 

doplnění problematiky v Šumperku dále působily tyto československé peněžní úřady: 

Filiálka Angločeskosl. a Pražské úvěrní banky, fil. Pozemkového ústavu a čes. 

komerční banky. 

Byly zde zmíněny pouze podniky působící v té době na území Šumperka. 

Aktivity šumperských podnikatelů a společností sahaly i za hranice šumperského 

katastru. Tak založila akciová společnost Šumperská rafinérii minerálních olejů ve 

Vikýřovicích a firma Ign. Seidl a souroz. machanizovanou přádelnu lnu v Sudkově, 

která již od počátku zaměstnávala na 600 dělníků a byla přístavbou roku 1882 rozšířena 

tak, že mohla zaměstnat na 1000 dělníků (Březina, 1932). 

3.4 Shrnutí kapitoly 

Je zcela zřejmé, že se problému odsunu Němců a s tím spojené problematiky, 

zmocní mladá generace, pro kterou již tento problém nepředstavuje tabu. Se všemi 

potřebnými atributy, tj. nadhledem, odstupem a nezatížeností nepříjemnými 

subjektivními prožitky, bude interpretovat své poznání a názory podložené historickými 

fakty. Soužití Čechů a Němců se na území Čech, Moravy a Slezska vyvíjelo po staletí. 

Stále docházelo k soupeření obou etnik, husitskými válkami počínaje a odsunem Němců 

konče. Jednalo se o to, kdo bude mít na daném území větší politický a hospodářský vliv.  

Z hlediska hospodářského i sociálního byl odsun nevratným zásahem do 

ekonomiky státu a také do struktury populace týkající se pracovních schopností a 
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dovedností. Hospodářské důsledky odsunu německých pracovníků se podařilo poměrně 

rychle zbrzdit velkým počtem nových osídlenců. Hůře šla nahradit kvalita německé 

pracovní síly, problémy přinášela nedostatečná odbornost a zkušenost nových osídlenců 

v práci ve specificky německých odvětvích náročných na řemeslnou zručnost, jako 

například ve sklářství, papírenském a textilním průmyslu, která dominovala na Severní 

Moravě. 

Na Šumpersku došlo po válce k výměně většiny obyvatel. S tím došlo k již 

zmíněné ztrátě velmi specializovaného know-how především ve sklářském a textilním 

průmyslu, od pěstování lnu po výrobu oděvů. Vytratila se tradice a zkušenosti 

opečovávané po generace. Mnoho zařízení bylo odvezeno na Slovensko a do méně 

průmyslově vyspělých oblastí.  Po nuceném odsunu Němců zaniklo na 3000 obcí a 

samot v celých Sudetech. Na Šumpersku zaniklo nebo bylo značně nedosídleno okolo 

dvaceti obcí, osad a míst.  
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4 Dnešní stav hospodářského dědictví na Šumpersku 

Ekonomická základna města Šumperk je spojena s historií samotného města, 

městskými privilegií, přírodními podmínkami a postavením města v rámci hierarchie 

sídel. Řemeslné výrobě dominuje ve 14. a 15. století zejména plátenictví a soukenictví. 

Z některých řemesel a drobné výroby se v 19. století plynule vyvinula významná 

průmyslová odvětví. Bylo to zejména papírenství, textilní výroba a sklářství. Tato tři 

odvětví jsou pro Šumpersko charakteristická, jejichž význam daleko přesáhl hranice 

regionu.  

Výrazným momentem v ekonomické struktuře je období průmyslové revoluce v 

devatenáctém století, která se promítla do intenzifikace výrob – zejména textilní 

produkce. Šumperk se stává průmyslovým centrem blízkého okolí. Některá průmyslová 

odvětví neměla na Šumpersku tradici výroby a začala se rozvíjet až na přelomu 19. a 20. 

století. Mezi tato odvětví patří zejména elektrotechnický průmysl, strojírenství a výroba 

jízdních kol. Významný byl i dřevozpracující průmysl, zejména pily. 

Koncentrační procesy v průmyslu v první polovině 20. století a zejména 

industrializační programy socialistické výstavby přinesly výrazný růst v odvětví 

strojírenské výroby. Zároveň byla, jako všude ve státě, znárodněna malovýroba, řemesla 

a služby, což přineslo podvázání podnikatelské iniciativy, stagnaci a omezení 

technického rozvoje v tomto sektoru hospodářství. Takové zúžení oborové struktury 

ekonomiky přináší jisté specializační výhody, ale zároveň rizika, zejména v případě 

menších měst, která se stávají závislými na dominantním zaměstnavateli.  

Od roku 1990 docházelo v ekonomické struktuře města Šumperk k zásadním 

změnám, které kopírovaly celospolečenské transformační procesy, uskutečňované v 

rámci přechodu z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní. Dominantním 

procesem ve vývoji ekonomiky byla privatizace a terciarizace ekonomiky, přičemž v 

Šumperku docházelo v rámci restrukturalizace dominantního zaměstnavatele k 

vyčleňování jednotlivých životaschopných částí, atraktivních pro investory v podobě 

majetkových vstupů. 

4.1 Potravinářství 

Oblast Šumperska je vhodná pro pěstování ovoce, především kolem řeky Desné 

a Moravy. Dle Jašše (2007) se této oblasti dříve dokonce říkalo ovocná komora severní 

Moravy. Producenti z řad sedláků vypěstovali ještě v první polovině 20. století velké 

množství ovoce všeho druhu. Největší zájem byl o ovoce tabulové, které se expedovalo 
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na trhy do větších německých měst na severní Moravě. Významná byla také produkce 

ovoce k výrobě šťáv, moštů, destilátů a likérů. 

V roce 1902 ještě na Šumpersku neexistovaly podniky, které by ve větším 

množství zpracovávaly ovoce. Navíc se sedláci každý rok potýkali s nejistotou odbytu, 

a tak vznikla myšlenka na založení společnosti ve Vikýřovicích, která se bude zabývat 

výkupem ovoce od místních pěstitelů, jeho prodejem a zpracováním. Proto v tomto roce 

vznikla společnost s názvem Obstwertungs-Genossenschaft Thessthal (Společnost pro 

zužitkování ovoce v Podesní) se sídlem v Rapotíně. Jednalo se o společnost s ručením 

omezeným, která měla za cíl využívat a zpracovávat ovoce, ovocné produkty a lesní 

plody ve své provozovně a také podporovat rozvoj ovocnictví v kraji. Již v roce 1903 

byla dokončena výrobní budova moštárny s velkými sklepy pro uchování čerstvého 

ovoce. Zároveň s novou provozovnou vzniklo v okolí několik ovocných plantáží. 

Společnost již v roce 1909 vyhlásila likvidaci, protože se nedařilo dohodnout výkupní 

ceny ovoce (Jašš, 2007). 

V roce 1919 Josef Schreiber ze Šumperka kupuje zbytkové jmění společnosti a 

zavádí zde ovocný lihovar a lisovnu ovoce. V první polovině 20. let byla hlavním 

zdrojem příjmů firmy výroba slivovice a ovocných likérů, moštů a šťáv. Firma 

Schreiber prosperovala a své výrobky dodávala dokonce do Olomouce a Opavy. 

V oblasti celé německé severní Moravy bylo známé např. Schreiberovo ovocné víno 

Wermut, malinový sirup a oranžáda. Specialitami firmy byly likéry Apfelquel (Jablečný 

pramen), Bergteufel (Horský čert) a Sudetengeist (Sudetský duch). Jašš (2007) uvádí, že 

velmi ceněná byla na Šumpersku domácí značka Weikersdorfer Bitter (Vikýřovická 

hořká).  

V posledních letech před začátkem druhé světové války zaznamenala firma 

Schreiber veliký nárůst poptávky po sladkém jablečném moštu. Jablka se tak vozila do 

moštovny po vagonech. Válečná léta znamenala přechod na válečnou výrobu pro 

armádu, ale nedá se říci, že by firma utrpěla nějaké značné ztráty.  

V roce 1945 bylo veškeré jmění firmy Josef Schreiber konfiskováno a převedeno 

pod Severomoravské spotřební, výrobní a úsporné družstvo v Šumperku jako jedna 

z jeho provozoven. Výroba ovocných moštů, vín a likérů byla zachována jen po několik 

poválečných let. V době slučování a rušení malých provozoven byla vikýřovická likérka 

na počátku 50. let 20. století určena výhradně k výrobě ovocných šťáv a tento sortiment 

zde vydržel v rámci podniku SELIKO s.p. až do devadesátých let. Poté se zde asi do 
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roku 2006 zavařovaly okurky a probíhala zde úprava několika dalších potravin
26

. Dnes 

je Seliko v likvidaci (Jašš, 2007). 

Na Šumpersku ještě fungovaly od 20. let 20. století dvě větší firmy zabývající se 

zpracováním ovoce. Ve Velkých losinách fungovala firma Adolf Schmidt, která 

vyráběla ovocné marmelády, džemy, povidla a zavařeniny. Přímo v Šumperku pak 

sídlila firma Josef Just, která se zabývala produkcí likérů a ovocných nealkoholických 

nápojů. Obě firmy fungovaly několik let po válce, později zanikly. 

Zcela jistě ještě významnější vliv na Šumpersko měla, a do dnešních dnů zcela 

jistě má, výroba piva. V roce 1874 založil v krásném prostředí jesenických hor, v části 

Hanušovic zvané Holba mladý sládek Josef Mullschitzký moderní parní pivovar. 

Společnost, která jej začala provozovat, dostala název Brauerei von Mullschitzký & 

Comp. zu Hannsdorf - Halbseit. Již v prvním roce fungování vystavil pivovar celkem 15 

900 hl piva a v dalších letech se provozy rozšiřovaly a výstav narůstal. Od roku 1881 

fungoval pivovar v Hanušovicích pod obchodním názvem Brauerei von Chiari & Co. zu 

Hannsdorf - Halbseite, kdy se většinovými majiteli stali Oberleithnerové a novým 

předsedou představenstva byl zvolen Dr. Karl. Chiari. V roce 1886 vystavil pivovar již 

23 006 hl piva (Holba, 2012). 

Roku 1906 došlo ke sloučení tří pivovarů v jeden hospodářský subjekt a všechen 

majetek a práva přešly na nově vytvořenou akciovou společnost Nordmärische Brauerei 

und Malzfabrik, Aktiengesellschaft in Mährisch Schönberg. Pivovary se nacházely v 

Hanušovicích, Šumperku a Třemešku. V letech 1910–1911 dosáhla tato společnost 

ročního výstavu 110 580 hl. Za první světové války se prováděly jen nejnutnější 

udržovací práce a roční výstav klesl na pouhých 22 157 hl. Od roku 1918 se společnost 

přejmenovala na Severomoravský pivovar a sladovna, akciová společnost v Šumperku 

(Holba, 2012). 

Ve třicátých letech se hanušovický pivovar stal svým ročním výstavem 108 775 

hl třetím největším pivovarem na Moravě. Těsně před okupací českých zemí 

nacistickými vojsky dosahoval pivovar v Hanušovicích ročního výstavu až 170 064 hl. I 

přes nedostatek surovin v průběhu války si pivovar udržoval vysokou kvalitu piva, 

dokonce v tomto období vydává nové akcie. Po znárodnění v roce 1948 nesl 

hanušovický pivovar název Pivovar Hanušovice n. p. Později došlo ke sloučení 

                                                 

26
 Vzpomínky a zkušenosti autora, který zde byl na brigádě. 
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moravských pivovarů a též hanušovický pivovar se stal součástí národního podniku 

Severomoravské pivovary Přerov (Holba, 2012). 

V současnosti patří Pivovar Holba k první desítce největších pivovarů v České 

republice. Od roku 1989 působí pivovar v tržním prostředí, kterému se velmi rychle 

přizpůsobil, díky využití konkurenčních výhod svého produktu, který mu přináší stále 

rostoucí obchodní úspěchy. S rozšiřováním sortimentu a získáváním nových příležitostí 

odbytu souvisí také výrazný nárůst produkce.  

K významným mezníkům v novodobé historii hanušovického pivovaru patří rok 

1993, kdy došlo k postavení tzv. cylindrokonických tanků, ve kterých dochází k 

dokonalejšímu prokvášení piva za dozoru moderní počítačové techniky. Od roku 1995 

patří pivovar Holba spolu s přerovským pivovarem Zubr a litovelským Litovel pod 

dceřinou společnost PMS Přerov, a.s. Od této chvíle nese pivovar nové obchodní jméno 

Pivovar Holba, a.s. Hanušovice (Holba, 2012). S tím je spojen také počátek budování 

značky Holba, která nyní patří k nejznámějším pivním značkám především na Moravě. 

Bývalý pivovar v Šumperku již dávno neslouží k výrobě piva, ale pouze ke skladovacím 

účelům. Pivovar na Třemešku je v dezolátním stavu mnoho let. Je otázka času, kdy 

dojde k demolici celé budovy. 

4.2 Sklářský průmysl 

Výroba skla byla pro šumperský region typická a proslavila ho daleko za 

hranicemi okresu. Při psaní této diplomové práce probíhala ve Vlastivědném muzeu 

v Šumperku výstava o skle, kde bylo možné čerpat mnoho informací. Historie 

severomoravského sklářství sahá až do 15. století. Sklárny tehdy byly na šestnácti 

různých místech, nejprve na velkolosinském a kolštejnském (branenském) panství, 

později i na panství štíteckém a rudském. Zajímavostí je, že sklárny se postupně 

přesouvaly z místa na místo. Pokud skláři vytěžili všechny zásoby dřeva v dostupném 

okolí a jeho doprava z větších vzdáleností se už nevyplatila, přesunuli sklářskou huť na 

jiné místo, kde bylo dřeva dostatek. Rapotínská sklárna byla nejznámější a nejdéle 

fungující sklárna v regionu, která se v historii stěhovala hned několikrát. 

Kořeny skláren v Rapotíně sahají až do 18. století. Tehdy byly založeny sklárny 

pod Vřesovou Studánkou Karlem Seewaldem. Později byly sklárny přesunuty do nižší 

polohy do míst zvaných Anín. Přesun probíhal z důvodu vytěžení surovin potřebných 

k výrobě skla. Jelikož byly prostory kolem hutě v Aníně malé pro uvažované rozšíření 

sklárny, rozhodli se roku 1829 noví majitelé panství, Lichtensteinové, přeložit sklářskou 



53 

 

huť na své panství do Velkých Losin. Pokud se zde píše o sklárně v Rapotíně, je nutno 

podotknout, že až do počátku 20. století se označovala jako sklárna ve Velkých 

Losinách, protože byla postavena na panství Lichtensteinů ve Velkých Losinách (VMŠ, 

2014).  

V roce 1865 byla nájemníkem vytvořena obchodní společnost J. Schreiber a 

synovci se sídlem ve Vídni. Josef Schreiber byl zkušený kapitalista a podnikatel 

v oblasti sklářství s dostatečným kapitálem. Zahájil novou výstavbu a rozvoj sklárny, 

přivedl vyškolené dělníky z Čech a v neposlední řadě zefektivnil a zkvalitnil výrobu. 

Sklo se rázem začalo vyvážet i díky obchodním kontaktům Schreibera do Ameriky a 

Anglie (VMŠ, 2014). Na začátku 20. století byla sklárna v Rapotíně napojena na 

železnici přes lokální přípojku z Petrova nad Desnou. Sklárna získala lepší spojení se 

světem. V té době byla výroba plochého skla v Rapotíně zastavena a firma se 

specializovala na výrobu osvětlovacího skla, kalíškoviny a lisu. V průběhu první 

světové války byla sklářská výroba omezena na skleněné díly k elektronkám, které byly 

určeny pro rakousko-uherské námořnictvo. Provoz sklárny ve válečných letech se 

podařilo udržet (Rapotínské sklárny, 2007).  

Po osvobození Československa se sklárnu podařilo poměrně rychle přivést za 

pomoci německých sklářů na předválečnou produkci. Po zaškolení českých dělníků byli 

Němci odsunuti. Díky silné mezinárodní konkurenci se sklárna dostala do potíží s 

odbytem svých výrobků. Po skončení druhé světové války došlo také ke znárodnění 

podniku. V té době se ve sklárně vyráběly různé druhy výrobků ze skla taveného v 

pánvových pecích (Miloš, 2006). V roce 1949 byl zřízen národní podnik Rapotínské 

sklárny, pod který spadala i brusírna olovnatého skla v Postřelmově a sklárny ve Vrbně 

pod Pradědem. Na konci padesátých let byly Rapotínské sklárny, národní podnik 

začleněny do podniku Osvětlovací sklo. V šedesátých letech došlo k celkové 

modernizaci a rekonstrukci skláren, přičemž došlo ke značnému navýšení kapacity 

výroby. Začátkem roku 1992 byl podnik zprivatizován do soukromého vlastnictví a po 

dvou letech přetransformován na akciovou společnost Rapotínské sklárny, a.s. Na 

přelomu let 2002 a 2003 získala firma nového vlastníka a nový název RapoSklo, spol. s 

r.o. (Rapotínské sklárny, 2007). 

Téměř dvousetletá tradice skláren, ani věhlas rapotínských výrobků nebyly nic 

platné. Zásadní důvody, které vedly k uzavření podniku, jsou tři. Neúnosný nárůst cen 

energií, levná konkurence z Číny a hospodářská krize. V roce 2008 byl na majetek 

skláren vyhlášen konkurz a většina zaměstnanců byla propuštěna. To vše se podepsalo 

http://www.centropolenergy.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
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pod konec podniku roku 2009, kdy došlo k úplnému uzavření výroby. Sklárny byly 

druhou nejdéle fungující firmou v regionu, hned po ruční papírně ve Velkých Losinách. 

4.3 Papírenský průmysl 

Výroba papíru má na Šumpersku několikasetletou tradici, která přežila až do 

současnosti. Důkazem za všechny je nejznámější Ruční papírna ve Velkých Losinách ze 

16. století. Přestože v oblasti po revoluci zanikl papírenský gigant Olšanských papíren, 

tři z pěti jeho původních částí se podařilo zachránit. Tradice papírenství je na 

Šumpersku založena na historii velkolosinské ruční papírny, která je nejstarší dosud 

vyrábějící papírenskou manufakturou ve střední Evropě. Sedláček (1996) dále uvádí, že 

na Šumpersku do začátku druhé světové války fungovaly papírny v Šumperku a ve 

Vernířovicích. 

Velkolosinská ruční papírna byla na zdejším panství moravského rodu pánů ze 

Žerotína založena na sklonku 16. století. Výrobní techniku a zkušenosti nám přinášeli 

zejména papírničtí mistři z německých oblastí, kde se řemeslná výroba papíru rozvíjela 

již v průběhu předcházejícího století. Papírny nazývané také papírenskými mlýny 

vznikaly v tomto období zpravidla jako součást větších městských hospodářských celků.  

I přes snahu žerotínských majitelů zdokonalovat a modernizovat výrobní postupy se 

zdejším papírníkům, kteří zde působili jako nájemci, nepodařilo prosadit se v 

konkurenci svých blízkých konkurentů. Snad i proto roku 1778 hrabě Jan Ludvík ze 

Žerotína podnik prodal papírnickému mistru Matyáši Wernerovi ml., který jej po dlouhé 

době přivedl k období rozkvětu a prosperity. Rozmach strojní průmyslové papírenské 

výroby poloviny 19. století byl v celoevropském měřítku příčinou těžké výrobní a 

odbytové krize papírenských manufaktur a jejich rychlého zániku. Ve Velkých 

Losinách se produkci ručního papíru podařilo udržet díky podnikavosti Antona 

Schmidta st., jehož rodina papírnu koupila roku 1855. Vedle bělidla, textilní a 

papírenské výroby zde byla roku 1913 uvedena do provozu i vodní elektrárna. Objevení 

vynikajících filtračních vlastností ručně čerpaného papíru umožnily tradičnímu 

papírnickému řemeslu ve Velkých Losinách přežít nejtěžší období a přenést se díky své 

originalitě a kvalitě až do současnosti (Sedláček, 1996). 

V roce 1949 se papírna stala součástí národního podniku Olšanské papírny, 

později akciové společnosti, zabývající se papírenskou výrobou v několika strojních 

průmyslových papírnách na Šumpersku. Od roku 1987 je v objektu zpřístupněno 

specializované Muzeum papíru s expozicí dějin manufakturní a průmyslové výroby, jež 
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zachycují vývoj staletých tradic řemesla u nás i ve světě (Sedláček, 1996). Od roku 

2006 je sídlem samostatné společnosti Ruční papírna Velké Losiny a.s. Velkolosinská 

manufaktura dnes patří k nejstarším doposud pracujícím podnikům svého druhu v 

Evropě. Ruční papír se zde stále vyrábí tradičním postupem z bavlny a lnu. Unikátní 

areál významné technické památky, která zejména z pohledu více jak čtyřsetleté 

kontinuity tradiční ruční papírenské výroby nemá v oblasti střední Evropy obdoby, byl v 

roce 2002 vládou České republiky prohlášen národní kulturní památkou. 

Majitelé velkolosinské papírny bratři Schmidtové se rozhodli koupit mlýn Johana 

Kunce v Olšanech a přestavět jej na strojovou výrobnu papíru. To byl počátek papíren 

v Olšanech. Pro nedostatek kapitálu museli vytvořit v roce 1864 s několika 

šumperskými podnikateli akciovou společnost s názvem C. k. privilegovaná olšanská 

společnost na výrobu papíru. Další papírny v kraji v Jindřichově, Olšanech, Lukavici, 

Vlčicích a Aloisově fungovaly už v 19. století. Před lety byly Olšany na Šumpersku 

centrem papírenského gigantu Olšanské papírny, a.s., který měl od 50. let celkem pět 

výše uvedených závodů a měl ve správě i ruční papírnu ve Velkých Losinách. Po roce 

1990 byla zahájena privatizace státního podniku Olšanské papírny, později 

transformované na akciovou společnost. Celý papírenský gigant v roce 1994 

zprivatizovala společnost Morpa, a. s., která od roku 1998 používala název Olšanské 

papírny, a. s (Hányš, 2013).  

Jako první byl prodán zahraničnímu zájemci mateřský závod v Olšanech. OP 

papírny od roku 1997 vlastní rakouská společnost Delfort International GmbH. Papírny 

v Olšanech se poté staly klíčovým světovým hráčem na trhu se speciálním tenkým 

papírem, který se používá hlavně pro výrobu cigaret. Bohužel, papírny v Olšanech se 

18. prosince 2008 ocitly v úpadku, protože společnost nebyla schopná splácet své 

závazky.  Akciovou společností se stala i ruční papírna (Hányš, 2013).  

S vývojem papírny v Olšanech byl spojen i osud papírny v Aloisově. Tamní 

papírna vznikla jako pobočná dílna olšanské papírny počátkem 60. let 19. století. Ještě 

před pěti lety byla také papírna v Aloisově v insolvenci. Svou zásluhu na tom má 

rodinná firma Melecký, která ji v dražbě v roce 2009 koupila. Aloisovská papírna 

vyrábějící jako jediná v České republice barevné a akvarelové papíry a kartony má 

zakázky na dva měsíce dopředu. Umí ale také takzvaný střelecký karton sloužící k 

výrobě terčů, o který je největší zájem v Austrálii. Práci v aloisovské papírně tak má 

znovu kolem 75 lidí (Melecky, 2012). 
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Nejmladší severomoravskou papírnou, jejíž vznik spadá do doby značného 

rozvoje severomoravského papírenství, je lukavická papírna. Papírna v Lukavicích byla 

zaměřena na strojní výrobu a doznala značného rozkvětu v předmnichovské republice. 

Po druhé světové válce byly také papírny v Lukavicích jako německý majetek 

konfiskovány a znárodněny. V roce 1958 došlo k vytvoření národního podniku 

Lukavické papírny spadající pod Olšanské papírny. Před krachem stála také papírna v 

Lukavici, tradiční výrobce balicího papíru a sáčků. Místní závod společnosti Olšanské 

papírny, která se dostala do konkurzu, převzala v roce 2009 papírenská společnost JIP 

Papírny Větřní, což je nejvýznamnější český výrobce papíru. V lukavické papírně 

pracuje 227 zaměstnanců. Nejvíc je jich ze samotné Lukavice a okolních vesnic (JIP, 

2014). 

Závod v Jindřichově takové štěstí neměl, přestože dokázal přežít i zničující 

povodeň v roce 1997. Papírna vznikla na místě bývalého mlýna a při důležité cestě do 

Slezska v roce 1863. Žádná obec u ní tehdy neexistovala, a tak vznikla postupně 

z kolonie domů kolem fabriky. Jméno dostala obec po druhém majiteli továrny 

Heinrichu Kaiserovi, který ji koupil od zakladatelů už v roce 1864. Od roku 1875 byla 

vytvořena veřejně obchodní společnost a od konce roku 1879 až do konce války 

používala papírna název v českém překladu Martin Kink & Co, c.k. privilegovaná 

strojová papírna v Jindřichově. V roce 1908 pronikl do papírny vídeňský kapitál a 

papírna se stala jednou z největších v rakouské monarchii. Poválečný vývoj byl 

obdobný jako o u ostatních papíren patřící dříve pod Olšanské papírny. Od prosince 

2008 je ale závod prázdný a nevyrábí. Továrnu s pozemky koupila v roce 2011 

společnost Kastl Invest, která zamýšlela obnovit výrobu. Bohužel, po nějaké době 

začala odvážet a rozprodávat zařízení papírny. Plánuje zde vybudovat podnikatelské 

centrum s výrobními, skladovými a kancelářskými prostory. V roce 2006 skončil závod 

ve Vlčici (Rybičková, 2012).  

4.4 Textilní průmysl 

Tovární velkovýroba naplno ovládla v 70. letech 19. století také hedvábnický 

průmysl, nacházející se v Chrastavě (Liberecko), Moravské Třebové a Šumperku. Život 

Šumperka byl od nepaměti spjat s výrobou textilu. Město proslavila hlavně látka zvaná 

trip (druh sametu), kterou zde vyráběla přibližně od poloviny 17. století rodina Pešků. 

18. století je obdobím, kdy vznikají velké textilní manufaktury. Vyráběl se zde barchet, 

damašek a mezulán, plyš, samet a posléze i manšestr. Zruční a zkušení řemeslníci se 

http://www.npj.cz/cz/uvodni-stranka/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
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stali dobrým zdrojem pro rozvoj průmyslové textilní výroby. Právě tyto okolnosti 

přivedly do města obchodníka Klappenrotha, který si zde v roce 1785 zřídil jednu z 

prvních manufaktur na výrobu manšestru na evropském kontinentu. Dnes je budova 

bývalé manufaktury v havarijním stavu, majitel ji odmítá zpřístupnit a odprodat. Stavba 

patří na seznam nejohroženějších nemovitých památek v České republice. Později se 

začali objevovat další a další podnikatelé v oboru textilní výroby. V roce 1872 měly již 

všechny přádelny na Šumpersku zařízení jak na vodní, tak i na parní pohon. V roce 

1900 zde bylo 11 velkých lnářských a 8 velkých a středně velkých hedvábnických 

podniků. V roce 1931 to už bylo celkem 27 továren a podniků na lněné zboží 

v Šumperku (Březina, 1932). 

První světová válka znamenala pro textilní průmysl na Šumpersku pohromu, 

protože většina podniků byla exportně orientována. Válka ochromila export a celková 

produkce textilních podniků byla na třetinové úrovni v porovnání před válkou. Přádelny 

bavlny musely omezovat výrobu pro nedostatek surovin a přeorientovaly se na výrobu 

papírové příze. Nárůst výroby zaznamenaly jen podniky, které dodávaly textilie pro 

vojsko, což byly především přádelny lnu. Poválečná agonie v textilním průmyslu trvala 

do poloviny dvacátých let, poté došlo k opětovnému nárůstu výroby. Ihned nato udeřila 

hospodářská krize v letech 1929 až 1934 s velkou razancí na odvětví. Prosperita byla ale 

rychle obnovena a přeživší podniky mohly dále rozvíjet své podnikání. Druhá světová 

válka znamenala další omezení ve výrobě, protože podniky byly nuceny dodávat 

armádě veškeré potřebné výstrojní doplňky. Například v textilních továrnách v Libině a 

Oskavě se místo proslulé výroby jemných stolních a ložních souprav vyráběly hrubé a 

náhražkové tkaniny pro armádu (Nováková, 2003). 

Po osvobození severní Moravy rudou armádou byla většina textilních podniků 

konfiskována a převedena pod národní správu. Němečtí majitelé textilek byli později 

odsunuti za hranice Československa, někteří byli obviněni z napomáhání válečnému 

úsilí nacistickému Německu. V roce 1946 byly do národního podniku Moravskoslezské 

lnářské závody Šumperk (Moravolen) začleněny Oberleithnerova továrna na lněné a 

bavlněné zboží v Šumperku, Oberleithnerovy přádelny lnu v Hanušovicích a v Holbě, 

Langerovy továrny na lněné a bavlněné zboží v Libině a Oskavě, Sieglova přádelna lnu 

a bavlny v Sudkově i tkalcovna ve Vitošově. Do národního podniku České a moravské 

bavlnářské závody v Ústí nad Orlicí byla začleněna přádelna bavlny v Zábřehu, do 

národního podniku Tkalcovny hedvábí v Praze bývalá Schefterova továrna v Zábřehu a 
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v Jeseníku vznikl národní podnik Tkalcovny a úpravny jemného lnu, který byl jako 

závod od roku 1958 zařazen do n. p. Moravolen (Kulturní život, 2004). 

Po válce několik zkušených a kvalifikovaných německých odborníků muselo 

zůstat v továrnách a zaškolit české dělníky. Tento proces se podařilo poměrně rychle 

zvládnout i díky novým pracovním silám z vnitrozemí. Od roku 1946 tak začala mít 

výroba vzrůstající tendenci, přičemž v návaznosti se začalo s modernizací a 

automatizací výroby. Největším textilním podnikem na Šumpersku se stal Moravolen, 

který měl sídlo v Šumperku. Moravolen byl rozsáhlým podnikem, který měl kromě 

šumperského závodu hned tři závody v Jeseníku a po jednom v Libině, Oskavě, 

Sudkově, Hanušovicích a Starém Městě. V 80. letech 20. století zaměstnával podnik na 

2500 lidí a patřil tak mezi tři nejvýznamnější zaměstnavatele (Kulturní život, 2004). 

Zpracovával především len a vyráběl lněné a pololněné látky, ložní prádlo, utěrky apod. 

Více než polovina produkce byla určena k exportu. Jednotlivé podniky Moravolenu 

byly po revoluci postupně uzavírány, dnes v šumperském sídle textilního podniku 

Moravolen sídlí společnost s podobným názvem, a to Moravolen Holding, a. s. Oborem 

podnikání této akciové společnosti jsou dražby movitých i nemovitých věcí a později 

svou činnost rozšířila i na realitní služby (Moravolen, 2014). 

Významným textilním podnikem je dosud jeden fungující z bývalých dvou 

odštěpných závodů HEDVA Nitě, s. r. o. Šumperk. Závod Hedva v Šumperku patří od 

roku 1910, kdy byl založen vídeňskými obchodníky a V. Vinciguerrou, k tradičním 

producentům nití v České republice. Již od svého vzniku se v závodě vyrábí nitě z 

přírodního hedvábí, později pak i ze syntetických materiálů. V současné době výrobní 

program obnáší širokou škálu šicích a vyšívacích nití z polyesterového, polyamidového, 

viskozového a přírodního hedvábí a střiží, které nacházejí uplatnění nejen v textilním, 

ale například i v polygrafickém či potravinářském průmyslu (Hedva, 2013).  

Dva odštěpné závody v Šumperku a jeden v Zábřehu patřily po celou dobu 

socialismu pod závod Hedvy v Moravské Třebové. Bývalý závod Hedvy v Šumperku 

byl založen roku 1874, prvním majitelem byla firma Trebitsch. Závod byl v průběhu let 

rozšiřován a dochoval se nezměněn až do roku 2002, kdy došlo k demolici velké části 

výrobních prostor. Při mobilizaci v roce 1938 zabrala část výrobní haly československá 

armáda. Po Mnichovu došlo ke zrušení hedvábnické výroby a poté byl podnik vybaven 

strojním zařízením pro zbrojní průmysl. Nájemcem ve válečných letech byla 

Würtenberská tkalcovna hedvábí ve Waldsee v Německu. Ke konci války došlo 

k přestavbě výrobních prostor a zařízení k výrobě leteckých motorů. Tato přestavba se 
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do konce války nepodařila dokončit a některé objekty byly nevyužity i velmi dlouhou 

dobu po válce (např. kalící pece). Po válce byl podnik konfiskován a výrobní prostory 

sloužily jako sklad nábytku po odsunutých Němcích. Od roku 1958 byla Hedva 

Šumperk součástí národního podniku Hedva Moravská Třebová. Od roku 1993 vznikla 

akciová společnost HEDVA a.s., která dodávala technické tkaniny pro potahy na 

zahradní nábytek a dětské kočárky. Výroba byla ukončena v roce 1998 a v provozu je 

pouze podnik HEDVA Nitě, s. r. o. Šumperk. Významnou textilkou byla ještě zábřežská 

Perla (Kulturní život, 2004). 

4.5 Strojírenství 

Společná historie dvou dnešních podniků v Šumperku určila jejich výrobní 

sortiment. Jedná se o dnešní firmy Pramet Tools, s.r.o. a Urdiamant, s.r.o. Jejich 

společný vznik se datuje k roku 1933, kdy zahájila společnost Stellwag výrobu 

slinutých karbidů a nástrojů s přírodním diamantem. Od 50. let byl celý podnik řízen 

generálním ředitelstvím výrobní hospodářské jednotky Kovohutě Praha. V roce 1987 

zaměstnával 2100 lidí (včetně dnešního Urdiamantu) a byl čtvrtým nejvýznamnějším 

zaměstnavatelem, přičemž v současnosti v podniku pracuje necelých 700 lidí (bez 

Urdiamantu). Dnes se společnost jmenuje Pramet Tools, s.r.o. a zabývá se vývojem, 

výrobou a prodejem obráběcích nástrojů ze slinutého karbidu, čímž navazuje na tradici 

výroby započatou sudetskými Němci. Všechny produkty jsou vyráběny v České 

republice v tomto závodu. Prodávány jsou prostřednictvím sítě vlastních poboček a 

rovněž v síti smluvních partnerů. Vývoz se tak nyní podílí na celkovém obratu více než 

60 %. Pramet nástroje si nacházejí zákazníky ve více než 50 zemích světa. Dceřiné 

společnosti založila společnost v devíti zemích, včetně zámoří, například v Německu, 

Indii a Číně. Cílem Prametu je obsluhovat 1 % světového trhu, což znamená zařazení 

mezi 20 největších světových firem v odvětví. V současnosti je společnost Pramet 

předním tahounem strojírenského průmyslu na Šumpersku (Pramet, 2014). 

Dnešní firma Urdiamant má až do roku 2000 společnou historii s Prametem, liší 

se pouze v detailech. V roce 1936 byla zaregistrována ochranná známka 

"URDIAMANT", včetně grafického znázornění loga. V padesátých letech je výroba 

diamantových nástrojů začleněna do tehdejšího podniku Závod 1. 

pětiletky, posléze Pramet Šumperk. Zvládnutím syntézy umělého diamantu roku 1967 

se tehdejší Československo zařadilo mezi 6 států na světě, které tuto náročnou 

technologii zvládlo. Od roku 2000 se píše nová historie firmy kdy vyčleněním z 
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Prametu Šumperk a založením samostatné společnosti vznikla nová firma pod názvem 

Urdiamant, s.r.o. Šumperk. Nejvýznamějším zaměstnavatel ve strojírenském průmyslu 

je Pars Šumperk, ale jeho historie se píše až po válce, proto není objektem zájmu v této 

diplomové práci (Urdiamant, 2014). 

Nejvýznamnějším podnikem v odvětví výroby ostatních dopravních prostředků 

byl sobotínský a loučenský Velamos. Založili jej bratři Josef a Gustav Heinzové v 

Petrově nad Desnou, dnes součástí obce Sobotín poměrně pozdě, až v roce 1930 v 

bývalých prostorách bratří Kleinů. Továrna zahrnovala vysokou pec, válcovnu, 

mostárnu, slévárnu a výrobu hospodářských strojů. Kolaps firmy Kleinů dokonala 

povodeň v roce 1927, kdy došlo k jejímu plnému zrušení. Hošek (2008) uvádí, že bratři 

Heinzové již v té době provozovali dílnu v Šumperku, kde opravovali kola, motocykly, 

auta, lakovali součásti vozidel a také obchodovali se sportovními potřebami. Z této 

činnosti vznikl název podniku, zkratka z VELO-AUTA-MOTOR-SPORT, tedy 

VELAMOS.  

Po první světové válce nebyl v Československu ještě žádný vlastní průmysl 

zabývající se výrobou jízdních kol. Tehdy byla naše republika závislá na dovozu kol 

z ciziny. Teprve v polovině 20. let minulého století vznikl také u nás výkonný průmysl 

vyrábějící jízdní kola. To mělo za následek, že na zahraniční jízdní kola bylo uvaleno 

zvýšené clo, čímž v důsledku nižších cen ve vnitrozemí dovoz zahraničních výrobků 

brzy zcela ustal. 

Z tohoto důvodu došlo v roce 1928 mezi závody Puch – Werken v Rakousku a 

Velamos – Werke Heinz & CO. Zöptau ke smlouvě, podle níž dodával Puch Velamosu 

polotovary, trubky a nátrubky, jakož i jednotlivé součásti. Clo bylo tehdy jenom 

zvýšeno na hotová jízdní kola, ale ne na součástky jízdních kol. Když bylo clo v roce 

1931 rozšířeno také na součástky jízdních kol, musela se výroba pro firmu Puch 

zastavit. Nastala doba, kdy se Velamos postavil na vlastní nohy. V této době dochází 

také ke vstupu dalšího společníka, a to Josefa Matiasche (Hošek, 2008). 

Hošek (2008) dále uvádí, že v nové továrně jejich počáteční výroba činila v roce 

1935 takřka 30 000 jízdních kol za den. V této době začíná být celý podnik soběstačný, 

neboť si vyráběl téměř všechny součástky ve vlastních dílnách. Značný podíl 

představovala produkce volnoběžek, která byla dobrým exportním artiklem, protože 

byla zaměnitelná s volnoběžkou Torpedo firmy Fichtel & Sachs. Jejich produkce těsně 

před válkou narostla na 150 000 kusů za rok (Hošek, 2008). Velamos výrobky byly 

levnější než od ostatních výrobců, proto se také dobře prodávaly. Proto bratři Heinzové 
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odmítli vstoupit do navrhovaného kartelu, který měl stanovit jednotnou cenu kol pro 

všechny československé výrobce. V roce 1934 k tomuto kartelu firma přistoupila a tím 

pádem musel být zachován rozsah výroby. Velamos, jako jediný československý 

výrobce, byl schopen exportovat své výrobky do 18 zemí světa. 

 Dle dochovaného katalogu z roku 1937 Velamos-závody Heinz a spol. byla 

produkcí firmy výroba kompletních rámů a součástek pro jízdní kola. 

Podnik kooperoval s firmami Assman, Reimann, Hackel, Eska, Achilles, Stadion, 

Premiér, Čs. Zbrojovka Brno, Fuchs, Styria, BSA, Goricke, Zbrojovka-Steyr, Astoria, 

Komet, Durex (Spurný, 1974). 

 Když v roce 1937 skončila kartelová smlouva, vytvořili u nás všechny ostatní 

podniky v odvětví vůči Velamosu tzv. odštěpný kartel. I přes tyto nepříznivé tlaky 

Velamos vyrobil v roce 1938 na 25 000 jízdních kol. Spurný (1978) ale uvádí, že zde 

bylo vyrobeno až 42 000 kol a 120 000 volnoběžek ve stejném roce. Podnik v této době 

a po celou válku zaměstnával na 500 dělníků, z nichž třetina byla vysoce kvalifikovaná. 

Během války se celá výroba podřídila válečnému diktátu, přičemž 70 % byla 

produkce pro armádu. Kromě jízdních kol se v podniku začaly vyrábět také granáty a 

další speciální vojenské přístroje. 

Majitel továrny Josef Heinz zemřel na přelomu let 1945 až 1946 při cestě ze 

Šumperka a jeho bratr Gustav, Josef Matiasch a většina německy mluvících 

zaměstnanců byli odsunuti. V poválečném období se všechny továrny s německým 

kapitálem dostali pod národní správu. Knoz (2008) uvádí, že postupně docházelo k 

centralizaci a vytvoření třech hlavních státních velo podniků: Stadion, Velamos, Eska, 

Favorit (který střídavě patřil pod ČZ Strakonice a Esku Cheb). Závod Velamos byl po 

znárodnění tvořený podniky v Petrově nad Desnou, Loučné nad Desnou s provozovnou 

v Rejhoticích, závodem FZK Zlaté Hory ve Slezsku, v Náměšti nad Oslavou (původní 

dílna Hynka Uhera a závodem LaS ve Skutči). 

Velamos Sobotín byl ve své době největším tuzemským výrobcem jízdních kol. 

Ještě v roce 1993 vyráběl čtvrt milionu jízdních kol ročně a patřil k největším 

zaměstnavatelům v regionu. Poté se ale dostal do potíží, kvůli předlužení mu chyběly 

peníze na výrobu i mzdy zaměstnanců. Z trhu podnik vytlačili asijští výrobci. Konkurz 

byl na firmu vyhlášen v únoru 2002 a věřitelé se snažili areál zpeněžit. V první fázi se 

prodával jako celek, ale protože se nedařilo najít kupce, věřitelský výbor spolu 

s insolvenčním soudem se rozhodli rozdělit areál na dvě části. Jednu část koupila firma 

KOVL, která pokračuje ve výrobě jízdních kol. Druhá část je stále v dražbě. 
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4.6 Stavebnictví 

Na Šumpersku je v odvětví stavebnictví asi nejzajímavější firma Cembrit, 

vyrábějící střešní krytinu. Azbestocementová krytina je v Čechách a na Moravě 

vyráběna již od roku 1910. Vlastní patent na výrobu této krytiny podal Ludvík Hatchek 

již 15. července 1901. Sám Hatchek své výrobky nazval "eternitem", což znamená v 

překladu "věčně trvající". Krytina slavila poměrně rychle velký úspěch, neboť byla 

lehká a bylo ji možno použít i v náročných klimatických podmínkách, kde nešlo použít 

krytinu pálenou. Do devadesátých let byl na výrobu této krytiny používán azbest, který 

byl ve vlastním výrobním procesu zdravotně nebezpečný. Od roku 1995 je již krytina 

vyráběna bez použití azbestu a krytina je nyní ekologická a zcela zdravotně nezávadná. 

Historický vývoj společnosti tím datuje celé století (Cembrit, 2014). 

Cembrit, největší výrobce vláknocementové střešní krytiny ve střední Evropě, je 

součástí dánské společnosti Cembrit Holding A/S. Tato společnost stála v 80. letech u 

zrodu, vývoje a výroby vláknocementových střešních krytin a fasádních desek bez 

použití azbestu. Po uzavření dohod o spolupráci byla do závodů v Berouně a Šumperku 

v letech 1995 až 96 zavedena nová technologie pro výrobu bezazbestových 

krytin. Obrat Výrobního závodu v Šumperku za rok 2000 dosáhl výše 406 milionů a 

podobně jako v berounském závodě v současné době stále dynamicky roste (Cembrit, 

2014). 

Šumperk byl nejen tahounem v textilním průmyslu, ale také byl poměrně 

významným výrobcem cihel. Je doloženo, že se v Šumperku vyráběly cihly již ve 

středověku. Dnes se cihlářské řemeslo ze Šumperska zcela vytratilo. Cihly se 

v současné době vyrábějí na Moravě v cca 10 velkozávodech. Vondrák (2012) uvádí, že 

na Šumpersku a v samotném Šumperku bylo na začátku 20. století několik desítek 

cihelen. Většina ovšem zanikla do konce 1. světové války nebo v průběhu tzv. první 

republiky. Po 2. světové válce zbyly v Šumperku pouze dvě plně funkční cihelny. Tou 

první a menší byla Prosingerova cihelna na dnešní Bludovské ulici založená roku 1885. 

V roce 1938 podnik zaměstnával 40 dělníků a byl vybaven parním strojem o výkonu 

120 HP. Cihelna byla v provozu do počátku 60. let minulého století. Cihelna ani její 

zbytky se nedochovaly do dnešních dní. 

Nejmodernějším a největším cihlářským podnikem v dnešním Šumperku byla 

cihelna v Dolní Temenici postavená roku 1899 Franzem Hlochem a Heinrichem 

Poppem. Výroba byla strojní, výkon zajišťoval parní stroj o výkonu 60 HP a pracovalo 

zde asi 50 dělníků. Cihelna se nejdříve jmenovala „Dampfziegelei F. Hloch & H. 
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Popp“, později přejmenována na „Hermersdorfer Ziegelwerke G.m.b.H“. V roce 1930 

vyráběla firma 14 druhů výrobků. Po válce byla cihelna konfiskována a znárodněna, 

přičleněna pod různé státní podniky. V roce 1973 byla výroba ukončena a cihelna 

postupně zbořena. Autor práce vzpomíná, že komín cihelny bylo možné spatřit ještě 

před cca 5 lety (Vondrák, 2012). 

Jedinou cihelnou mimo Šumperk, která si udržela výrobu i po válce, byla cihelna 

v Novém Malíně. Cihelna začala pracovat roku 1893 a byla založena Eduardem 

Ulrichem. Od roku 1925 patří cihelna Antonínu Žďárskému, který byl členem prodejní 

organizace. Prodejní organizace se snažila o cenovou dohodu v oblasti Šternberk, 

Uničov, Zábřeh a Mohelnice. V roce 1940 byla Žďárskému cihelna zabavena z několika 

důvodů. Tím nejdůležitějším byla snaha o co největší germanizaci Sudet, v tom smyslu 

majitel cihelny české národnosti nebyl žádaný. Žďárský byl vypovězen z obce a musel 

odejít do vnitrozemí. Cihelna fungovala i po válce, přičemž nejdříve byla začleněna do 

Moravskoslezských cihelen n. p. Hodonín. Přes několik organizačních změn byl podnik 

nakonec začleněn do Severomoravských cihelen n. p. Hranice (Vondrák, 2012). Konec 

cihelny nastal po roce 1990. Dodnes lze při návštěvě Nového Malína spatřit stojící 

komín a budovu cihelny. 

4.7 Shrnutí kapitoly 

Smyslem této kapitoly bylo popsat vývoj německého hospodářského dědictví na 

Šumpersku. Výběr a zaměření jednotlivých odvětví, potažmo podniků, byl uskutečněn 

na základě historické významnosti odvětví. Ač se může zdát, že po odsunutých 

Němcích toho na Šumpersku moc nezbylo, opak je pravdou. Nicméně je nutné přiznat, 

že badatel, který po takovém dědictví pátrá a snaží se dohledat pozůstatky odkazu 

sudetských Němců, musí s nadsázkou zapojit veškeré své smysly, schopnosti a 

dovednosti. Dnešní doba pátrání po německé historii v České republice již nebrání, ale 

cenzura a snaha o vymýcení německé historie, především v Sudetech, za komunismu, 

vedla ke značné zkreslenosti a neúplnosti při interpretaci hospodářsko-historických 

faktů. 

Na Šumpersku dominoval z hospodářkého hlediska textilní, papírenský a sklářský 

průmysl. Dnes lze ještě spatřit budovy, ve kterých se dané výrobní procesy odehrávaly, 

nicméně z prosperujících podniků jsou dnes již jen torza. V některých odvětvích stále 

fungují některé provozy v omezeném měřítku, v jiném odvětví (sklářský průmysl) již 

ukončili v nedávné době provoz i poslední mohykáni. Pokud se v budoucnu v některém 
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odvětví naváže na tradici výroby, bude to velkým překvapením, jelikož v současné době 

se žádný investor nerýsuje. 

Není třeba být příliš negativní, v jiných odvětvích se podnikům a firmám daří 

mnohem lépe. Příkladem může být bývalá společnost Stellwag, dnes dva prosperující 

podniky Pramet Tools a Urdiamant. Daří se také cestovnímu ruchu díky lázeňství a 

s tím navazujících služeb. Takové množství hotelů, penzionů, restaurací a 

volnočasových center se na Šumpersku zcela jistě nikdy nenacházelo. Ubylo 

průmyslových podniků, zlepšilo se životní prostředí a tím pádem i cestovní ruch může 

prosperovat. Ruční papírna ve Velkých Losinách je zdárným příkladem 

obhospodařovaného německého dědictví. Stále se v papírně vyrábí ručně papír, funguje 

zde muzeum s odkazem na minulost výroby papíru na Šumpersku a zároveň je velkým 

lákadlem turistů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

5 Závěr 

V diplomové práci byly popsány a analyzovány události, které předcházeli nejen 

etnické, ale především lidské katastrofě. Za každým z oněch cca 2,5 milionu odsunutých 

lidí zůstalo rodinné dědictví předávané po generace. Dnes jsou domy, pole, lesy, louky a 

továrny buď v rukou dosídlených Čechů (a dalších slovanských národností) nebo již 

zcela zanikly. Důvody, jež vedly k obsazení Sudet a poté zbytku Československa, byly 

především politické a ideologické. Nicméně objektivně lze uznat, že Němci v pohraničí 

byli v určitých oblastech diskriminováni a jejich frustrace zastřešená pod propagandu 

Henleinovy SdP částečně oprávněná. Snaha o čechizaci pohraničí vedla k tomu, že na 

úřadech se muselo mluvit česky. Tím pádem Němci, kteří neuměli češtinu, byli 

znevýhodněni a jejich dřívější úřednické pozice jim byly zapovězeny. V hospodářské 

oblasti se jednalo o znevýhodněnou pozici při získávání státních zakázek. Obzvláště 

markantní byl rozdíl v poměru získaných zakázek Čechů a Němců od ministerstva 

obrany. Jednalo se především o zakázky na výstavbu pohraničního opevnění a dalších 

souvisejících prací.  

Po válce se naopak frustrace a touha po jakési zasloužené odplatě projevila na 

straně českého obyvatelstva. Vše, co bylo německé, bylo špatné a nepřípustné. Všichni 

Němci, kromě antifašistů a několika málo výjimek museli z republiky odejít nebo byli 

odsunuti. Národnostní označení Němec se muselo dokonce psát s malým písmenem, až 

tak daleko došla degradace a nenávist vůči spoluobčanům, sousedům a bývalým 

kamarádům. Na druhou stranu, obhajoby typu, že si Němci zaslouží za příklon 

k nacismu, aby byli odsunuti, neobstojí. Již v roce 1919 plánovali někteří tzv. čeští 

vlastenci odsun německých obyvatel. Adolf Hitler se dostal k moci až roku 1933. Tento 

fakt by mohl posloužit jako podnět k diskuzi, téměř vůbec se o takovýchto 

souvislostech nehovoří. Jen poslední dodatek, co prohlásil prezident Miloš Zeman 

v roce 2013 při návštěvě Vídně. Prezident České republiky prohlásil na německé půdě 

(rakouské), že sudetští Němci mohou být vlastně rádi, že byli vyhnáni z Česka a nikoliv 

popraveni jako vlastizrádci (Kerles, 2013). 

Cílem práce bylo zjistit, jak odsun sudetských Němců dopadl na hospodářství na 

Šumpersku s přesahem do dnešních dnů. Po nuceném odsunu Němců zaniklo na 3000 

obcí a samot v celých Sudetech. Na Šumpersku zaniklo nebo bylo značně nedosídleno 

okolo dvaceti obcí a osad. Demografické, majetkové a hospodářské změny, které 

nastaly po odsunu Němců, nemají v českých zemích obdoby. Vše probíhalo na základě 
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tzv. Benešových dekretů, vydávaných prezidentem republiky. Tyto majetkové změny 

s přesahem do současnosti vedly k zániku mnoha výrobních podniků. Jedná se 

především o podniky ve sklářském, papírenském a textilním průmyslu. Ve výrobě skla 

dnes již nepokračuje žádný výrobce. Co se týče výroby textilu, tak na tradici výroby 

navázali noví výrobci, kteří nezakládají historii na podnicích, založenými Němci. 

Tradiční výrobci textilu na Šumpersku jako Hedva a Moravolen již nefungují (krom 

Hedva Nitě). Novými podniky, ryze českými jsou v oblasti textilu především Sumtex a 

Tilak. Tilak je dnes rozvíjející se společnost se zaměřením na funkční prádlo. Mezi 

papírnami je stále premiantem Ruční papírna Velké Losiny, a.s. Podařilo se znovu 

navázat také na výrobu papíru v některých bývalých závodech Olšanských papíren. 

K zániku větších podniků po revoluci samozřejmě došlo díky mnoha faktorům, přičemž 

nelze tvrdit, že konfiskace německého majetku byla tím nejdůležitějším. Spolu 

s konfiskací majetku měla v konečném důsledku neméně velký význam zastaralost 

výrobních prostředků z dob socialismu. Spolu s tím docházelo k vytváření velkých 

koncernů mnoha podniků působících na rozsáhlém a velmi nehomogenním území. 

Touto centralizací vedení a rozhodování celého koncernu na jedno vzdálené místo pro 

různé regionálně specifické výrobní postupy došlo po pádu režimu v 90. letech 

k neschopnosti konkurovat zahraničním moderním podnikům. 

Autor v následující části závěru vychází ze svých poznatků ohledně dané 

problematiky a častých cest do „bašty“ vysídlenců, tj. Bavorska, a také vychází z mnoha 

rozhovorů s vysídlenými sudetskými Němci žijících v Bavorsku. Malá část rozhovorů je 

zdokumentována, ale nebylo dané svolení od autorů je použít v této práci.  

Konfiskace a vysídlení německého obyvatelstva spolu se znárodňováním a 

nástupem komunismu vedla ke značnému útlumu a neefektivnosti výroby. České země 

měly po druhé světové válce obrovskou šanci stát se hospodářskou velmocí. Protektorát 

Čechy a Morava byl prokazatelně jednou z nejméně poškozených oblastí na území 

zasažené válkou. Navíc Němci na sklonku války převezli do Čech řadu nejmodernějších 

technologií, co se zbrojního průmyslu týče. Příkladem je výroba prvních proudových 

motorů na světě na území protektorátu. Navíc odsunem Němců došlo ke ztrátě často 

velmi kvalifikovaných lidí, které nebylo možno ihned nahradit. Spolu s tímto došlo 

k přetrhání tradičních obchodních vazeb na Německo, které byly již v meziválečném 

období nejdůležitější pro československý export. Těchto sudetských téměř 2,5 milionu 

odsunutých Němců spolu s dalšími z jiných zemí se stalo po válce hospodářským 

zázrakem západního Německa. Důkazem toho je právě Bavorsko, které bylo převážně 
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zemědělským regionem. Dnes je to nejvyspělejší a nejprůmyslovější část Německa, ba 

dokonce Evropy. Velkou zásluhu na tomto hospodářském úspěchu mají právě sudetští 

Němci, kteří byli zvyklí podnikat v nepříznivých horských podmínkách, ve kterých 

zemědělství neslavilo úspěch. Byli to podnikaví a pracovití lidé, kteří čerpali ze 

zkušeností získané v jejich bývalé vlasti. Takovéto tvrzení neříkají pouze sudetští 

Němci, ale také Němci, kteří žijí v Bavorsku po generace. 

Z hospodářského hlediska lze říci, že Češi Němce vyhnali, jejich majetek si 

rozdělili, ale Sudety jako takové pro svou expanzi nepotřebovali. V Česku po válce 

nebyl dostatek kvalifikovaných lidí, kteří by dokázali pohraničí smysluplně osídlit, 

udržet v chodu tamní ekonomiku, dokázat provozovat na tak obrovském, ze dne na den 

získaném území prosperující zemědělství. Kromě desítek tisíc násilně přesunutých 

Maďarů z jihu Slovenska, Romů z východoslovenských osad a pár tisíc repatriovaných 

Čechů z Ukrajiny, Polska nebo Balkánu, nebyly žádné přirozené rezervy, které by se tak 

rozsáhlé oblasti ujaly. S tímto stavem se pohraničí potýká dosud. V pohraničí zmizelo 

na tři tisíce vesnic a osad, mnoho měst je dnes jen torzem stavu v roce 1945. České 

pohraničí je dodnes ekonomicky i sociálně Achillovou patou České republiky. Z 

dnešního pohledu se tak celý odsun i konfiskace majetku sudetských Němců jeví jako 

velký lidský a hospodářský omyl. Autor odsun němců z těchto hledisek vnímá jako 

jednu z největších překážek, které jsme si my, Češi, sami sobě vytvořili. Tato překážka 

nám dodnes brání navázat na tradici meziválečného Československa jako jedné z deseti 

nejvyspělejších ekonomik světa. 
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SS – nacistické obranné oddíly 
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