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Československo 
a uprchlíci před 
nacismem

Meziválečné Československo je známo jako demokratická a tolerantní země, 
jež poskytovala útočiště lidem pronásledovaným v  nacistickém Německu. 
Mnozí českoslovenští politici, novináři i pozdější historici vykreslovali první 
republiku jako místo azylu, v němž mohli uprchlíci – až do Mnichovské do
hody – poměrně svobodně žít, tvořit a dokonce bojovat proti nacismu. Tento 
obraz je však pravdivý pouze zčásti: platí totiž zejména pro poměrně úzkou 
skupinu známých politických uprchlíků. Osudy a možnosti většiny běžných 
uprchlíků z Německa a později z Rakouska – ať již utíkali jako členové opo
zičních politických stran, kvůli židovskému původu či kvůli obojímu – však 
byly odlišné.

Azyl, nebo dočasné útočiště?

Uprchlíci přicházeli od prvních dnů nacistického režimu. Byli mezi nimi lidé, 
které hledalo gestapo a kteří ilegálně překračovali československou hrani
ci (například pod záminkou nedělního výletu do pohraničních hor). Mnozí 
přicestovali na běžný cestovní pas a legálně přes hraniční přechody. Všichni 
zpočátku očekávali, že Hitlerův režim nebude mít dlouhého trvání a že jejich 
pobyt v exilu bude pouze dočasný. Teprve postupně se smiřovali s tím, že se 
do své vlasti dlouhou dobu nevrátí.

Oficiálně registrovaných uprchlíků z  Německa nebylo v  porovnání 
s  ostatními státy a  jinými uprchlickými skupinami mnoho: jejich počet 

254 – Demonstrace proti uprchlíkům 
z nacistického Německa, 1. května 1934
© ČTK (foto, 2013)



222

většinou nepřesahoval 1500. Byli v něm zahrnuti lidé, kteří se oficiálně regi
strovali u některého z pomocných výborů. Celkem do Mnichovské dohody 
Československem prošlo zhruba deset tisíc registrovaných uprchlíků. Neo
ficiálních uprchlíků, mezi něž patřili především „východní“ Židé, mohlo být 
zhruba stejně jako oficiálně registrovaných.

V  Československu oficiálně neplatil žádný zákon o  azylu a  nebylo 
jasně stanoveno, kdo má být uznáván za  uprchlíka a  jaká má mít takový 
člověk práva. Nařízení ministerstva vnitra a  dalších složek státu se proto 
většinou týkala toho, kdo nemá být do Československa vpuštěn nebo tole
rován. Po  požáru Říšského sněmu v  únoru 1933, který poskytl nacistům 
záminku k potlačení politických svobod a rozpuštění opozičních politických 
stran, vydaly úřady nařízení zakazující přijímání komunistických uprchlíků. 
V praxi však toto nařízení nebylo dobře proveditelné a příliš se nedodržo
valo. Ministerstvo vnitra, i  když k  většině uprchlíků – jak argumentovalo 
– přistupovalo „blahovolně“, se bránilo zavedení pevnější definice a – třeba 
i velmi omezené – možnosti mezinárodní kontroly.

Větší jistotu ohledně povolení pobytu měla jen menší část uprchlíků. 
Patřilo mezi ně například vedení německé exilové sociální demokracie 
(SoPaDe), ale též Černé fronty Otto Strassera (německé nacionálněsociali
stické skupiny, jež se dostala do sporu s NSDAP a Adolfem Hitlerem). Větší 
ochrany požívali také známí novináři nebo umělci, za něž se zasazovali čes
koslovenští politici. Běžní uprchlíci bez rozsáhlých styků však byli většinou 
přijímáni s nedůvěrou, nesměli v Československu pracovat a očekávalo se, 
že se co nejrychleji vystěhují. Místo azylu se jim tak dostalo velmi nejistého 
útočiště, které pro mnohé bylo pouze přestupní stanicí do dalšího exilu.

255 – „Emigranti z Německa budou 
rozděleni do venkovských míst“
Večer, 24. července 1937, s. 2
Uprchlíci z Německa, kteří od května 1937 
zažádali o povolení pobytu podle zákona 
o pobytu cizinců z roku 1935, s překvapením 
zjišťovali, že jim toto povolení bylo uděleno 
pouze pro několik chudých okresů ve vnitro-
zemí vzdálených od velkých měst. Důvodem 
byl původně tajný plán československého 
ministerstva vnitra shromáždit německé 
uprchlíky v několika okresech ve vnitrozemí, 
na Českomoravské vrchovině, stranou 
velkých měst a mimo hraniční pásmo. 
Snahou bylo zabránit emigrantům v politické 

činnosti proti Německu a donutit je k opuštění 
Československa. Soustředění v chudých 
okresech mělo zároveň znemožnit hospodář-
skou činnost uprchlíků – policejní ředitelství 
velkých měst měla zájem odsunout pryč 
především židovské uprchlíky a na podporu 
svých opatření používala často antisemitské 
argumenty, podle nichž údajně hlavně Židé 
nelegálně provozovali černý obchod apod.
Přesun uprchlíků se však nepodařilo utajit 
a plán ministerstva vnitra se dostal do tisku. 
Proti soustředění protestovaly uprchlické 
organizace, levicová veřejnost a zahraniční 
organizace na pomoc uprchlíkům. Protesty 
přišly také z oblasti, do níž měli být uprchlíci 

nastěhováni. Nakonec muselo ministerstvo 
vnitra od plánu ustoupit, začalo však připra-
vovat soustředění německých emigrantů 
v uprchlickém táboře ve Svatobořicích 
na jižní Moravě. To se však již kvůli překot-
nému vývoji mezinárodních událostí a expanzi 
nacistického Německa v původní podobě 
neuskutečnilo.

Plán soustředění německých uprchlíků 
názorně ukázal jejich zhoršující se posta-
vení v Československu. Mnozí proto začali 
Československo opouštět a na jaře 1938 
exilové vedení německé sociální demokracie 
přesídlilo do Paříže.
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256 – První strany hlášení o ztýrání a násilném vyhnání čtyř Židů 
ze Saska do Varnsdorfu, 5. dubna 1933
Národní archiv

 i Doma na cestě? > Uprchlíci ve vlastní 
zemi > Odvolání Leo Grummera, s. 263
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257 – Evidenční list Richarda Bernsteina
Národní archiv
Na rozdíl od uprchlíků za první světové války nebo od lidí utíkajících ze Sovětského svazu, pro 
něž Československo zřídilo zvláštní, státem sponzorovanou Ruskou pomocnou akci, byla péče 
o uprchlíky z Německa a později z Rakouska pouze v rukou nestátních pomocných výborů. Stát 
přispíval pouze malými částkami a většinou jen ve prospěch lépe známých uprchlíků z oblasti 
politiky a kultury. Pomocné výbory, kterých existovalo několik, byly organizovány podle politické 
příslušnosti a zvláštní výbor nabízel pomoc uprchlíkům židovským. Po opadnutí velkého zájmu 
veřejnosti v prvních měsících po nástupu nacistů k moci hospodařily výbory s nedostatečnými 
prostředky a podporu, kterou uprchlíkům vyplácely, musely postupně snižovat.
Evidenční listy, které vydávaly pomocné organizace pro uprchlíky v Praze, měly zabránit tomu, 
aby uprchlíci žádali o podporu u více z nich zároveň a současně sloužily jako doklad pro  
pražskou policii.

Německý sociálnědemokratický novinář Richard Bernstein působil v redakci listu Vorwärts 
v Berlíně. Do Československa uprchl v roce 1933. Jeho manželka pocházela z Československa 
a měla v zemi rodinu. Po okupaci se mu ještě podařilo z protektorátu utéct do Norska. Z Osla byl 
však deportován do Osvětimi, kde 21. ledna 1943 zahynul.
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Židovští uprchlíci

Židé tvořili mezi uprchlíky z Německa zhruba polovinu. Byli mezi nimi jak 
lidé politicky činní, kteří utíkali od  prvních dnů nacistické vlády z  obav 
z  pronásledování politických odpůrců nacistů, stejně jako ti, kteří odchá
zeli kvůli vylučování Židů z  hospodářského života nebo kvůli nemožnosti 
vykonávat své povolání. Často je do ciziny hnaly stejně tak politické jako 
ekonomické důvody: vždyť pronásledování Židů bylo součástí nacistického 
politického programu. Jiní přicházeli kvůli norimberským zákonům a zaká
zaným intimním stykům s „árijskými“ partnery, za něž mohli být v Německu 
veřejně ponižováni a přísně potrestáni. Oddělovat od sebe politické a eko
nomické uprchlíky, jak bylo v té době obvyklé, není ve skutečnosti možné.

Zpočátku, zhruba v  letech 1933–1935, československé úřady mezi 
židovskými a jinými uprchlíky otevřeně nerozlišovaly a pronásledování Židů 
bylo uznáváno jako důvod k útěku. Zároveň však předpokládaly, že židovští 
uprchlíci – zejména ti, kteří nebyli politicky organizováni – budou podporo
váni židovskými pomocnými organizacemi a že budou co nejrychleji posláni 
dále do zahraničí, ať již do Palestiny nebo jinam. Po vydání norimberských 
zákonů v září 1935 a kvůli zhoršené situaci v Palestině (a také britským ome
zením židovského přistěhovalectví) se však pozice židovských uprchlíků 
začala zhoršovat. Zatímco židovské pomocné organizace byly stále méně 
schopné rychle zajišťovat jejich emigraci do dalších zemí, československé 
úřady se obávaly zvýšeného přílivu Židů z Německa a dalších zemí.

Od poloviny 30. let 20. století proto československé úřady Židy utíka
jící z nacistického Německa stále méně chápaly jako uprchlíky, ale jako hos
podářské migranty. Opakovaně vydávaly nařízení, jejichž cílem bylo zabrá
nit jejich usídlení v Československu. Tato opatření sice nepostihla zdaleka 
všechny, ale českoslovenští policisté a  úředníci tak měli velkou svobodu 
rozhodovat o zacházení s jednotlivými uprchlíky a ty židovské mohli podle 
vlastní úvahy (a případně pod vlivem vlastních předsudků) řadit buď mezi 
uprchlíky, nebo nechtěné hospodářské migranty.

Zostřování postupu proti židovským uprchlíkům ukazuje, jak daleko
sáhle vylučování Židů ze společnosti v Německu a zpochybnění jejich občanství 
přispívalo k rozlišování mezi Židy a nežidy (nebo stále více „neárijci“ a „árijci“) 
ve střední a východní Evropě. Jako by se v očích úřadů a veřejnosti i dosud inte
grovaní Židé z Německa stávali nechtěnými a neintegrovanými Židy „východ
ními“. Pronásledování Židů v Německu a jejich vyhánění proto mělo velký vliv 
na narušení postavení Židů v celém regionu včetně Československa.

258 – Úryvek z úředního zápisu o setkání se zástupci židovského pomocného výboru 
Josefem Winternitzem a Marií Schmolkovou, kteří 10. května 1933 na ministerstvu vnitra 
požadovali, aby židovští uprchlíci nebyli vypovídáni

„Intervenientům odpovězeno, že úřady uznávají svízelnou 

situaci židů donucených k útěku z Německa, že však s druhé 

strany musejí hájiti také zájem tuzemského obyvatelstva, aby 

toto přílivem emigrantů nebylo ohroženo ve své výdělkové 

možnosti a aby mu nebyla ubírána pracovní místa. Z tohoto 

hlediska jest nutno, aby emigranti co nejdříve opět ČSR opus-

tili. Bylo by tudíž nepřípustno, aby snad zde byli přijí-

máni do služby, nebo si zařizovali podniky výdělečné. Opat-

ření úřední ponesou se tudíž tím směrem, aby odjezd z ČSR 

byl emigrantům umožněn a usnadněn. Proto se musí především 

emigranti sami starati a komité zajisté jim v tom pomůže.“

Národní archiv
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259 – Zpráva československého konzulátu v Drážďanech o nadcházející  
masové emigraci německých Židů, 25. září 1935
Národní archiv
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260 – Oběžník Ministerstva zahraničních věcí proti  
imigraci Židů z Německa, 3. července 1936
Národní archiv
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