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Historický vhled na soužití Čechů a Němců 

Při prezentaci tématu česko-německých vztahů je možné postupovat podle následujících bodů: 

• Kolonizace území Němci (kde se tu vzali a proč přišli) – 13. stol 

• Česko-německé vztahy do 19. století (i přes dílčí národnostní neshody nelze chápat dějinné události jako 
souboj Čechů a Němců) 

• Vznik národnostních hnutí (19. století) – politická emancipace národů (české spolky, německé spolky, 
politický národnostní program 

• svět. válka – rozpad Rakouska-Uherska a právo národů na sebeurčení – vznik Československa se silnou 
německou menšinou 

• Československo 1920-1938 – snaha o pokojné soužití – hospodářská krize a nástup fašismu 

• Zabrání Sudetských území (Většina Čechů i antinacistických Němců utíkají do vnitrozemí – 2. světová 
válka – vyhlazení židovských komunit) 

• Konec války a odsun německého obyvatelstva – uplatnění kolektivní viny 

• Socialistické Československo – téma Sudet tabuizováno – snaha o jednoznačnou interpretaci (spravedlivá 
odplata) 

• 1990 – současnost – téma Sudet není již tabuizováno – Vzájemná Česko-německá deklarace o 
vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji (1997) oficiálně vyřešila následky i důsledky války – 
nicméně i přes to obě strany občas téma Sudet politicky zneužívají (viz. Benešovy dekrety) 

 

 
 
Sudety – čím jsou specifické? 

• Místa, kde se do poloviny 20. století setkávala česká, německá a židovská kultura. 

• Odsunem původních německých obyvatel zmizela původní regionální historie i paměť krajiny. 

• I přes doosídlování zůstala většina území na polovině dřívějšího počtu obyvatel. 

• Velké množství obcí, osad i samot zaniklo. 

• Železná opona, která oddělovala socialistické Československo a bránila lidem ve volnému pohybu. 
 
Velká historie x místní historie 
Proč je důležité znát historii regionu, obce, vlastní rodiny? 

• Pomůže nám to pochopit důsledky velkých událostí, jako je II. světová válka. 

• Můžeme se vcítit do osudů tehdejších obyvatel. 

• Pomůže nám to pochopit současný život v obci, regionu i názory či chování svých blízkých 
 
Jak poznávat a objevovat místní historii? 
Projektem „Obrazy historie regionu“ a realizací jeho aktivit. 
 
Historické události sudetských oblastí Plzeňského kraje očima místních obyvatel: 
Příběhy Sudet. CpKP, 2013.  
» http://obrazky.cpkp-zc.cz/user/23-publikace-pribehy-sudet.pdf  
Živé paměti Sudet. CpKP, 2011. 
» http://obrazky.cpkp-zc.cz/user/Kniha%20Zive%20pameti%20sudet.pdf  
Publikace Příběhy Sudet – kapitola Paměť a terapie (str. 14-22), Dobové souvislosti sebraných vyprávění (286-
296) » http://sudety.cpkp-zc.cz/download-files.php?file=8  
Jak rozumět místnímu názvu Sudety.Sudety?Sudeťáci?  
» http://sudety.cpkp-zc.cz/download-files.php?file=9  
Kapitola o průběhu odsunu/vysídlení  
» http://sudety.cpkp-zc.cz/download-files.php?file=10  

V rámci poznávání německo-české historie lze použít aktivity Časová osa, Mapa nebo Filmová ukázka či 
Skládání příběhu. 

Doporučujeme: Text pro prohloubení znalostí k historii česko-německých vztahů a diskuze na toto téma z 
projektu Varianty – vzdělávacího programu Člověka v tísni dostupný na: 
http://www.varianty.cz/download/docs/484_interkulturni-vzde-la-va-ni-ii.pdf 


