
Vysídlení Němců a 
poválečné vypořádání



Společně s touto prezentací a doprovodnými otázkami se zamyslíme nad kontroverzním tématem vysídlování 
Němců. Nakonec jsem se rozhodl, že mi odpovědi na otázky nemusíte posílat všechny. 

PŘED VYPLŇOVÁNÍM ODPOVĚDÍ a prací s touto prezentací si prosím PŘEČTĚTE UČEBNICI str. (84 a 
85). Dostanete tak lepší náhled do této problematiky a budou se vám úkoly dělat snáze.

Vaším výstupem bude: Odevzdáte mi opravdu kratičký textík, kde si vyberete jednu otázku, která vás zaujala a 
napíšete mi na ni vaši odpověď. J

Pošlete to klasicky na e-mail: p.durkech@seznam.cz do pátku 7.5. do 20:00.

http://seznam.cz




Velmi rychle po skončení války vznikala podobná opatření, která 
požadovala např. viditelné označování Němců, perzekuci jejich 
majetku, zamezování některých práv apod.

1) Přečtěte si následující ukázku a zkuste určit, kdy byla zhruba 
vydána?

2) Zaměřte se na sdělení – jak na vás působí? Mohli jsme se s 
něčím takovým setkat už v minulosti, resp. co vám to 
připomíná?

3) Jakou roli zaujímali rakouští obyvatelé? Proč? 



Zdroj č. 3 – Výpověď pamětníka  (jeden z posledních 
svědků masakru v Postoloprtech)

"Protože když jdete dnes podél postoloprtských kasáren, 
tak ta už neexistují, ta byla loni či před dvěma lety 
stržena, protože to bylo to poslední ostudné místo, kam 
přicházeli Němci a fotografovali. Kde byl protitankový 
příkop, stojí dnes nádherný park, aby nic neupomínalo 
na to, co tam jednou bylo. V postoloprtské bažantnici 
nepřipomíná vlastně nic, že tam byl tábor s baráky. 
Dnes tam stojí sportovní hřiště.„

Poválečné vypořádání provázelo i několik masakrů, kterých se české obyvatelstvo dopustilo na svých (mnohdy 
nejen) německých sousedech. Jedním ze známějších a největších byl masakr v Postoloprtech, kde bylo 
doložitelně bez soudu popraveno 763 lidí. O spoustě dalších událostí jako tato se dodnes moc nemluví a nejsou 
příliš známy. 

4) Zaměřte se na postoj Čechů v obou ukázkách – co se změnilo? 
5) Proč byly postoloprtské kasárny zbořeny? 



https://www.youtube.com/watch%3Fv=0tzFO_9GM-s
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