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9Mnichovská historie není úplná bez souboru svých následků. 
Některé z nich nejsou ještě v literatuře zachyceny naplno, patří 
k nim také útěky a vyhánění obyvatel z česko ‑moravsko ‑slezského 
pohraničí Československa. Podstatný příspěvek k poznání této 
problematiky představuje předkládaná publikace.
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Okupace1

Trakaře, staré diligence,
peřiny z kufru vyvalené
(jak bělma obrů), suché věnce,
starci a ženy, vše se žene

podzimem tímto plným thují
Kam? Odkud?, ohromení ptá se.
Do vlasti z vlasti emigrují
a zpátky zase, zpátky zase.

Vladimír Holan

1 Lidové noviny, 28. 10. 1938, s. 5.



V táborech2

V táborech utečenců
je chlad i bída
v táborech utečenců
je sám žal

a tichá rodička tam hlídá
synka který se rozplakal
Nic není ženě po nicotě
Nic není ženě po zmaru
Hladí se žena po životě
Tak houslí vítr na jaru

V táborech utečenců
narodil se synek
v táborech utečenců
šit je prapor z plínek

Korouhev věčnosti vyhnaného lidu
Ať vlaje Ať vlaje přes vší bídu

František Halas

2 Lidové noviny, č. 649, 25. 12. 1938, s. 1.



Úvod

Motivace, tematické a časové vymezení

Teprve v devadesátých letech minulého století se rozhojnily příspěvky 
k problematice migrace obyvatelstva z území, které bylo v důsledku 
uzavření mnichovské dohody z 29. září 1938 odstoupeno Německé říši. 
Zájem o doposud seriózně nezpracované téma zesílil pravděpodobně 
i v souvislosti s tlakem sudetoněmeckých krajanských sdružení na od-
škodnění za zabavený majetek po 2. světové válce. Výzkum Těšínského 
Slezska, odstoupeného na základě ultimáta z 30. září 1938 Polské repub-
lice, probíhá díky regionální aktivitě soustavně již několik desítek let.

Tématem uprchlíků jsem se dlouhodobě zabýval během svého vyso-
koškolského studia. Od problematiky českých utečenců z pohraničí ve 
vztahu k situaci ve středočeských Kralupech nad Vltavou, jakož i státní 
a soukromé péči o uprchlíky, jsem postupně přešel ke komplexnějšímu 
pohledu na jednotlivé uprchlické vlny a  jejich aspekty v celostátním 
(česko-moravsko-slezském) kontextu. Tímto způsobem mohla být po-
prvé celistvě uchopena problematika Čechů, židů a  antifašistických 
Němců na útěku. Obzvláště dvěma posledně jmenovaným skupinám 
nebylo dosud věnováno mnoho pozornosti.1 Rovněž nebyl v úplnosti 
zohledněn ani celostátní aspekt, ani komplexní zmapování pomoci mi-
grantům.

1 Projekt „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé svě-
tové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. 
nepřátelskému obyvatelstvu“, vyhlášený vládním usnesením č. 1081 ze dne 24. srpna 2005, se 
soustředil především na individuální osudy odpůrců nacismu a vytvoření kartotéky těchto 
osob. Jeho cílem nebylo nové obecné zmapování problematiky např. v období druhé repub-
liky. Wagnerová, Alena: Hrdinové ústupu. Průběžná zpráva o orálně historickém projektu: 
Biografie německých antifašistů z československého pohraničí 1935–1946. In: In memoriam 
Johann Wolfgang Brügel, Hustopeče 2007, s. 209–215.
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Uvedené aspekty jsem rozvíjel v obhájené doktorské disertační práci, 
která se stala podkladem k této publikaci. Jejím cílem bude provedení 
ucelené analýzy problematiky migrace z pohraničních oblastí, které byly 
po 30. září 1938 obsazeny Německem a Polskem. Pokusí se zachytit pro-
ces geneze, průběhu a řešení otázky migrace z celostátního pohledu, 
součástí práce bude i analýza situace uprchlíků a péče o ně s využitím 
souhrnných zpráv o sociálním zaopatření, které tak mohou přispět ke 
komplexnějšímu pohledu na jednotlivé stránky péče o uprchlíky a její 
problémy. Publikace bude také věnovat pozornost dosud zveřejněným 
údajům o počtech migrantů a jejich sociální skladbě. Hlavní důraz bude 
kladen na otázky spjaté s problematikou občanské migrace, neboť eva-
kuace vojenských složek se již dočkala monografického zpracování.2 
Chronologické vymezení na období existence druhé republiky má svůj 
důvod i ve skutečnosti, že na jaře roku 1939 se prosazovalo postupné 
ukončování podpůrných akcí v republice a přesun potřebných obyvatel 
z uprchlické péče do péče měst a obcí. Takto definované téma nebylo 
doposud souhrnně zpracováno.

Současně bude nutné také vymezit používané pojmosloví. V části 
odborné literatury se v souvislosti s migračním pohybem obyvatelstva 
z pohraničí psalo o uprchlících, k nimž byli počítáni také státní zaměst-
nanci v činné službě.3 Takovéto pojetí považuji za chybné. Již ve druhé 
republice nebyli tito lidé bráni jako uprchlíci, neboť byli namnoze plá-
novitě přeloženi do vnitrozemí. Tím se nepopírá, že řada z nich, přede-
vším jejich rodinní příslušníci, opustila svoje domovy za dramatických 
okolností. Jako uprchlík byl označován každý, kdo nepatřil do katego-
rie státních zaměstnanců a splňoval definici tohoto označení uvedenou 
v  jednacím řádu Ústavu pro péči o uprchlíky. Zjednodušeně řečeno 
to byl v tomto případě každý, kdo po 20. květnu 1938 opustil území, 
které bylo etapově postoupeno na základě modalit mnichovské dohody 
z 29. září 1938 Německu, dále ten, jenž uprchl z oblastí odstoupených 

2 Straka, Karel: Vojáci, politici a diplomaté. Československá vojenská delegace na jednání 
mezinárodního výboru v Berlíně a odstoupení pohraničí v říjnu 1938, Praha 2008. Žáček, 
Rudolf: Zábor Těšínska v říjnu 1938 a problematika jeho evakuace, Čas. Sl. muz., Série B, 
37–1988, s. 209–225.

3 Především je nutno v této souvislosti jmenovat práce Radvanovského, Moulise, částečně 
i Bartoše. Dále též: Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí. Materiál pro učitele dě-
jepisu, eds. Martin Hořák, Tomáš Jelínek, Praha 2006, s. 19. Někde nebyl migrační proud 
státních zaměstnanců zohledněn a statistika uprchlíků byla považována za úplný obraz 
migrace z pohraničí např. u Rataje. Srv. uvedenou literaturu.
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od 2. do 11. října 1938 Polsku a v listopadu Maďarsku.4 Pro „přiznání“ 
kategorie uprchlíka nebylo u těchto osob rozhodující, za jakých podmí-
nek opustily původní domovy. Důležitá skutečnost spočívala ve faktu, 
že za uprchlíky byli považováni také ti lidé, kteří nebyli českosloven-
skými státními občany a bydleli nebo se přistěhovali na území země 
České a Moravskoslezské, protože se cítili ohroženi hospodářským nebo 
politickým útiskem ve svém domovském státě. Tedy např. uprchlíci z Ně-
mecka (dobově německá emigrace).5 Lidé spadající do této kategorie 
„uprchlictví“ nepřipadali v úvahu pro státní sociálně-charitativní péči. 
Tím pádem byli odkázáni na soukromé zaopatření. Pokračovala tak zře-
telná kontinuita ze třicátých let. Jako uprchlíci byli definováni patrně 
z mezinárodních důvodů. Aby komplikovanosti bylo učiněno zadost, 
je třeba uvést, že např. penzisté z řad státních zaměstnanců byli počí-
táni mezi uprchlíky, ale s ohledem na pobírání důchodu jim nebyla část 
péče přiznávána. Aktivní státní zaměstnanci nebyli zanášeni do statistik 
uprchlíků a podléhali péči resortních ministerstev. Proto vždy při ozna-
čování síly migrační vlny je třeba brát v úvahu jak kvantitu uprchlíků, 
tak počet státních zaměstnanců s rodinnými příslušníky.

Vrátíme-li se opětovně k problematice označení části migrující popu-
lace jako uprchlíci, je nutné konstatovat, že na stránkách denního do-
bového tisku se objevovaly nesouhlasné názory k tomuto pojmenování 
a výzvy k hledání univerzálního označení, které by vystihlo těžký ži-
votní úděl těchto lidí. Tyto diskuze se týkaly de facto jen českých uprch-
líků. „Čechové, kteří se v posledních dvou měsících vrátili ze zabraných 
území do omezené vlasti, těžce nesou název uprchlíků, jenž jim byl dán 
a jenž se v novinách všeobecně ujal. Z pochopitelných příčin to jméno 
odmítají. Jejich odpor k tomuto jménu měl by být respektován.“6 Obje-
vovaly se také námitky, že pro přestěhované české obyvatele v důsledku 
opce bude tento termín nedůstojný. Jiní komentátoři se proti němu ohra-
zovali z toho důvodu, že v něm viděli nedocenění statusu uprchlíků, 
kteří podle nich neprchali, neboť symptomem „prchání“ je zbabělost, ale 

4 Po vzniku samostatného Slovenského státu a obsazení zbytku Podkarpatské Rusi Ma-
ďarskem se pozměnila k 31. 3. 1939 definice uprchlíka v tom směru, že za uprchlíky byli 
považováni i lidé české, slovenské a ukrajinské národnosti, kteří přišli z těchto území do 
Protektorátu Čechy a Morava. Vyjmuti byli nadále státní zaměstnanci. Na charitativní péči 
měli nárok jen osoby české národnosti. Gebhart, Jan: Migrace českého obyvatelstva v letech 
1938–1939. Poznámky ke stavu výzkumu. Český časopis historický 96, č. 3, 1998, s. 565.

5 Jednací řád uváděl také další význam pojmu. Šíma, J.: Českoslovenští přestěhovalci…, c. d., 
dok. č. 29, s. 130, §19.

6 Večerní České Slovo, 17. 12. 1938, s. 5.
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ustupovali na poslední chvíli na výzvu úřadů,7 proto v tomto ohledu do-
poručovali užívat jiné pojmy, jako např.: přistěhovalci ze záboru,8 eva-
kuovaní, lidé bez domova,9 vyhnaní,10 krajané bez domova. Do těchto 
diskuzí pak zasáhl rázně německý okupační režim, který zavedl striktní 
používání termínu přestěhovalec. Toto pojmenování se pak používalo 
během okupace i po válce.11

Samotný termín hraničáři lze, podle mého soudu, aplikovat jen na 
české uprchlíky. Často se tak označovali obyvatelé, kteří konali v pohra-
ničí činnost ve prospěch „národa“ a stali se před obsazením i po něm 
prvním terčem útoků henleinovců. Jako synonymum ke slovu uprchlíci 
používám pojem utečenci. Pro překonání disproporcí je lepší nahradit 
termíny uprchlíci, uprchlictví označením migranti a migrace.

Tato práce se soustředí na problematiku migrace z  odstoupených 
česko-moravsko-slezských území, v krátkém období 167 dnů druhé Čes-
koslovenské republiky. Pozornost věnovaná výhradně útěku obyvatelstva 
z pohraničí by tematiku zúžila, proto se bude práce také zčásti zabývat 
problematikou imigrace ze Slovenska a Podkarpatské Rusi. Přitom nelze 
opominout předchozí migrační přesuny obyvatel z pohraničí probíhající 
už od květnových dní 1938. Problematika uprchlictví má však své limity 
dané nedostatečně obsáhlým odborným zpracováním poměrů v regio-
nech odstoupených Německu, jež se nestaly součástí Říšské župy Sudety.12

 7 „Píšeme ‚uprchlíky‘, protože je to málo čestné pro lidi, kteří drželi naši národní věc v po-
hraničí do poslední chvíle. Prchá se obyčejně před bojem, zbaběle. Naši hraničáři neutíkali, 
nýbrž ustupovali na poslední povel. A i ti, kteří se k nám přistěhují na jaře – je jich víc, než si 
kdo myslí – nejsou uprchlíky. Je to krev z krve naší a nesmí se z nich stát lidé bez domova.“ 
Večerní České Slovo, 17. 12. 1938, s. 5. O nový život tak zvaných uprchlíků. Proč čekali na 
poslední. Z našich hraničářů – lidé bez domova?

 8 „Proč jim dávat jméno uprchlíků, když prosté, přesné a pravdě odpovídající a neurážlivé je 
pojmenování přistěhovalci ze záboru? Národní rada by měla upozornit všechen tisk, aby 
dbal tohoto správného pojmenování, které platí pro ty, kteří se přistěhovali nebo kteří se 
ještě přistěhovat mohou na základě optace pro republiku a pro něž název uprchlíků by byl 
nevhodný.“ Právo lidu, č. 269, 15. 11. 1938, s. 2. Uprchlíci nebo přistěhovalci?

 9 Právo lidu, č. 257, 1. 11. 1939, s. 3. Uprchlíci ze sudetského území – lidé bez domova.
10 „Kladensko kraj lidí bez domova, na který se nyní jezdí za uprchlíky vyslanci a urozené An-

gličanky, Francouzi i Američané, chová uprchlíky, čili vyhnance – jak oni si říkají – na svém 
klíně jako děti země, jejíž ránu je třeba ovázat rukou lehkou, citlivou, dlaní neroztřesenou, 
statečnou a láskyplnou.“ České Slovo, 25. 12. 1938, s. 3. Text K. Kašáka.

11 Presidium ministerské rady protektorátní vlády odsouhlasilo změnu názvu na základě roz-
hodnutí komitétu hospodářských ministrů 5. září 1939. Viz Šíma, J.: Českoslovenští přestě-
hovalci…, c. d., dok. č. 74, s. 268–280.

12 Území v jižních Čechách a na jižní Moravě, která se po odstoupení území stala součástí župy 
Dolní Bavorsko – Horní Falc (Gau Niederbayern/Oberpfalz), župy Horní Dunaj (Oberdo-
nau) a župy Dolní Dunaj (Niederdonau). Menší pozornost byla věnována také Hlučínsku, 
které se stalo součástí župy Slezsko (Gau Schlesien). Viz dále.
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Struktura práce

Práce je rozdělena jak z hlediska chronologického, tak tematického. 
Tvoří ji základních sedm kapitol, které se pokoušejí sledovat problema-
tiku postupně od poměrů migrantů v původních domovech, přes jejich 
útěk a přesun, postoj ústředních institucí k náhlé migraci, formování 
organizací pomoci, rozboru sociální péče, vystěhovalectví a přijímání 
uprchlíků ve vnitrozemí.

První kapitola se zabývá vývojem v německém a polském pohraničí, 
který byl pro vznik migračního problému klíčový. Nosnou část kapi-
toly představuje nástin poměrů v německém příhraničí, který už na jaře 
roku 1938 vedl ke zrodu první migrační vlny. Jednotlivé podkapitoly 
popisují důsledky mnichovského rozhodnutí z hlediska správy a rozsahu 
území. Větší důraz je kladen na situaci po obsazení území Německem 
a Polskem, přičemž tyto podkapitoly zachycují jednak dobu obsazování 
území, kdy došlo k nárůstu násilí, které bylo pácháno na českém, židov-
ském a německém antifašistickém obyvatelstvu, tak i konkrétní opatření 
nacistického režimu ztěžující existenci židů, německých antifašistů a čes-
kého obyvatelstva v pohraničí. Následující kapitola se zabývá rozborem 
různých názorů na počet a profesní a sociální strukturu migrantů. Do-
plnění pak představuje vylíčení pocitů a důvodů opuštění domovů, které 
slouží jako pomůcka pro proniknutí do emocionální stránky uprchlic-
kého problému.

Situaci uprchlíků na půdě druhé republiky a reakci příslušných in-
stitucí rozebírá třetí kapitola, která bude v jednotlivých podkapitolách 
analyzovat jednak přístup státních úřadů k uprchlíkům, propouštění 
migrantů přes (demarkační čáru) hranice, jakož i  doposud (na zá-
kladě pramenů) nezmapovanou problematiku vracení uprchlíků (roz-
sah, důvody, průběh). S  tímto pak souvisí rozbor kritických názorů 
na repatriaci. S ohledem na rozsáhlou migraci muselo dojít ke vzniku 
nových sociálních institucí, které by pružně reagovaly na uprchlické 
potřeby. První krokem bylo sjednocení soukromých iniciativ ve Vol-
ném sdružení-Výboru pro pomoc uprchlíkům, k čemuž vybídly státní 
orgány. Speciálně zaměřená státní instituce vznikla v listopadu 1938, 
byl jí Ústav pro péči o uprchlíky, okolnosti jeho vzniku a působnosti 
popisuje jedna z podkapitol. Další text bude věnován činnosti vlád ve 
prospěch uprchlíků. Zaměří se na popis aktivit na poli tvorby nových 
pracovních míst, ale také rozvoje sociálních institucí a programů. Ka-
pitolu uzavře rozbor britské pomoci (půjčka a činnost dobročinných 
institucí).
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Vnímání uprchlíků pohledem tisku je obsahem další kapitoly, která 
usiluje o odpovědi na otázky, jak posuzovala náhlý příchod uprchlíků 
část dobového tisku, jaká zaujímala (pokud vůbec) obecná stanoviska 
k uprchlické otázce, či zda vůbec se o toto téma tisk zajímal. Pátá ka-
pitola se bude zabývat tématem sociální a zdravotní péče o uprchlíky. 
Jednotlivé podkapitoly rozeberou aspekty úředně organizované péče 
o uprchlíky, tedy vysvětlení problematiky přechodného a stálého uby-
tování, vyplácení podpor, situace mládeže či stravování, zaměstnanosti, 
sbírkové aktivity apod., v nichž se užije chronologické hledisko. Svoje 
místo zde bude mít problematika pomoci německým uprchlíkům a ži-
dovská sociální péče o uprchlíky a emigranty, což jsou témata, která 
byla v literatuře reflektována spíše okrajově. Hlubší analýza poskytne 
odpovědi nejen na obecný rámec péče o uprchlíky, ale hlavně na aplikaci 
a praktickou realizaci této péče. Přestože se tyto podkapitoly věnují péči 
o uprchlíky, odráží se v nich i problematika péče o státní zaměstnance, 
i když v důsledku neutěšeného stavu pramenné základny nikoli v úpl-
ném rozsahu. Z důvodu přehlednosti a systematičnosti bude zde včleněn 
text o likvidaci uprchlické akce, neboť souvisí úzce s tématem péče. 

Podpory uprchlíkům bylo nutné považovat za přechodné a výpo-
mocné řešení problému. Hlavně proto mělo dojít k založení nové exi-
stence v řádném pracovním poměru, nebo podnikání. To bylo možné 
uskutečnit v rámci možností uvnitř státu, ale také vystěhovalectvím, 
zejména jinonárodních uprchlíků do cizích států. Úkolem další kapitoly 
proto bude zodpovězení otázek ohledně emigrace a emigračních mož-
ností. S tím souvisí nezbytnost analýzy podmínek imigrace do nejvyhle-
dávanějších zemí, ale i popis vyjednávání o možnosti přistěhovalectví, 
jakož i memorand k řešení vystěhovalectví z pera židovské nábožen-
ské obce v Praze (ŽNO), Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei 
(DSAP) a Deutschdemokratiche Freiheitspartei (DdFP).

Text závěrečné kapitoly bude patřit problémům uprchlíků v novém 
domově a otázce přijetí vnitrozemským obyvatelstvem a hodnocení par-
ticipace veřejnosti na pomoci. Stručně se zmíní i otázky odškodnění.

Stav bádání

Literatura věnovaná hromadné migraci obyvatelstva z pohraničí po 
mnichovském diktátu v období druhé republiky není rozsáhlá. Často 
jsou dílčí problémy součástí různých prací, jejichž hlavní zájem se sou-
střeďuje buď na oblast okupovaného pohraničí, nebo na vnitrozemské 
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problémy druhé republiky, nebo také na emigraci z ČSR do dalších 
zemí. Existuje i několik souhrnnějších studií spojujících tyto tematické 
bloky.

Literatura zabývající se poměry v odstoupeném území si všímá roz-
ličných otázek, ať už se jedná o počty obyvatelstva v pohraničí, odboje 
a odporu proti nacismu, situace v okupovaném pohraničí, či struktury 
a síly migrační vlny uprchlého obyvatelstva. Tato témata jsou zachycena 
ve větší frekvenci.

Situaci uprchlíků na půdě druhé republiky nebylo vymezeno v litera-
tuře doposud mnoho prostoru. V nedávné době se také objevilo několik 
regionálních studií o konkrétním řešení péče o uprchlíky. Menší po-
zornost je upřena na stanovisko úřadů a státu k migračnímu problému, 
formování úřadů, které měly péči o uprchlíky na starosti, či samotného 
přijetí uprchlíků obyvateli ve vnitrozemí. Problematika německých an-
tifašistů je součástí studií týkajících se odboje proti nacismu, ale také od-
chodu do emigrace a působení v emigraci. Tematika židovských uprch-
líků byla zpracována jednak v souvislosti s emigrací, ale také je součástí 
obsáhlejších prací týkajících se dějin židovského obyvatelstva na území 
českých zemí. Shrnutí emigrace z Československa poskytuje především 
práce Heumosova.13

Literatura je tedy nejen české, ale i německé provenience. Produkce 
k odstoupenému území se zabývá celky Říšskou župou Sudety, dále 
územím zařazeným do Bavorské župy, župy Dolní Dunaj, župy Horní 
Dunaj a župy Slezsko a konečně odstoupenou částí Těšínska především 
izolovaně. V produkci k vnitrozemské situaci druhé republiky je často 
okrajově zmíněna i situace okupovaného území. Monografií týkajících 
se uprchlického problému existuje minimum.

Pro situaci uprchlíků ve vnitrozemí je základním textem vynikající 
práce sekretáře Ústavu pro péči o uprchlíky Jaroslava Šímy.14 Obecné 
výsledky činnosti ústavu, souhrnné zprávy o péči o uprchlíky zpracoval 
Šíma do monografie, v níž použil získaných fakt i k formulování obec-
ných zákonitostí sociální péče a k sociologickým teoriím migrace. Autor 
pracoval s uprchlíky jako s ucelenou sociální skupinou. Usiloval tedy 
o rozbor obecných rysů problematiky, přičemž byl nucen eliminovat jed-

13 Heumos, Peter: Die Emigration aus der Tschechoslowakei nach Westen Europa und dem 
Nahen Osten 1938–1945. Politisch-soziale struktur, Organization und Asylbedingungen der 
tschechischen, jüdischen, deutschen und slowakischen Flüchlinge während des Nationalso-
zialismus. Darstellung und Dokumentation, München 1989.

14 Šíma, Jaroslav: Českoslovenští přestěhovalci v letech 1938–1945. Příspěvek k sociologii mi-
grace a theorii sociální péče, Praha 1945.
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notlivé případy. V monografii se objevuje i analýza vzájemných vztahů 
uprchlíků a starousedlíků s pramennými výpověďmi. Co práci chybí, je 
nasnadě – popis péče o státní zaměstnance, politická realita, vztah státu 
a uprchlíků, politika a uprchlíci apod. Pro Šímu je také typická řídká 
kritika vůči postupu státních úřadů a jejich zaměstnanců. Do jisté míry 
to může být i záměrná retuše, neboť sám Šíma byl úředníkem Ústavu 
pro péči o uprchlíky a usiloval hlavně o kladný pohled na činnost úřadů 
ve prospěch uprchlíků.

Z dalších studií je nutné uvést příspěvek Zdeňka Štěpánka,15 sledu-
jící péči o uprchlíky z Moravy a Slezska, který vyšel v časopise Matice 
moravské již na počátku devadesátých let. Autor se zabýval nejen prů-
během samotné péče, ale sledoval i boj proti vzniku epidemií. Oceňuje 
kladné výsledky této práce, neboť k propuknutí epidemií v zemi Morav-
skoslezské nedošlo.16 Štěpánek pracoval v prvé řadě v maximální míře 
s Věstníky lékařů, archivní prameny použil jen v menší míře. Autor, 
přestože prakticky nevyužíval dobový tisk, přehledně zmapoval proble-
matiku uprchlických táborů na Moravě.

Studie Jaroslava Macka17, přednesená jako příspěvek na konferenci 
Ackermann Gemeinde v Jihlavě, upozornila především na problematiku 
migrace, poukázala i na statistiku ministerstva vnitra a počty uprchlic-
kých táborů. Číselné vyjádření počtu uprchlických táborů opravil ve své 
studii Raška.18 K tomu je třeba říci, že se počet táborů měnil a je nutné 
vědět, ke kterému datu se uváděná čísla vztahují. Příspěvek přinesl do 
diskuze nové označení migračního procesu obyvatelstva z pohraničí 
jako exodu, tedy hromadného odchodu.19 Macek ho patrně nezamýšlel 
užít tak, jak to činí Habel, a rozhodně by nemělo být v této historické 
situaci tak chápáno.20 Migrace z pohraničí by tedy představovala jen 
jakési stažení obyvatelstva, tedy státních zaměstnanců, z území, kam 
je „dosadil“ československý stát. Ignorovala by se tak řada uprchlíků-
-starousedlíků.

15 Štěpánek, Zdeněk: Péče o utečence z okupovaného pohraničí Moravy a Slezska v letech 
1938–1939. ČMM 112, 1993, č. 1, s. 43–54.

16 V zemi České propukla tyfová epidemie ve strakonickém okrese. 
17 Macek, Jaroslav: Uprchlíci z pohraničí v roce 1938. In: Češi a Němci – historická tabu, 

Nadace Bernarda Bolzana a Ackermann Gemeinde, Praha 1995, s. 133–145. 
18 Studie je charakterizována níže.
19 Slovník cizích slov pro nové století, Praha 2003, s. 111.
20 Habel, Fritz Peter: Eine politische Legende…, c. d., s. 85. „Er ist historich/politisch so be-

legt, dass Menschen freiwillig mit allen Besitztümern aus einem ihnen fremden Gebiet, in 
das sie unter mindenstens gewissen Druck ihrer Obrigkeit verbracht worden waren, in ihr 
Heimatgebiet zurückkehren.“
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