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ÈESKO-NÌMECKÉ POHRANIÈÍ SOUÈÁSTÍ PROCESU
VÝCHODNÍHO ROZÍØENÍ EVROPSKÉ UNIE
Otevøení hranic mezi
SRN a tehdejím Èeskoslovenskem vyvolalo atmosféru spoleèenské euforie,
která zasáhla obyvatele
èeského, ale také nìmeckého pøíhranièí. Dolo k
výraznému rùstu frekvence kontaktù a vytváøení
nových vazeb mezi obyvateli èeského a nìmeckého
pohranièí. Rychle vznikaly
rovnì rùzné organizaèní
vazby územní spolupráce
vèetnì euroregionù. Vytvoøily se tedy pøedpoklady
postupného propojování
územních systémù. Znovusjednocení Nìmecka a
jeho návrat do role kontinentální mocnosti výraznì
modifikovalo roli èeského
pohranièí.
Pøestoe
z
územního hlediska dosti
nerovnomìrnì (asymterie

sousedského
vztahu),
stává se èeské pohranièí
prostorem "pøibliování"
Èeské republiky k evropským strukturám a postupnì také aktérem integraèních procesù.
Pohranièní území nicménì nadále negativnì ovlivòují dùsledky dlouhodobého vývoje dvou odliných
sociálních systémù. Dùsledkem tohoto vývoje je
souèasná asymetrická povaha
èesko-nìmeckých
vztahù, která je silnì pociována zejména v tìch èástech pohranièí, kde dochází k èastému a bezprostøednímu styku obyvatel.
Nerovnomìrnost je dána
spíe historicky a projevuje
se v rozdílné aktivitì a
motivaci Èechù a Nìmcù, s
nimi vstupují do vzájem-

ných kontaktù. Nerovnomìrnost motivace je do
jisté míry výhodná v tom
ohledu, e nestaví Èechy a
Nìmce jednoznaènì do
pozice konkurentù. Motivace má spíe komplementární povahu naplòující
podmínku vzájemnì výhodné
spolupráce.
V
popsané situaci pùsobí
negativnì aktivity a historické reminiscence nìkterých
sudetonìmeckých
krajanských
organizací.
Nerovnost
vzájemných
vztahù a snahy tìchto
organizací tak pronikají do
praktického ivota obèanù
v pohranièí a podílí se na
utváøení a zmìnách jejich
postojù jak k SRN, tak i
aktivitám èeských reprezentantù.
V áclav H ou v ièk a

zdarma
ROZÍØENÉ VYDÁNÍ PØINÁÍ
V SOUVISLOSTI SE VSTUPEM
ÈR DO EU SOUHRN NÁZORÙ
OBYVATEL POHRANÍÈÍ NA
ÈESKO-NÌMECKÉ
VZTAHY
DLE VÝSLEDKÙ VYZKUMU
POHRANIÈÍ ÈR/SRN - 2003.

tématické okruhy
výzkumu:
POSTOJE OBYVATEL POHRANIÈNÍCH
OBLASTÍ K NÌMECKU A EVROPSKÉ UNII.
POCIT HRDOSTI NA ÈESKOU REPUBLIKU.
POSTOJE K JINÝM NÁRODÙM.
HODNOCENÍ SOUÈASNÝCH VZTAHÙ ÈR A
SRN.
KONTAKTY OBYVATEL IJÍCÍCH PØI
HRANICI S OBÈANY BAVORSKA A SASKA.
FAKTORY OVLIVÒUJÍCÍ KVALITU VZTAHÙ.
POHLED NA MINULOST A
SUDETONÌMECKÁ OTÁZKA.
AKTUÁLNÍ POSTOJE K PROBLEMATICE
SUDETSKÝCH NÌMCÙ.

Graf 1. Hodnocení souèasných vztahù
mezi ÈR a SRN (v %)

ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU OBÈANSKÁ DIMENZE
ÈESKO-NÌMECKÝCH VZTAHÙ VE FÁZI VSTUPU ÈR DO EU
Poèínaje rokem 2003
zahájilo oddìlení Èeské
pohranièí SOÚ AV ÈR
øeení tøíletého projektu
Obèanská dimenze èeskonìmeckých vztahù ve fázi
vstupu ÈR do EU s
dùrazem na pohranièní
oblasti. Projekt je financován z prostøedkù Programu podpory cíleného
výzkumu
a
vývoje
Akademie vìd ÈR a klade
si za cíl zaznamenat s
vyuitím
empirických
údajù v ucelené podobì
obraz vnímání Nìmecka v
názorech a postojích obyvatel èeského pohranièí.
Navazuje na systematické
studium
dané
problematiky, jí se ústecké pra-

covitì SOÚ zabývá od
poèátku devadesátých let.
Pøestoe
Nìmecko
je
poprvé v novodobé historii
spojencem ÈR v NATO a
významným aktérem nadcházejícího vstupu ÈR do
Evropské unie, zùstávají
vzájemné vztahy v urèitém
napìtí, které nedokázala
bezezbytku odstranit ani
Smlouva o dobrém sousedství a pøátelské spolupráci
z roku 1992, ani Deklarace
podepsaná v roce 1997.
Dùvodem je pøedevím faktor
historické
pamìti
zahrnující zejména tragické
události druhé svìtové
války, který zùstává latentnì pøítomen ve vzájemných
vztazích (mj. kvùli aktiv-

itám vysídleneckých organizací) a vytváøí rizikový
faktor bilaterálních vztahù.
Vzdor tomu pøineslo
údobí ètrnácti let, je
uplynuly od pádu elezné
opony na èesko-nìmecké
hranici dynamický rozvoj
spolupráce podél celé hranice, kterou v souèasnosti
pokrývají
euroregiony,
které po vzoru západní
Evropy podporují navazování kontaktù mezi institucemi i mezi lidmi. Pozitivnì
pùsobí
rovnì
finanèní podpora projektù
èesko-nìmeckého
sbliování v rámci Fondu
budoucnosti, jen byl
ustaven spolu s Koordinaèní radou èesko-nìmeck-

Pozn.: Zdroj SOÚ AV ÈR, výzkum
Pohranièí ÈR/SRN-2003.

NÌMECKÉ SOUSEDSTVÍ:
 Spolupráce s Nìmeckem a
vstup do Evropské unie jsou
vnímány dvìma tøetinami
dotazovaných pozitivnì.
 Tøi ètvrtiny tázaných jsou
názoru, e vztahy Èechù
k Nìmecku a Nìmcùm se po
roce 1989 zlepily. Vyjadøují
rovnì spokojenost s faktem,
e partnerství s Nìmeckem
dostalo po vstupu ÈR do
Evropské unie nový rozmìr
evropské integrace. Postavení
ÈR je vnímáno pøedevím
v evropském kontextu.
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ého diskusního fóra na základì
Deklarace.
Aktuální vstup Èeské republiky do
EU pøináí denní potøebu institucí,
politikù, ale také obèanù pøistupovat
k vytváøení instrumentù spolupráce a
dalího sbliování na základì hlubího
poznání stavu názorù a postojù veøejnosti pohranièních oblastí, které jim
poskytuje kromì jiných zdrojù také
ná projekt.
S výsledky výzkumù bude seznamovat tento bulletin (vycházející

zpravidla dvakrát roènì v závislosti na
výstupech jednotlivých etap). Tentokrát vám pøináíme souhrn výsledkù
reprezentativního výzkumu (789
respondentù), který byl proveden
v øíjnu 2003 ve spolupráci s agenturou
TNS Factum na území vech krajù
pøilehlých k hranici se SRN. Výzkum
pokrývá vìtí èást území, na nìm
dolo po roce 1945 k témìø úplné
smìnì obyvatelstva (nìkdejí tzv.
Sudety) v dùsledku odsunu nìmecky
mluvícího obyvatelstva tehdejího

ODRAZ VNÍMÁNÍ ÈESKÉ REPUBLIKY
V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU

Veøejnost v pohranièních oblastech s Nìmeckem vnímá postavení
Èeské republiky pøedevím v evropském kontextu. Mezi osmi nejèastìji
uvádìnými zemìmi, s nimi by ÈR
mìla mít nejuí hospodáøskou,
politickou a vojenskou spolupráci,
byl zmiòován pouze jediný mimoevropský stát, a to USA.
Za zemi, s ní by mìla mít ÈR nejuí hospodáøskou spolupráci, je
jednoznaènì nejèastìji povaována
SRN, co v podstatì reálnì odráí
faktický stav. Na druhém místì
obèané preferovali USA. Uvedené
dvì zemì - supervelmoc USA a regionální mocnost SRN - pøedstavují v
oèích zkoumané èásti èeské veøejnosti rozhodující partnery, kteøí souèasnì mají na ÈR nejvìtí vliv. Toto
zjitìní potvrzují také výpovìdi o
ideálním nejuím politickém a
vojenském partnerství, kde byly
opìt nejèastìji uvádìny tyto dvì
zemì.
Na základì uvedených poznatkù
se lze pøiklonit k názoru, e veøejnost v èeském pohranièí pomìrnì
citlivì vnímá vyvaování význam-

Èeskoslovenska.
Lze pøedpokládat, e proces postupného propojování pohranièních oblastí
v dùsledku integrace do spoleèného
prostoru EU spolu s ustupující rolí
hranice jako ostrého pøedìlu dvou
svìtù podpoøí výraznou dynamiku
obnovy území dosud ijícího na okraji
zájmu centra a otevøe nové monosti
sbliování s naím západním sousedem. Svým dílem k tomuto procesu
chce pøispìt i tento projekt.
Václav Houvièka

Graf 2. Zemì, se kterými by ÈR mìla mít nejuí spolupráci,
a které mají na ÈR nejvìtí vliv (v%)

ného region á l n í h o
vlivu SRN
tìsnìjí politickou
a
vojenskou
orientací ÈR
na USA.
Ponìkud
mení dùraz
je kladen na
nejuí spo- Pozn.: Zdroj SOÚ AV ÈR, výzkum Pohranièí ÈR/SRN-2003.
lupráci s Velkou Británií
vlivu na ÈR bylo zaznamenáno
a Francií. V pøípadì obou tìchto
poøadí opaèné.
zemí je vak èastìji poukazováno na
Jistým solitérem je ze zkoumanéuplatòování jejich vlivu na ÈR.
ho hlediska Rusko, v jeho pøípadì
Tøetí kategorii zemí (podle èetnosbyla relativnì èasto preferována
ti výpovìdí) tvoøí skupina sousedúzká hospodáøská spolupráce. V
ních státù (s výjimkou uvedeného
pøípadì Ruska lze vak pokládat za
Nìmecka), to znamená Slovensko,
nejvýznamnìjí zjitìní, e s odstuPolsko a Rakousko. V pøípadì tìchpem 14 let po politickém zvratu
to tøí zemí zaujme rozliení ádoucíroku 1989 se pouze 2,8 % obèanù
ho (z hlediska respondenta) a fakticpohranièí domnívají, e tento stát
kého stavu. Zatímco za stát, s kteovlivòuje dìní v ÈR.
rým by ÈR mìla mít nejuí politicDalí zemì mají z hlediska prefeké a vojenské kontakty, je èastìji
rencí veøejnosti spíe marginální
uvádìno Slovensko a za ním Polsko
význam.
a Rakousko, v pøípadì vnímání
Václav Houvièka

P O C I  U J Í O B Y VAT E L É P O H R A N I È Í V N Ì J  Í O H R O  E N Í È E S K É R E P U B L I K Y ?
V pøíhranièních oblastech se SRN pøevládá pocit bezpeèné situace, kdy ÈR
nemá ádného vnìjího nepøítele, jemu
by musela èelit. Toto vìdomí bezpeèného
sousedství SRN v pohranièních oblastech
vytváøí pøíznivé pøedpoklady relativnì
hladkého prùbìhu procesu pøipojení ÈR
k EU, k nìmu dolo v kvìtnu 2004. Pøitom nekonfliktní vztahy sousedících

PODROBNÝ ROZBOR
VÝSLEDKÙ ETØENÍ
NALEZNETE NA:
HTTP://WWW.BORDERLAND.CZ

zemí patøí k základním poadavkùm
èlenství v tomto mezinárodním spoleèenství.
Z konkrétních zemí, z nich mají obèané v pøíhranièí s Nìmeckem obavy, je
relativnì nejèastìji uvádìno samotné
Nìmecko (3,9 %). Jestlie vak vezmeme
v úvahu konfliktní minulost vzájemných
vztahù a fakt, e SRN byla a do roku
1989 povaována za protivníka, je namìøená nízká hodnota obav výraznì pøíznivá a naznaèuje pozitivní podmínky pro
dalí spolupráci. Druhým uvádìným
zdrojem moného ohroení bylo Rusko
(2,8 %).
Také v tomto pøípadì zøejmì negativní

zkuenost s nìkdejí dominantní mocností byla zastínìna aktuálním mezinárodnì politickým vývojem (po rozpadu
Sovìtského svazu) a ukotvením bezpeènostních záruk ÈR èlenstvím v NATO.
Z hlediska dlouhodobého trendu vnímání mezinárodnì bezpeènostních záruk
ÈR je patrné, e èlenství naí zemì v euroatlantických bezpeènostních strukturách
hraje výraznì stabilizující roli rovnì v
prostøedí èesko-nìmeckého pohranièí.
Vìdomí, e pohranièní oblasti nejsou
jakkoliv ohroeny sousedním státem
patøí k jednoznaèným pozitivùm polistopadového vývoje èeské spoleènosti.
Václav Houvièka
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O B Y V AT E L P O H R A N I È Í K

V pohranièních oblastech s Nìmeckem vcelku pøevládá pozitivní mínìní o vstupu ÈR do EU, pøièem tento
pozitivní postoj ve vztahu k pøedchozím etøením ponìkud posílil.
V této souvislosti je vak nutné
podotknout, e dotèená pøíhranièní
oblast jako celek není ve svých názorech zcela jednotná. Pøi hranici s
Bavorskem jsou ve vztahu k Nìmecku a rozíøení EU zaznamenávány
obecnì vstøícnìjí postoje, ne v blízkosti hranice saské.
Na pozitivnìjí mínìní o naí integraci do EU v bavorském sousedství
patrnì pøíznivì pùsobí pragmatické
úvahy o monostech hospodáøského
profitu z dynamické bavorské ekonomiky, z pøítomnosti turistù a z podnikatelských aktivit pøináejících
finanèní prostøedky ze SRN, které
pomáhají pøeklenout lokální a regionální hospodáøské potíe.
Postoje obyvatel saského pøíhranièí zøejmì negativnì ovlivòují zhorené hospodáøské charakteristiky starých prùmyslových regionù, kde
restrukturace v této oblasti probíhá
zvlátì bolestnì, a kde na rozdíl od
bavorské èásti hranice nelze ani oèekávat pøíliný hospodáøský pøínos ze

ÚROVEÒ

EVROPSKÉ

sousedství se Saskem, je se potýká s
obdobnými problémy.
Pomìrnì pozitivní mínìní o èlenství naeho státu v EU podporuje
fakt, e se obèané v pohranièních
okresech vìtinou neobávají o existenci naí státnosti v rámci tohoto
nadnárodního celku, pøièem monost, e by vstupem do EU ná stát
postupnì mohl zaniknout, nepovaují za pravdìpodobnou témìø dvì
tøetiny z nich.
Graf 3. Hodnocení vstupu ÈR do EU
v èeském pøíhranièí se SRN

Pozn.: Zdroj SOÚ AV ÈR, výzkum Pohranièí
ÈR/SRN-2003.

Oèekávání, která jsou v pøíhranièí se
vstupem do EU spojena, vak nejsou
jednoznaènì pozitivní. Nejvìtí ztrá-

ETNICKÉ TOLERANCE
kým zpùsobem spojeny s pocitem osobního, majetkového nebo
jiného ohroení. Dlouhodobì nejvìtí odstup vak vyjadøují obyvatelé pøíhranièních oblastí k
souití s Romy. Tento stav je projevem pomìrnì velké vzájemné
odcizenosti a velmi patné pøizpùsobivosti znaèné èásti romského obyvatelstva majoritnímu
prostøedí. Postoje veøejnosti tak v
tomto pøípadì vcelku vìrnì
odráejí stav, který v pohranièí
trvá.
Václav Houvièka

Ve sledovaných pøíhranièních
oblastech s Nìmeckem je vedle
blízkého vztahu ke Slovákùm
patrná jistá dùvìra k "západnímu" kulturnímu prostøedí. Nelze
vak tvrdit, e by se veøejnost v
pøíhranièí uzavírala pøísluníkùm pøicházejícím z jiných kulturních prostøedí. Relativnì znaèná je míra deklarované tolerance
k sousedství s èernochy, Vietnamci, Èíòany a Rusy.
Negativní postoj jednoznaènì
pøevauje u tìch národností,
které jsou ve vìdomí lidí nìja-

HODNOCENÍ

S O U È A S N Ý C H V Z TA H Ù

MEZI

ÈR

Ve sledovaných pøíhranièních okresech výraznì pøevauje pozitivní hodnocení
souèasných oficiálních vztahù ÈR se SRN.
Ty, kteøí mají na úroveò
vzájemných vztahù v souèasnosti ponìkud skeptiètìjí názor, lze obecnì rozdìlit
do dvou základních skupin,
a to na sociálnì slabí jedin-

A

UNII

SRN

ce a veøejnost, která s obavami sleduje aktivity sudetských Nìmcù. Pøesto i v
tìchto pøípadech pozitivní
hodnocení pøevauje.
Ponìkud
skeptiètìjí
názory jsou také blií obyvatelùm pøíhranièí se Saskem. Avak hypotéza, e by
kritiètìjí postoj v severozápadním pøíhranièí více

ty jsou pøedpokládány v sociální
oblasti, jak pokud jde o rùst ivotních nákladù, tak také z hlediska
zvyování poètu nezamìstnaných.
Tomuto názorovému trendu odpovídá také nejednoznaèný postoj k otázce, zda po vstupu do EU bude dosaeno vyí ivotní úrovnì. Pozitivnìjí oèekávání pøevládají v hospodáøské oblasti, a to jak pokud jde o
získání finanèní podpory z fondù EU
pro ekonomický rozvoj, tak i v pøípadì získání nových trhù pro odbyt
èeských výrobkù.
Nejednoznaènì rovnì vyznívají
oèekávání v politické oblasti. Nejèastìji se veøejnost v pohranièí kloní k
názoru, e v jejich regionu vzroste
vliv Nìmecka, a e dojde k omezení
naí státní suverenity. Na druhou
stranu si polovina tamní veøejnosti
myslí, e po pøijetí do EU bude ÈR
povaována za plnoprávnou souèást
Unie. Vyhranìný názor nebyl zaznamenán ani v pøípadì moné expanze
èeského vlivu do støední a východní
Evropy. Veøejnost v pohranièních
okresech se dále nedokázala shodnout ani na tom, zda ÈR bude po
svém vstupu do EU s to pøevzít v
plném rozsahu evropské kulturní a
morální hodnoty.
Václav Houvièka

Graf 4. Pøijatelnost jednotlivých národností
jako sousedù v místì bydlitì

Pozn.: Zdroj SOU AV ÈR, výzkum Pohranièí ÈR/SRN-2003.

ovlivòovala obava z poadavkù sudetských Nìmcù
ne pøi hranici s Bavorskem,
výzkum neprokázal. Dùvodem zøejmì bude veobecnì
radikálnìjí vymezování
postojù v saském pøíhranièí
zpùsobené jak vypjatìjí
politickou atmosférou v
regionu, tak i problematiètìjí sociální situací.
Pøesto vak, jak ji bylo v
obecné rovinì naznaèeno,
právì obava z poadavkù

sudetonìmeckých organizací pøispívá k tomu, e jsou
vzájemné vztahy mezi ÈR a
SRN hodnoceny èastìji jako
ménì dobré.
Trend vnímání vývoje
vzájemných èesko-nìmeckých vztahù naznaèuje, e
oproti roku 1999 mírnì posiluje jejich pozitivní hodnocení, pøièem dobrým vztahùm se SRN je v pohranièí
pøisuzován pomìrnì velký
význam.
Podle vìtiny
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jeho obyvatel patøí pro ÈR ve srovnání s ostatními sousedními státy dobré
vztahy s Nìmeckem k tìm dùleitìjím, pøièem za úplnì nejpøednìjí je
povauje ètvrtina z nich. Obdobnì
pozitivní postoj pøevládá i pokud jde
o vliv sjednocení Nìmecka na vzájemné vztahy.
Podíváme-li se, jak sjednocení hodnotí obyvatelé jednotlivých oblastí
pohranièí, je zøejmé, e v sousedství s
Bavorskem mají tendenci k pozitivnìjímu hodnocení sjednocení ne sousedé se Saskem.
Celkovì byl v celém pohranièí
zaznamenán sklon k názoru, e se po
roce 1989 vztahy Èechù k Nìmcùm a
Nìmecku zlepily. Z výsledkù prezentovaného etøení je zøejmé, e veøejnost je k pravidelnì se opakujícím
mediálním "pøestøelkám" a sporùm v
bilaterální rovinì èesko-nìmeckých
vztahù do znaèné míry imunní. Nabízí se nìkolik moných vysvìtlení
tohoto stavu, k nim je mono zaøadit
nedostateènou informovanost neumoòující pochopit podstatu problému, pragmatický odstup typu "od
toho máme politiky", pøípadnì indiferentní postoj odmítající osobní angamá v "záleitostech tzv. vysoké politiky, které beztak nemohu ovlivnit."
Urèitou roli mùe hrát i únava èeské
spoleènosti z kontinuálního proudu
zmìn (politických i ekonomických), k
nim dochází po roce 1989.
Obdobnì jako v pøedchozích pøípadech jsou obyvatelé èeského pohranièí
s Nìmeckem vìtinou spokojeni také
se skuteèností, e se Nìmecko stalo po
vstupu ÈR do EU naím spojencem.
Míra spokojenosti nad spojenectvím
s Nìmeckem má výraznì politickou

Graf 5. Hodnocení vybraných aspektù èesko-nìmeckých vztahù

Pozn.: Zdroj SOÚ AV ÈR, výzkum Pohranièí ÈR/SRN-2003.

motivaci. Nepøekvapuje, e levicovì
orientovaní respondenti jsou s touto
skuteèností výraznì ménì spokojeni
ne pravice. Rovnì obyvatelé bavorského pøíhranièí èastìji s tímto spojenectvím souhlasí. Pro srovnání lze
uvést odpovìdi charakterizující situaci v pohranièí pøed vstupem ÈR do
NATO. V prùzkumu provedeném v
øíjnu 1996 figurovalo Nìmecko na
prvním místì mezi státy, s nimi je
ádoucí spolupracovat. V uvedeném
poøadí následovaly Spojené státy,
Francie a Velká Británie.
Jestlie vezmeme v této souvislosti v
úvahu pronikavý pokles pocitu ohroení ze strany Nìmecka (v roce 1996
pociovalo monost ohroení 18,4 % a
v roce 2003 pouze 4 %) potom je zøejmé, e pozvolna, ale plynule roste
potenciál dùvìry vùèi západnímu
sousedovi. Lze konstatovat, e formální kroky sbliování mezi ÈR a SRN

(dohody o spolupráci mezi státními
orgány, na úrovni obcí, regionù, církví
a obèanských sdruení aj.) pozitivnì
ovlivòují vstøícné postoje obyvatel
pohranièí vùèi sbliování s nìmeckým
sousedem.
Václav Houvièka
Graf 6. Hodnocení vztahù s Nìmeckem
ve srovnání s ostatními zemìmi

Pozn.: Zdroj SOÚ AV ÈR,
výzkum Pohranièí ÈR/SRN-2003.

INFORMUJEME O INSTITUCÍCH ÈESKO-NÌMECKÉ SPOLUPRÁCE
 Konkrétním výsledkem obsahu Èesko-nìmecké deklarace podepsané 21. ledna 1997 bylo zøízení instituce (nadaèního fondu podle èeského práva se sídlem v Praze) Èesko-nìmeckého fondu budoucnosti.
Posláním fondu je podporovat rùzné formy porozumìní mezi Èechy a Nìmci, zejména formou finanèní
podpory spoleèných dvoustranných projektù, z nich znaèná èást je soustøedìna do prostoru èeskonìmeckého pohranièí. Významnou oblastí je podpora výmìny mládee (napø. projekt TANDEM), studijních pobytù a partnerství kol (napø. Èesko-bavorský výmìnný kolní rok 2002/2003 v euroregionu
Egrensis).
 Od roku 1999 je fond partnerskou organizací nadace SRN "Pøipomínka, odpovìdnost a budoucnost",
pøispívající k usmíøení sociálním projektem ve prospìch obìtí nacionálnì socialistického násilí.
 V oblasti kultury podporuje fond poøádání výstav, koncertù (hudební festival Uprostøed Evropy),
setkávání umìlcù, vydávání pøekladù významných literárních prací a vìdeckých studií, ale také obnovu
stavebních památek v pohranièních oblastech.
 K prohloubení dialogu mezi obìma zemìmi pøispívá projekt Èesko-nìmeckého diskusního fóra,
øízeného Koordinaèní radou, jejím posláním je poskytnout pøíleitost k projednání klíèových otázek vzájemné spolupráce, vèetnì problémových témat minulosti.
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PERSPEKTIVY ÈESKO-NÌMECKÝCH VZTAHÙ
Dùleitým faktorem bezkonfliktního souití Èechù s Nìmci je vzájemné
poznávání a rozvoj oboustrannì
výhodné spolupráce. Jen tak lze
postupnì odbourávat zátìe negativních zkueností ze vzájemného souití
a koexistence v minulosti.
Politická zmìna na konci osmdesátých let 20. století a související promìny geopolitického uspoøádání svìta
(vèetnì trendù ekonomické globalizace) vytvoøily základní pøedpoklady
pro sbliování a vìtí prolínání jednotlivých národností v Evropì i mimo ni.
Tento fakt nelze charakterizovat ani
jako jednoznaènì kladný, ani jako
záporný. Stává se prostì stále zøetelnìjí realitou, a to i v nových nebo
obnovených støedo a východoevropských demokraciích. S urèitou nadsázkou lze øíci, e bloudìní nezakotvených jedincù a národnostních skupin
po svìtì, a zvlátì po Evropì, je
jakýmsi lakmusovým papírkem reflektujícím stav "sociálního a politického zdraví" naí souèasné civilizace.
Také èeské a nìmecké pøíhranièní
oblasti proly po roce 1989 sloitým
vývojem, který nebyl bez negativních

dùsledkù (vysoká nezamìstnanost v
èeských a saských pøíhranièních okresech, masivní odchod, zejména mladých a kvalifikovaných lidí, ze saského pøíhranièí apod.). Nelze tedy zcela
vylouèit, e se za jistých nepøíznivých
okolností mohou i relativnì stabilizované oblasti v Evropì (mezi které lze
stále øadit i èeské a nìmecké pøíhranièí), stát prostorem nií sociální, politické a demografické stability, èi
dokonce nestability.
Zøejmým a zøetelným zájmem obyvatel èeských a nìmeckých pøíhranièních oblastí je, ostatnì jako v kadém
pohranièí, bezkonfliktní souití se
sousedem a vytváøení podmínek pro
smysluplný a dùstojný ivot. Promítnuto do vzájemných èesko - nìmeckých vztahù to znamená zvyknout si
na sebe v kadodenním kontaktu,
vzájemnì se respektovat a být si spolehlivými a výhodnými hospodáøskými partnery. Jestlie se podaøí dosáhnout tohoto stavu , potom i mezilidské vztahy Èechù a Nìmcù se budou
rozvíjet dynamiètìjím tempem.

Nejdùleitìjí
poznatky:
 Èeská veøejnost v pøíhranièí s Nìmeckem nadále vnímá rezervy v narovnání
èesko-nìmeckých vztahù, které znaènou
mìrou souvisejí s konfliktní minulostí.
 Sudetonìmecká otázka je pøedmìtem
zájmu pouze èásti obyvatel pohranièních
oblastí. Desetina se o tuto problematiku
zajímá velmi a tøetina èásteènì. Aktivity
Sudetonìmeckého krajanského sdruení
vyvolávají obavy dvou pìtin dotazovaných.
 V hodnocení závanosti sudetonìmecké
otázky pro èesko-nìmecké vztahy se
názor veøejnosti tìpí. Jedna èást povauje tento problém za velmi nebo spíe
závaný, druhá za spíe nebo zcela okrajový. Pováleèný odsun povaují tøi
ètvrtiny tázaných za spravedlivý, èást z
nich má výhrady k okolnostem prùbìhu.

Graf 7. Dolo ji k narovnání
v èesko-nìmeckých vztazích?

Václav Houvièka

FAKTORY OVLIVÒUJÍCÍ KVALITU
ÈESKO-NÌMECKÝCH VZTAHÙ
K tomu, aby bylo moné budovat vzájemné èesko-nìmecké vztahy na solidních základech, je potøebné identifikovat
faktory, které je, a ji kladnì nebo
zápornì ovlivòují, hledat v nich reálná
jádra a souèasnì analyzovat to, co se na
tento reálný základ nabaluje ve formì
pøedsudkù, nerealistických oèekávání
apod.
Na základì zjitìní z posledního
výzkumu v èeských pøíhranièních

okresech s Nìmeckem je patrné silné zastoupení pragmatického hlediska, a to
zvlátì pøi vnímání Nìmecka jako ekonomicky výhodného partnera, s ním je
ádoucí spolupracovat. Souèasnì byl zaznamenán vysoký podíl souhlasu s hodnocením Nìmecka jako státu, s ním
mùeme ít v klidu a míru (86,4 %). Tyto
postoje napovídají, e sousední stát je
chápán jako dùvìryhodný a perspektivní
partner.

Tabulka 1. Pøehled vývoje názorù na faktory ovlivòující èesko-nìmeckou spolupráci

1993 1994 1996 1997 1999 2003
Rozdílný jazyk
44
39
47
43
36 42
Rozdílná národní povaha
52
46
50
55
42 47
Výkonnost ekonomiky
83
73
79
78
70 70
Konfliktní minulost
40
44
57
62
69 70
Politický systém/zájmy státu
30
34
30
45
42 38
Nedostateèné doprav. komunikace 41
33
26
25
26 23
Nedostateèné informace
55
30
25
27
27 25
Poznámka: údaje pøedstavují podíl souhlasných odpovìdí v % dle výzkumù v okresech
èesko-nìmeckého pohranièí. Údaje roku 1999 vycházejí z celostátního výzkumu.
Zdroj Sociologický ústav AV ÈR, výzkumné sondy oddìlení Èeské pohranièí 1993,
1994, 1996, 1997, 1999, 2003 .

Pozn.: Zdroj SOÚ AV ÈR, výzkum
Pohranièí ÈR/SRN-2003.

Vstøícný postoj k západnímu sousedovi je vak provázen urèitou mírou rezervovanosti zakotvené zøejmì v podobì
historické pamìti v hlubích vrstvách
spoleèenského vìdomí (musíme si dát
pozor - 67,4 %, nesmíme zapomenout na
podzim 1938-81 %) reflektujícího mocenskou nerovnost obou státù. Tento pøístup
lze pojmenovat urèitou zkratkou jako
opatrné pøátelství. Toto konstatování
podporuje rovnì zjitìní, e u vìtiny
výrokù, které pozitivnì hodnotily roli
Nìmecka, byl dlouhodobì a opakovanì
nejèastìji zaznamenáván pouze èásteèný
souhlas.
Vìdomí (mentalita) èeské spoleènosti a
s ní propojená národní identita mají
výraznì historizující charakter (potvrzuje
to rovnì pøedchozí zjitìní, e 85 %
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respondentù spatøuje v historii dùvod
hrdosti na Èeskou republiku), co je historicky dáno dlouhodobým a komplikovaným úsilím o nabytí kulturní a národní
svébytnosti, jako i opakovanými ztrátami samostatnosti v novodobých dìjinách.
Souèasný vstøícný vztah k Nìmecku a
jeho obyvatelùm je o to cennìjí, e o politickou, kulturní i ekonomickou emancipaci museli Èei vìtinou soutìit
s nìmeckým prostøedím (jak uvnitø
èeských zemí, tak ve vztahu k nìmecky
mluvícím státùm Rakousku a Nìmecku).
Mezi negativní faktory (bariéry
spolupráce), které ovlivòují kvalitu èeskonìmecké spolupráce, obyvatelé pohranièí
nejèastìji uvádìli rozdíly v ivotní úrovni,
odlinì výkonná hospodáøství a konfliktní minulost.
V dlouhodobém pohledu na vývoj
podílu jednotlivých faktorù ovlivòujících
kvalitu èesko-nìmeckých vztahù je pøek-

vapivý zejména nárùst faktoru konfliktní
minulosti, který kontrastuje s cíleným
úsilím politických elit o kultivaci èeskonìmeckého
dialogu
smìøujícímu
k vyrovnání s konfliktní minulostí.
Pøestoe byla v roce 1992 uzavøena
mezi tehdejí ÈSFR a SRN Smlouva o
dobrém sousedství a pøátelské spolupráci, na ní navázala v roce 1997 Èeskonìmecká deklarace o vzájemných
vztazích a jejich budoucím vývoji, je
patrné, e se ve vìdomí èeské spoleènosti
nepodaøilo odstranit konfliktní potenciál
novodobé historie (odmítnutí zaèlenìní
do ÈSR èeskými Nìmci v letech 19181919, postupná nacifikace politické
reprezentace sudetských Nìmcù ve
tøicátých letech 20. století, rozbití
demokratického Èeskoslovenska v roce
1938, okupace èeských zemí v letech 19391945 a pováleèný odsun nìmecky mluvícího obyvatelstva ÈSR). Destruktivní

Tabulka 2. Vývoj hodnocení nìkterých výrokù o vztahu k Nìmecku

1996 1999 2003
S Nìmci mùeme ít v klidu a míru

91

78

86

Sousedství se SRN je ekonomicky výhodné

94

70

89

Nìmecko má ze vech evropských státù nejvìtí vliv na ÈR

92

62

83

Vùèi Nìmcùm bychom mìli projevovat více hrdosti

88

71

84

Zájmem státu je nejtìsnìjí spolupráce s Nìmeckem

93

67

82

Nelze zapomenout, co nám Nìmecko zpùsobilo po Mnichovu

83

78

81

Mìli bychom více usilovat o spolupráci s odsunutými Nìmci

94

x

38

Nìmci jsou nai pøátelé

88

x

71

Nìmecká kultura je nám velice blízká

52

33

54

Na Nìmce si musíme vdy dávat pozor

84

59

67

V Nìmecku mùe opìtovnì vzniknout nacionalismus a faismus 79

51

58

Nìmecko by mohlo ohrozit ÈR

49

21

42

Vùèi Nìmecku jsme vdy bezmocní

40

21

36

Od Nìmcù se máme vdy co uèit

75

67

67

Poznámka: údaje vyjadøují podíl souhlasných odpovìdí v %; údaje roku 1999
reprezentují celostátní výzkum, 1996 a 2003 = etøení v okresech pøi hranici se SRN;
x - otázka nebyla poloena. Zdroj SOÚ AV ÈR, empirické sondy oddìlení Èeské
pohranièí 1996, 1999, 2003.
Graf 8. Faktory, které mají vliv na kvalitu èesko-nìmecké spolupráce

Pozn.: Zdroj SOÚ AV ÈR, výzkum Pohranièí ÈR/SRN-2003.

stanoviska Sudetonìmeckého krajanského sdruení opakovanì iritují èeskou
spoleènost i politické elity ÈR a komplikují jinak pøíznivì se vyvíjející vztahy
mezi Èechy a Nìmci na lokální a
regionální úrovni pohranièních oblastí.
Obdobný vývoj lze pozorovat i v celostátním mìøítku.
S nejvìtí pravdìpodobností lze tak
razantní nárùst reminiscenèního faktoru
(zastoupeného v roce 1993 pouhými 40 %
na 69 % podíl v roce 2003) pøièíst pøedevím traktování sudetonìmecké otázky a
poadavkù Sudetonìmeckého krajanského sdruení (tzv. právo na vlast,
majetkové restituce, právo návratu,
zruení prezidentských dekretù aj.). Historie jakoby se vrátila navzdory vem
snahám o dialog a narovnání vztahù
v mnohem intenzivnìjí podobì. Lze
dovozovat, e úèinky dialogu zùstaly
omezeny na nepoèetnou skupinu obyvatel
ÈR, take virím kontextu èesko-nìmeckých vztahù mají spíe okrajový vliv.
Pomineme-li historické zátìe v èeskonìmeckých vztazích a odhlédneme-li od
snah Sudetonìmeckého krajanského
sdruení, jsou postoje veøejnosti v èeských
pøíhranièních okresech, jak dokládají uvedené tabulky, vcelku pøíznivé.
Vzhledem k tomu, e nìkteré výroky
naznaèují, jak vnímají a hodnotí obyvatelé
Nìmecko a rovnì politickou, ekonomickou a kulturní dimenzi sousedství, není
bez zajímavosti urèité srovnání základních
trendù,
jak
se
odráejí
v dlouhodobém výzkumu, který provádí
oddìlení Èeské pohranièí Sociologického
ústavu AV ÈR od poèátku devadesátých
let. Uvedená pøehledová tabulka naznaèuje, e hodnocení jednotlivých aspektù vztahu Èechù k SRN a jeho obyvatelùm má, jak ji bylo zmínìno, v podstatì pozitivní charakter, navíc
dlouhodobì stabilizovaný.
Lze konstatovat, e v celostátním
mìøítku (výzkum realizovaný v roce
1999) jsou postoje a na výjimku jednoho
výroku (od Nìmcù se máme vdy co
uèit) podstatnì skeptiètìjí, ne
v pohranièních oblastech. V tomto i
dalích srovnáních lze zaznamenat
obdobné rozdíly mezi názory obyvatel
pohranièí a vnitrozemí. Jedním
z moných vysvìtlení této diference je
kadodenní kontakt s nìmeckými
sousedy a monost posoudit praktickou
podobu setkávání Èechù a Nìmcù. Dalí
vysvìtlení je mono hledat nejen
v urèitém trendu konzervativnìjích postojù obyvatel vnitrozemí, ale také ve vyí
kvalifikaèní struktuøe, která mùe být
zdrojem skeptiètìjího posuzování problémù èesko-nìmeckých vztahù.
Václav Houvièka

ÈESKO-NÌMECKÉ SOUVISLOSTI

7

ný projekt Ministerstva zahranièních vìcí
ÈR.
1998-2000. Empirické sondy projektu
"Nositelé vytváøení pøeshranièního spoleèenství na èesko-nìmecké hranici." Grantová agentura ÈR 403/98/1420.
2003. Empirický sociologický výzkum
(N=789) "Pohranièí ÈR/SRN" v rámci
projektu "Obèanská dimenze èeskonìmeckých vztahù ve fázi vstupu ÈR do
Evropské unie s dùrazem na pohranièní
oblasti." Program podpory cíleného
výzkumu a vývoje AV ÈR (IBS7028301).

PØEHLED VYBRANÝCH VÝZKUMÙ POHRANIÈÍ
 etøení projektu Èeské pohranièí probíhala na území nìkdejích okresù pøiléhajících k hranici ÈR/SRN: Liberec, Dìèín,
Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb,
Tachov, Klatovy, Domalice, Prachatice.
1991. "Èesko-nìmecké vztahy v názorech obyvatel èeského pohranièí."
(N=1421). Sociálnì ekonomický ústav
ÈSAV.
1993. Empirická sonda (N=758) "Pøeshranièní souvislosti sociálních zmìn v

oblasti èeské èásti euroregionu Chebsko."
Sociologický ústav AV ÈR, oddìlení
Èeské pohranièí, v rámci projektu "Verflechtungsanalyse Nordbayern-Westböhmen." Koordinátor projektu Univerzita
Bayreuth.
1993-1995. Empirické sondy v rámci
projektu "Èeské pohranièí v procesech
evropské integrace." GA ÈR 403/93/1085.
1996-1999. Empirická etøení "Reflexe
sudetonìmecké otázky a postoje obyvatel
èeského pohranièí k Nìmecku." Výzkum-

POSTOJ ÈESKÉ VEØEJNOSTI K SUDETSKÝM NÌMCÙM
Poprvé byla závanost sudetonìmecké
otázky poloena v rámci výzkumu Èeské
pohranièí v roce 1991 (formulace otázky
nebyla totoná) a tehdy ji povaovalo
66 % respondentù za potenciální problém
aktuálních èesko-nìmeckých vztahù. V
roce 1999 byl podíl odpovìdí "velmi a
spíe závaná" 61 % a v roce 2003 pokraèoval trend poklesu závanosti na 43,7 %.
Lze dovozovat, e pøes opakované
mediální "vzruchy" klesá zvolna podíl
obyvatel pociujících tzv. sudetonìmeckou otázku jako naléhavý problém.
V souvislosti s názorem vyjádøeným v
dalí otázce (hodnocení úrovnì informací
o sudetonìmecké problematice v
médiích), e informace sdìlovacích
prostøedkù vìci pøíli dramatizují (57 %) je
zøejmé, e si výraznì nadpolovièní vìtina

udruje støízlivý odstup od hektického
slovníku i argumentace novinových titulkù straících "sudetskou hrozbou" i za
stavu, kdy prosazování poadavkù
Sudetonìmeckého krajanského sdruení
dostalo konkrétní podobu v hlasování
poslancù za CDU/CSU proti pøijetí ÈR do
Evropské unie na pùdì Evropského parlamentu na jaøe roku 2003.
Nejen v tomto pøípadì lze pozorovat
urèitou tendenci pøevaující èásti èeské
veøejnosti odmítat názorové extrémy
(dùvody jsou zøejmì komplikovanìjí a
mohou pøedstavovat mix pragmatické
støízlivosti èi skepse, opatrnosti i nechuti k
zaujetí vyhranìného postoje, pøípadnì
odmítnutí politiky jako celku aj.).

Graf 9. Vnímání závanosti problému
sudetských Nìmcù
Neví
Zcela
okrajový

Václav Houvièka

SUDETONÌMECKÉ KRAJANSKÉ SDRUENÍ:
OBAVY ÈI NADÌJE?

Významným fenoménem v èeskonìmeckých vztazích je èinnost Sudetonìmeckého krajanského sdruení a jeho úsilí
o zvrat rozhodnutí uèinìných proti nìmeckému obyvatelstvu na území tehdejího
Èeskoslovenska po skonèení II. svìtové
války. Tato èinnost je ve své podstatì velmi
kontroverzní a jako taková je také vnímána, pøièem je spojována jak s dopady na
vnitøní politiku SRN, kde výrazná èást
veøejnosti v èeském pøíhranièí zaznamenává úsilí tohoto sdruení o posílení vlivu
vyhnaneckých organizací, tak i na vnitøní
situaci v Èeské republice.
Èinnost Sudetonìmeckého krajanského sdruení (SL) vyvolává obavy dvou
pìtin veøejnosti v pøíhranièních okresech s
Nìmeckem. Dalí dvì pìtiny mají k èinnosti tohoto sdruení indiferentní vztah nevyvolává v nich ani obavy, ani nadìje,
které se SL spojuje pouze 5,3 % obèanù.
Pøiblinì kadý sedmý obèan se vak
nedokázal k otázce vyjádøit.

Velmi
závaný

Z výsledkù neplyne, e by spoleènost v
èeském pohranièí ovládal masovì sdílený
pocit ohroení ze strany SL, na které èasto
poukazují Kluby èeského pohranièí, nicménì nelze vylouèit, e onìch 40 % neutrálního hodnocení by se v pøípadì etnicky

Spíe
závaný
Spíe
okrajový

Pozn.: Zdroj SOÚ AV ÈR, výzkum Pohranièí
ÈR/SRN-2003.

vyhrocené konfliktní situace mohlo pøiklonit k negativnímu hodnocení. e se nejedná pouze o abstraktní monost, o tom pøesvìdèila média v pøedvolební kampani v
prvních mìsících roku 2002, kdy byla
vedena intenzivní kampaò za zruení
dekretù (denacifikaèních zákonù) prezidenta E. Benee.
Václav Houvièka

Graf 10. Názory na cíle, které sledují organizace vysídlencù
Navrácení zabaveného majetku v ÈR
Morální zadostiuèinìní za odsun
Posílení vlivu organizací vysídlencù v SRN
Návrat do nìkdejí vlasti
Uzavøení minulých konfliktù, usmíøení a narovnání
Rozbití územní celistvosti ÈR
Zhorení mezinárodního postavení ÈR
Cíle jsou vlastenecké - láska k nìkdejí domovinì

Pozn.: Zdroj SOÚ AV ÈR, výzkum Pohranièí ÈR/SRN-2003.
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LITERATURA K TÉMATU
ODSUN NEBO VYHNÁNÍ?
Téma pováleèného vysídlování nìmecky mluvících obyvatel zemí støední Evropy se opakovanì vrací do
centra èesko-nìmeckého dialogu. Intenzita debaty inspirované organizacemi vyhnancù (Svaz vyhnancù,
Sudetonìmecké krajanské sdruení, Slezský landsmanaft aj.) nabrala na síle zvlátì po roce 2000, kdy
vznesly poadavek vybudování Památníku proti vyhánìní v Berlínì. Transfer etnických Nìmcù je tematizován jednak v souvislosti se vstupem ÈR do Evropské unie, jednak v souvislosti s pokraèujícím pøehodnocováním novodobých dìjin Nìmecka v rámci tzv. vyrovnání s minulostí. Sudettí Nìmci sami sebe chápou jako obì pováleèné zvùle vítìzù, avak vìtinou odmítají reflektovat klíèovou destruktivní roli, kterou
sehrála Sudetonìmecká strana K. Henleina pøi zániku Èeskoslovenské republiky. Cílem opakovaných
útokù je prezident E. Bene a pováleèná denacifikaèní ès. legislativa (dekrety), která je prezentována jako
akt bezpráví a genocidy.
V této souvislosti je vhodné upozornit na sta britského historika Martina D. Browna, která se vrací zejména k okolnostem zrodu mylenky transferu etnických Nìmcù ve Velké Britanii. Polemizuje s rozíøeným
mylným názorem, e iniciátorem plánu "odstranìní" sudetských Nìmcù z ÈSR byl E. Bene. Konstatuje, e
pro formulaci pováleèných pøedstav o uspoøádání pomìrù ve støední Evropì bylo rozhodující britské plánování, z nìho se odvíjely úvahy vech exilových vlád okupovaných zemí, je pùsobily v Londýnì.
E. Bene a jeho spolupracovníci zvaovali øadu variant øeení, vèetnì vykázání pouze aktivních nacistù,
redukci poètu èeských Nìmcù, odstoupení nìkterých meních èástí ès. území s nìmeckým osídlením
Nìmecku, federaci s Polskem apod.
Rozhodujícím momentem pováleèného vývoje se stal dokument The Transfer of Minorities vypracovaný
J. D. Mabbotem v rámci výzkumné skupiny expertù Foreign Press and Research Bureau a pøedloené ji v
kvìtnu 1940, kterou zformovalo britské ministerstvo zahranièních vìcí. Memorandum konstatovalo, e
transfer (odsun) pøedstavuje nejlepí øeení národnostních konfliktù v Èeskoslovensku. Kromì hodnocení
finanèních a sociálních nákladù takového kroku bylo vùbec nejdùleitìjí konstatování, e pøesun obyvatelstva v takovém mìøítku je moný a mìl by se odehrát za souhlasu mezinárodního spoleèenství a s jeho
spoluprací. Zde byl základ rozhodnutí, které posléze pøijali vichni spojenci antihitlerovské koalice a exilové vlády okupovaných zemí. Organizovaný odsun schválený 2. srpna 1945 konferencí v Postupimi probìhl pod mezinárodní kontrolou spojeneckých vojenských orgánù a Èerveného køíe.
Václav Houvièka
Blíe viz Brown, Martin D.: Forcible Population Transfer - A flawed legacy or an unavoidable necessity in
protracted ethnic conflicts? The Case of the Sudeten Germans. RUSI Journal (The Royal United Services
Institute). August 2003, Vol 148, No 4. 81-87.
Tabulka 3. Pøehled vývoje hodnocení pováleèného odsunu nìmeckého obyvatelstva èeských zemí

1991

1996

1999

2003

27

30

29

43

39,5

43

35

29

6

11

12

15

Nespravedlivý

6,4

2,3

4,5

2,5

Nespravedlivý a krutý

3,2

2,6

2

1,5

Nevím/bez názoru

14

8

17

8

Spravedlivý - pomáhali rozbít ÈSR
Spravedlivý, ale mám výhrady ke zpùsobu
Nespravedlivý, ale rozhodly mocnosti

Poznámka: èíselné údaje vyjadøují podíl souhlasných odpovìdí v %. Rok 1999 zahrnuje údaje
celostátního etøení.
Zdroj: SOÚ AV ÈR, dlouhodobý výzkum Èeské pohranièí.
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SOUHLAS S PØÍSTUPY ÈESKÉ VLÁDY A STÁTNÍCH ORGÁNÙ
K ÈESKO-NÌMECKÉMU NAROVNÁNÍ
V pohranièí s Nìmeckem panuje
výrazná podpora jednání vlády ve
vztahu k èesko-nìmeckému narovnání.
Nejvýraznìjí souhlas s jednáním
vlády a státních orgánù byl vysloven
v pøípadì odmítnutí zruení dekretù
prezidenta E. Benee. Podporu tomuto
názoru vyslovily ètyøi pìtiny tázaných.
Dalí dvì tøetiny obèanù nemají vcelku
výhrady k postupu vlády v otázce
sudetských Nìmcù.
Fakt, e vláda dostateènì zøetelnì a
srozumitelnì nevyjadøuje podstatu
svého pøístupu k sudetonìmecké
otázce konstatovalo 59 % (zcela a
èásteènì souhlasí), co pøedstavuje
impuls pro èeskou politickou sféru ke
zjednání nápravy. Jednorázový akt,
jaký pøedstavovalo pøijetí rezoluce
Poslanecké snìmovny k prezidentským dekretùm na jaøe 2002 zøejmì nemùe nahradit systematické
vymezování vlastního politického postoje k problematice vysídlencù v kadodenní politice stran CDU/CSU.
Nelze pøehlédnout, e jedním
z dùvodù tohoto hodnocení je rovnì
malá podpora vládních stanovisek ze
strany sdìlovacích prostøedkù, které
konec koncù rozhodují o tom, zda
obèanùm zprostøedkují názory jejich
vlády dostateènì srozumitelnou formou.
Není proto divu, e výrazná nadpolovièní vìtina (57 %) je názoru, e
vláda nehájí dostateènì zájmy ÈR ve
vztahu k vysídleneckým organizacím.
Tento poznatek patrnì souvisí s pøedchozí otázkou a lze pøedpokládat, e na
regionální úrovni by výklad vitálních
zájmù státu mìly v irí míøe reprezen-

tovat také Krajské úøady, které hrají
roli klíèového partnera centrálních
orgánù (MZV, min. pro místní rozvoj
aj.) v regionech pohranièí.
Nesouhlas s pøípadným návrhem
humanitárního gesta vlády vùèi nìkterým èlenùm nìmecké meniny v ÈR
vyjádøila pouze jedna tøetina (34 %)
dotazovaných, co vytváøí relativnì
solidní prostor pro pøijetí kroku, který
mohou politikové povaovat za politicky riskantní. Zjitìný údaj naznaèuje
dobré vyhlídky pro realizaci gesta
dobré vùle vùèi nìmecky mluvícím
obèanùm ÈR, které by celkovì napomohlo zklidnìní èesko-nìmeckých
vztahù ve fázi vstupu ÈR do Evropské
unie.
Vcelku vyrovnané jsou postoje veøejnosti, pokud jde o podporu stanoviska

vlády k soudnímu projednávání poadavkù o vydání nìkdejího nìmeckého
majetku, pøièem dvì pìtiny (43 %)
tázaných schvalují stanovisko
vlády, které se zásadnì vyjadøuje
k restituèním nárokùm na vrácení
majetku konfiskovaného na základì
pováleèných spojeneckých úmluv a
prezidentských dekretù. Nesouhlasí
37 %. Pìtina se nevyjádøila nebo
nemá názor, co není mnoho s ohledem na komplikovanost majetkoprávních otázek.
Vìtinový nesouhlas (58,4 %) byl
vak vysloven s otevøením informaèní kanceláøe Sudetonìmeckého
krajanského sdruení a s tím, e by
vláda mìla vycházet vstøíc (67 %)
sudetonìmeckým poadavkùm .
Václav Houvièka

Graf 11. Hodnocení pøístupu státních orgánù ÈR k poadavkùm sudetonìmeckých organizací

Pozn.: Zdroj SOÚ AV ÈR, výzkum Pohranièí ÈR/SRN-2003.

ÈESKO-NÌMECKÉ NAROVNÁNÍ
V OÈÍCH VEØEJNOSTI
Graf 12. Dùvody proè nedolo k narovnání èesko-nìmeckých vztahù
Poadavky sudetonìmeckých organizací
Arogance Nìmecka
Historická zátì
Pomalý prùbìh odkodnìní obìtí nacismu
Neochota obou stran ustoupit
Èeský nacionalismus
Nìmecká menina v ÈR
Neochota èeské vlády

Pozn.: Zdroj SOÚ AV ÈR, výzkum Pohranièí ÈR/SRN-2003.

Devadesátá léta minulého století a první
roky století souèasného jsou poznamenána obecným úsilím o narovnání køivd,
ke kterým dolo v souvislosti s II. svìtovou válkou. Tomuto trendu se nevyhnuly ani èesko-nìmecké vztahy, pøièem z
èesko-nìmeckých vyrovnávacích jednání byla pøijata Deklarace, která pùvodnì
mìla vést k ukonèení tìchto diskusí na
nejvyí úrovni. Pomìrnì velká publicita, které se tìmto jednáním dostalo, pøispìla k tomu, e v pøíhranièí má o zmínìné Deklaraci urèité povìdomí nadpolovièní vìtina veøejnosti. Ovem tìch,
kteøí by ji znali dobøe, je mnohem ménì
a tvoøí jen necelou desetinu. Naproti
tomu plné dvì pìtiny obèanù ji vùbec
neznají.

Václav Houvièka
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NÁZORY NA VYROVNÁNÍ
S MINULOSTÍ
Veøejnost v pøíhranièí je
ponìkud rozpolcená v názorech na význam a dùsledky
vyrovnání se s minulostí. Na
jedné stranì výrazná vìtina
obèanù souhlasí s tím, e
vyrovnání s minulostí pøispívá
ke
zlepení
vzájemných
vztahù mezi ÈR a SRN (90,9
%), e potrestání váleèných
zloèinù zamezí podobnému
násilí pro budoucnost (81,3 %).
Ponìkud kontroverznì vak
obdobná vìtina souhlasí, e
otevírání citlivých otázek minulosti oivuje staré køivdy
(77,4 %) a e finanèní odkodnìní obìtí nacismu je jen
pouhým gestem (77,3 %).
Zdánlivý protimluv vak
pøedstavuje rub a líc tého
problému, toti, zda vùbec a
s jakým úmyslem se vracet
(nìkteøí poadují pøehodnocení) k dìjinným událostem
nedávné
doby.
Navíc
s vìdomím, e návraty mohou
mít v politické oblasti nezamýlené dùsledky, je mohou
v koneèném efektu vztahy
spíe zkomplikovat, ne pøispìt k vyrovnání s dùsledky
minulosti. Charakteristickou
situací v tomto ohledu je spor,
který se rozhoøel v SRN o
Památníku
proti
zøízení
vyhánìní v Berlínì, jeho
vybudování poaduje Svaz

Graf 13. Názor na otázky spojené s vyrovnáním s minulostí

Pozn.: Zdroj SOÚ AV ÈR, výzkum Pohranièí ÈR/SRN-2003.

vyhnancù a podporují strany
CDU/CSU. Jedna názorová
skupina (H. H. Hahn a dalí)
vidí nebezpeèí v státnì
sankcionované reinterpretaci
minulosti, zatímco druhá
(E.
Steinbachová,
strany
CDU/CSU, SL aj.) tvrdí, e
bez kritiky minulosti není
budoucnosti.Pøièem mnozí
pod kritikou minulosti nespatøují
pouze
posouzení
morálky a etiky nìkdejích
vítìzù, ale také eventualitu
pøehodnocení výsledkù druhé
svìtové války s pøíslunými
dùsledky pro aktuální evropské uspoøádání.
Není pochyb, e historická
pamì a tzv. vyrovnávání

s minulostí patøí k legitimním
spoleèenským
procesùm
probíhajícím permanentnì ve
veøejném politickém prostoru
SRN i Èeské republiky a
dalích zemí, nicménì je tøeba
poèítat s eventualitou, e
emotivnì výbuná témata
získají vlastní dynamiku politického pùsobení a oiví tendence opìtovnì svádìt vèere(Daniel Cohnjí
bitvy
Bendit) . Napìtí v polskonìmeckých vztazích v dùsledku dramatické polemiky na
téma memoriálu vyhnancù
poskytují aktuální dùkaz pro
uvedené konstatování.

Václav Houvièka

MALÁ ENCYKLOPEDIE POJMÙ
DIVOKÝ ODSUN
Jako divoká fázeodsunu jsou oznaèovány první týdny po skonèení druhé svìtové války, kdy docházelo
na nìkterých místech pohranièí ke spontánnímu útìku, vyhánìní a vysídlování sudetských Nìmcù, které
nemìlo oporu v legálních aktech vítìzných spojeneckých mocností a bylo ès. vládou zastaveno. Toto
období uzavírá rozhodnutí o spoøádaném transferu etnických Nìmcù ze støední a východní Evropy, o
nìm rozhodla dne 2. srpna 1945 Postupimská konference za úèasti Spojených státù, Velké Británie a
Sovìtského svazu. Pøijetí tohoto rozhodnutí Èeskoslovensko oznámilo signatáøùm konference dopisem
MZV ze dne 16. srpna 1945.
Podrobnì viz Právní aspekty odsunu sudetských Nìmcù. 1996. Praha: Ústav mezinárodních vztahù.
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ODSUN ÈESKÝCH NÌMCÙ A VZTAHY K BÝVALÝM KRAJANÙM
O odsunu sudetských Nìmcù si
témìø tøi ètvrtiny obyvatel pøíhranièí
myslí, e byl spravedlivý. Tøi desetiny
vak tuto spravedlnost chápou s tím,
e k samotnému zpùsobu odsunu
mají výhrady. Ne vichni se vak s
tímto øeením ztotonili. Pro pìtinu
veøejnosti zùstává odsun nespravedlivým øeením, pøièem nejvìtí díl z ní
vak pøipoutí, e tak v kontextu doby
rozhodly vítìzné mocnosti. Za èistì
nespravedlivé nebo za nespravedlivé
a kruté povaují odsun pouze ètyøi
procenta obyvatel pøíhranièí.
Otázka zamìøená na hodnocení
odsunu/transferu nìmecky mluvících
obyvatel tehdejího Èeskoslovenska
byla pokládána od poèátku výzkumù
názorù
a
postojù
obyvatel
pohranièních oblastí èeských zemí
(území nìkdejích tzv. Sudet). Èasová
øada údajù poskytuje ojedinìlou
monost sledovat vývoj, v tomto pøípadì vak spíe stabilitu pohledu na
dìjinný zlom, který vedl k témìø
úplné
smìnì
obyvatelstva
pohranièních území a pøeruení
staleté kontinuity osídlení.
Z hlediska dlouhodobých trendù
hodnocení odsunu se zformovaly tøi
základní názorové skupiny. První
skupina se poèetnì pohybuje okolo
30 % (v roce 2003 dosáhla 43 %)
schvaluje odsun bezvýhradnì.
Druhá skupina vyjadøuje souhlas,
s výhradou ke zpùsobu provedení
odsunu (zejména k jeho tzv. divoké
fázi).Zastoupení podílu tohoto
názoru dlouhodobì klesá.
Koneènì tøetí skupinu tvoøí
stoupenci
povaující
odsun
v
rùzných
obmìnách
za
nespravedlivý (v roce 2003 celkem
19 %). Èasté tvrzení nìkterých publicistù, e èeská spoleènost setrvává v
národnìfrontovním názorovém
monolitu opìtovnì neobstojí, nebo i
v tak citlivé a konfliktní otázce,
jakou je hodnocení odsunu dolo
k názorové diferenciaci.
V celkové dlouhodobé retrospektivì struktury respondentù lze øíci,
e jsou rovnomìrnì zastoupeny
vechny vìkové a vzdìlanostní kategorie u vech typù odpovìdí,
s mírnou pøevahou zastoupení lidí
v dùchodovém vìku a levicové orientace u tìch, kteøí schvalují odsun.
Pøes patrnou názorovou diferenciaci
je zøejmé, e celospoleèenský konsensus ve vìci schvalování odsunu má
trvalý charakter a v tomto smyslu

Tabulka 4. Vývoj názorù na moné øeení sudetonìmecké otázky

1991

1996

1999

2003

Staèí omluva

24

55

46

57

Vùbec nejednat se zástupci sudet. Nìmcù

18

18

29

32

Podporovat investice

14

20

28

28

Základem øeení Deklarace

x

33

32

48

Ná spor vyøeí vstup ÈR do EU

x

13

31

30

Nechat vìci volný prùbìh

18

10

26

23

Vrátit majetek odsunutým

2

2

6

8

Poskytnout vysídlencùm odkodnìní

3

7

13

15

Poznámka: èíselné údaje uvádìjí podíl souhlasných odpovìdí, rok 1999 uvádí
celostátní výzkum; x - otázka nebyla poloena.
Pozn.: Zdroj SOÚ AV ÈR, výzkum Pohranièí ÈR/SRN 1991-2003.

Graf 14. Názor na odsun sudetských Nìmcù

Pozn.: Zdroj SOÚ AV ÈR, výzkum Pohranièí ÈR/SRN - 2003.

mono konstatovat, e postoje politických elit reprezentují názory
vìtiny volièù vech segmentù politického spektra.
Zpùsob øeení èeského vztahu
k sudetským Nìmcùm vidí veøejnost
v pøíhranièí pøedevím v humanitárních gestech, která nebudou
provázena ádným dalím finanèním
èi jiným vyrovnáním vyadujícím
ruení denacifikaèních zákonù
(dekretù).
Z pøehledné tabulky jsou patrné
trendy vývoje názorù na jednotlivé
monosti øeení sudetonìmecké
otázky,
jak
se
formovaly
v polistopadovém období, které znamenalo
otevøení
èesko-sudeto
nìmeckého dialogu. Variantu V.
Havla, který pøiel s omluvnými formulacemi na adresu sudetských

Nìmcù ji na poèátku svého
pùsobení ve vrcholové politice koncem roku 1989, zprvu okamitì
odmítla (v roce 1991 témìø tøi
ètvrtiny) naprostá vìtina èeské
spoleènosti (viz napø. protestní
hladovka M. Klena na Staromìstském námìstí v lednu 1990). Ke
zlomu dolo v souvislostech
pøípravy Èesko-nìmecké deklarace,
kdy se náhle podpora tohoto
východiska zdvojnásobila a tento
trend trvá.
Posiluje se postoj typu vùbec
nejednat, který se témìø zdvojnásobil a pøedstavuje patrnì pøímou reakci na trvale opakované poadavky
Sudetonìmeckého
krajanského
sdruení, vèetnì názorù, e ÈR
nepatøí s historickou zátìí dekretù
do Evropy.
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Spoleènost je zøejmì rozdìlená
v otázce moné spolupráce se
sudetonìmeckými organizacemi na
dvì témìø stejné èásti, pøièem souhlas aktuálnì mírnì pøevauje (43 %).
Je to pomìrnì pøekvapivé zjitìní
naznaèující, e existuje monost
východiska v èesko-sudetonìmeckém vztahu - za pøedpokladu, e nebudou vysídleneckými organizacemi
kladeny poadavky radikálního pøehodnocení novodobé historie (ruení
prezidentských dekretù, majetkové
restituce, právo na domov a
skupinový návrat, sebeurèení atd.).
Obdobnì témìø polovina (46 %) nesdílí názor, e bychom vùbec nemìli
jednat s organizacemi sudetských
Nìmcù. S tímto pragmatickým pøístupem (oèekávání ekonomického
rozvoje pohranièí) zøejmì souvisí i
rostoucí podpora monosti investic
vysídlených Nìmcù v pohranièních
oblastech, která se od roku 1991
zdvojnásobila, ze 14 na 28 % (2003),
pøesto vak nadále polovina
tázaných tyto investice odmítá.
V pøíhranièí vcelku nepanují iluze,
e by se èesko-sudetonìmecký vztah
vyøeil vstupem do EU. Takovou
pøedstavu sdílí necelá tøetina veøejnosti. Pøevaující èást spoleènosti
(44,7 %) tuto pøedstavu odmítá.
Nicménì nelze pøehlédnout, e podíl
názoru spojujícího oèekávání s EU
vzrostl ze 13 % (1996) na aktuálních

30 %, co je významné s ohledem na
brzký vstup ÈR do Evropské unie.
Nadpolovièní vìtina nesouhlasí
s pøímým jednáním vlády se
Sudetonìmeckým
krajanským
sdruením (56,5 %) i v otázce názoru,
e by se vìci mìl nechat volný prùbìh
(59,2 %). Nejvýraznìjí nesouhlas
vak panuje s moností, e by vysídlenci mìli dostat odkodnìní (70,3 %),
a e by mìlo dojít k vrácení majetku
odsunutým Nìmcùm (81,4 %).
Vcelku lze konstatovat, e
v pøíhranièí nepanují pøíliné iluze,
e by se èesko-sudetonìmecký vztah
vyøeil vstupem do EU. Takovou

pøedstavu má pouze necelá tøetina
tamních obèanù. Více ne dvì pìtiny
vak tuto pøedstavu nesdílejí.
Nesouhlas panuje vìtinou také
v pøípadì monosti podpory investic
a podnikání sudetských Nìmcù,
pøímého
jednání
vlády
se
Sudetonìmeckým
krajanským
sdruením v názoru, e by se vìci
mìl nechat volný prùbìh. Nejvìtí
nesouhlas vak vyvolává monost,
e by vysídlenci mìli dostat odkodnìní a e by mìlo dojít k vrácení
majetku odsunutým Nìmcùm.

Václav Houvièka

Graf 15. Postoje obyvatel èesko-nìmeckého pohranièí k Nìmecku
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Pozn.: Zdroj SOÚ AV ÈR, výzkum Pohranièí ÈR/SRN-2003.
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