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Život ve středisku
Režim

Citace

V 6.30 hodin nástup na pracoviště, polední přestávka s výdejem oběda mezi 12.00 – 13.00
hodinou. Od 13.00 do 18.00 pracovní doba. V 19.00 hodin večeře a do 21.00 následovala
doba pro ošetření zajištěnců, osobní hygienu a praní prádla. Ve 21.00 hodin pak museli být
všichni na lůžku. Byl zakázán jakýkoliv pohyb vně tábora. Návštěvy byly povolovány pouze
ve výjimečných případech. Balíky byly kontrolovány a korespondence censurována. Počet
Němců ve sběrných střediscích velmi kolísal. Po každém odsunu v táboře zůstalo jen několik desítek osob, zatímco před plánovaným odsunem narostl do několika tisíc odsunovaných. Prostřednictvím dozorců bylo možné navazovat kontakty se svými příbuznými mimo
středisko, probíhal zde i černý obchod s potravinami. Dozorci bohužel svou moc zneužívali
a existují záznamy i o brutalitě a protekcionismu. Na druhou stranu z různých hlášeních
víme, že na rozdíl od hospodářské situace střediska, která byla ve srovnání s jinými středisky
výborná, po stránce bezpečnostní byla středisku vyčítána benevolence. Dokonce se podařilo několik útěků.

…německá kultura přestala pro Čechy
existovat.
Bližší styk a pomoc ze strany českého obyvatelstva byla předmětem veřejné kritiky, opovržení a často i příčinou úředního vyšetřování.
„Naše rodina měla s Čechy dobré vztahy,
měli jsme hodně českých přátel. A rovněž, když se Češi po roce 1945 vrátili, neměli s naší rodinou žádné problémy. Například jsme šli k jedné spřátelené české
rodině pomáhat hrabat seno.“
Po Benešových dekretech, kdy byli Němci
označeni za nespolehlivé, začaly vznikat
po celé České republice internační a pracovní tábory.

Tresty

Podmínky v nich (táborech) podle pramenů byly v počátcích opravdu hrůzostrašné.
Podvýživa byla častá, časté byly i epidemie, napadenní hmyzem a šikana ze
strany dozorců.

Za prohřešky byli zajištěnci trestáni tělocvikem, těžkou prací, stáním v pozoru po večerce,
odejmutím chleba; vězením s tvrdým lůžkem, temnou komorou a půstem, kazajkou a kozelcem. Tělesné tresty byly povoleny pouze ve výjimečných případech.
Strava

„Německá armáda kapitulovala, ale
Němci nepřestali pomýšlet na odvetu. Československý občan nesmí ani na
okamžik na tyto skutečnosti zapomínat.
Těmto Čechům, kteří Němce litují, se
vřele doporučuje, aby je na jejich odchodu do Říše následovali.“

Jedlo se třikrát denně. Odsunovaní byli soustředěni do tří skupin podle věku. První skupinou
byly osoby starší šesti let, které k snídani dostávaly slazenou černou kávu a chléb, k obědu
smíšenou polévku z brambor, krup a zeleniny a k večeři opět smíšenou polévku s chlebem.
Druhá skupina byla skupina dětí ve věku od 1 roku do 6 let. Ty dostávaly slazenou bílou kávu
a chléb, k obědu krupičnou polévku a k večeři slazenou bílou kávu s chlebem a máslem. Ve
třetí skupině byly děti do 1 roku věku. Ty dostávaly k snídani mléko s chlebem, k obědu
i k večeři slazenou krupičnou kaši.

Toto období lze smutně charakterizovat
jako výbuch válkou potlačované averze vůči všemu německému, jako vlnu
českého nacionalismu, dlouho potlačované averze, ponížení, strádání, utrpení a mnohde i snahu zakrýt kolaboraci
nebo vlastní nečinnost během války.

Odsuny platily pro veškeré německé obyvatelstvo

Odsun měl být prováděn humánně, organizovaně a spořádaně.
Poté byli Němci shromažďováni ve sběrných střediscích, kde byli ošetřeni a prohlédnuti německými lékaři, vykoupáni,
desinfikováni a zaprášeni proti hmyzu..

Tábory v Bavorksu
Reportér novin Süddeutsche Zeitung doprovázející pracovníka, jenž z pověření
komisaře pro běžence hledal nové ubytovací kapacity, našel na zdi v hornobavorské obci Egmating následující výzvu: „Pryč s běženci z naší vesnice! Bič na ně
místo přístřeší - na celý ten sudetský ksindl. Ať žije naše bavorská země!“
Běženecký důvěrník formuloval v dopise v prosinci 1948 ministerskému předsedovi Hansi Erhardovi svoje požadavky velmi trefně: „Být běžencem nesmí být
trvalý stav. Z nových občanů se musí stát prostě jen občané.“
Za zázrak lze považovat skutečnost, že se nahromaděná silná sociální výbušnina
nakonec nevzňala.
Migranti z donucení mají zpravidla horší vyhlídky integrace v nové zemi: byli vyhnáni někam, kde zpravidla vůbec
nechtějí být, a obvykle nevzdávají víru v pozdější návrat do ztracené vlasti. Pokud se však jejich nové okolí ukáže
jako chladné a odmítavé, vzniká nebezpečí, že se dotyční začnou depresivně uzavírat do sebe.
Teprve v roce 1963 byl rozpuštěn poslední běženecký tábor na bavorském státním území. Život v táboře napomáhal
bujení korupce a obohacování ze strany personálu tábora, u obyvatel tábora vedl k otupení a beznaději. Soukromý
život prakticky neexistoval.
V alarmující zprávě prezidenta bavorského Červeného kříže ze září 1954 je situace popisována následovně:
Divoké běženecké tábory na okrajích měst se všemi svými nešvary (nedostatek vhodných latrín, špatná hygiena).
Narůstající epidemie následkem přeplnění táborů a obecně přelidněním města Pasova. Následkem nařízeného vyklizení tak leží například 19 osob v jedné místnosti. Rada z nich nemá ani vlastní postel a spí na zemi. V jediné hale
je ubytováno na 60 žen, mužů, dětí i kojenců. Nemocnice jsou k prasknutí. V ubikacích se vyskytují časté případy
otevřené tuberkulózy.
Edith Voigt, v té době mladé děvče na útěku, sděluje svoje pocity - Často se říkalo: „Něco jste udělat museli, když
vás vyhnali“. My děti jsme se ale mezi sebou brzy skamarádily, i když nám říkali katolické krysí ocasy a podobně.
Válka bylo prohraná, už nebylo vnějšího nepřítele. Musela vzniknout nová konstrukce vnitřku a vnějšku, konstrukce „my“ a ti ostatní, pokud možno taková, aby jí bylo možné přidělit atributy zlý či dobrý. Ideální plochu pro projekci těchto pocitů představovali běženci a uprchlíci.
„Byli tam duchovní, ti dokonce hlásali z kazatelny, že je to trest Boží za to, že jsme se toho účastnili. Ale z jakého
důvodu teď úplně nemohu pochopit… Lidé se od nás distancovali,“ vzpomíná pan Hans Laubmeier.
Bavorský komisař pro běžence sděluje v únoru 1946:
Stále nový a nový příliv běženců do již zcela vyčerpaných selských vesnic má u domácího obyvatelstva za následek
zhoršující se náladu a rozhořčení. Situace zašla již tak daleko, že začaly být v různých městech a vesnicích tištěny
a rozšiřovány letáky vyzývající obyvatelstvo k vyháněni Prusů, Slezanů a dalších příchozích. Bavorské obyvatelstvo
zaujalo stanovisko, že chce zůstat pánem ve vlastním domě a chce se bránit proti splynutí s ostatními běženci, které
jim stát proti jejich vůli vnutil. Toto jsou postoje dobře známé již z dřívějších let; Bavoři jsou konzervativní a každého, kdo nově přibude či přicestuje do jejich společenství, považují po jednu až dvě generace za cizáka.
V letech 1944 až 1950 přibylo do poválečného zmenšeného a obsazeného Německa na dvanáct milionů německy
hovořících lidí.

Jídelní lístek ve sběrném táboře

Ze života středisek
• Pro potřeby střediska zde byla zahrada o rozloze 1 ha pro
pěstování zeleniny, pole o rozloze 5 ha, kde se pěstovalo obilí, které sloužilo potřebám střediska i se odvádělo státu. Dále
středisko mělo k dispozici louky o rozloze 2 ha a chovalo
1 pár koní, 4 krávy, 11 prasat a slepice.
• Pořádek zajišťovalo asi 90 dozorů a strážních. O zdraví se osob se staral jeden šéflékař, pět lékařů a dva dentisté.
Zajištěnci byli využíváni pro práci ve středisku a mimo něj
sloužili jako zdroj levné pracovní síly, což přinášelo středisku celkem vysoké zisky.
• Režim V 6.30 hodin nástup na pracoviště, polední přestávka s výdejem oběda mezi 12.00 - 13.00 hodinou. Od 13.00
do 18.00 h pracovní doba. V 19.00 hodin večeře a do 21.00
h následovala doba pro ošetření zajištěnců, osobní hygienu
a praní prádla. Ve 21.00 hodin pak museli být všichni na lůžku.
• Počet Němců ve sběrných střediscích velmi kolísal. Po
každém odsunu v táboře zůstalo jen několik desítek osob,
zatímco před plánovaným odsunem narostl do několika tisíc
odsunovaných.
• Tresty: Za prohřešky byli zajištěnci trestáni tělocvikem,
těžkou prací, stáním v pozoru po večerce, odejmutím chleba, vězením s tvrdým lůžkem, temnou komorou a půstem,
kazajkou a kozelcem. Tělesné tresty byly povoleny pouze ve
výjimečných případech.
• Vznik středisek: Odsuvná střediska byla zřízena na
vhodných místech v blízkosti hranic. Odtud byly transporty odsunovaných po převzetí orgány spojeneckých armád
dopravovány přes hranice do Německa. Odsunovaní byli
shromažďováni na otevřeném prostředí na místě, které bylo
snadno kontrolovatelné. Tam také probíhala osobní prohlídka i prohlídka zavazadel.
• Do obou středisek byly umisťovány osoby určené k odsunu až do roku 1947, kdy zde už nezbyli žádní Němci. V roce
1948 se sběrné středisko změnilo na starobinec pro přestárlé
osoby německé národnosti.V 50. letech bylo pravděpodobně
postupně zrušeno a o deset let později byly pozemky střediska prodány a využity potřebám rozrůstajícího se města.

Internační středisko U Jižní zastávky v Českých Budějovicích
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