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znamená osídlování dosud nevyužívaného 
nebo málo osídleného prostoru

KOLONIZACE

Příčiny   *   přelidnění oblastí
*   hledání nové zemědělské půdy
*   budování vzdálených obchodních stanic  osad



POČÁTKY ČESKO-NĚMECKÉHO SOUŽITÍ

13. století

někteří němečtí osadníci překročili 
pomyslné hranice 
mezi německou říší a Čechami 
a zakládali vesnice

bylo kolonizováno hlavně Českobudějovicko, 
Českomoravská vrchovina, Jizerské hory, 
pustá a zalesněná podhoří Český les, Krušné hory, 
Lužické hory, Krkonoše.

12. století



dědičný nárok na osídlenou půdu

osvobozenÍ od daní a desátků

německé osídlování podporovali čeští panovníci  - Přemysl Otakar I., Václav I., 
Přemysl Otakar II.

zajištění osobní svobody

právo na samosprávu

individuální práva - na lov, rybolov
- na provozování řemesel
- na provozování krčmy, mlýna aj. 

PRÁVA OSADNÍKŮ



OVLIVŇOVÁNÍ DOMÁCÍCH  OBYVATEL

pokrokovější pracovní návyky 

nové nářadí

zvyklosti

způsoby chování

způsoby oblékání

Noví osadníci pocházeli z okolních západních přelidněných zemí
s pokrokovějším zemědělstvím a řemesly.

Přinášeli 



Kolonisté se zasloužili o VZNIK MĚST

Podle německého vzoru byly městům udělovány výsady - privilegia

Pomáhaly jim v rozkvětu a bohatství

Zpočátku byla města převážně německá, 
Němci představovali nejbohatší skupinu obyvatel města



PRVNÍ VÁŽNĚJŠÍ ROZPORY

19.století

Podpora Němců ze strany habsburské vlády ve Vídni

Převaha němčiny nad češtinou

Většina majitelů manufaktur, později továren, byli Němci

Němci se cítili být vyvoleni Čechy ovládat



ZHORŠENÍ VZTAHŮ

rok 1848

Češi   *   žádali zrovnoprávnění češtiny s němčinou
*   navrácení částečné samostatnosti českým zemím
*   stejná práva pro všechny občany

Němci   *   se rázně postavili proti českým požadavkům
*   začali usilovat o vytvoření velkoněmeckého státu
*   cítili se být vyvoleni ovládat

vzájemné odcizení

šíření nacionalismu na obou stranách



SUDETY

V českých zemích tvořili Češi dvě třetiny
Němci necelou jednu třetinu.

Německá menšina obývala zejména 
pohraniční oblasti
Tyto oblasti se začaly nazývat Sudety

Ve vnitrozemí existovaly oblasti
s velkým počtem německého obyvatelstva
v Brně
na Jihlavsku
na Vyškovsku



Po I.světové válce se vedly spory o přesnou podobu 
hranic nově vzniklého Československa

Na několika místech došlo k ozbrojeným konfliktům

20. STOLETÍ
VZNIK ČESKOSLOVENSKA

Po vzniku Československa požadovali někteří Němci ze Sudet 
Nezávislost na Československu a připojení k Rakousku 

Československá vláda neuznala právo německé menšiny na sebeurčení



MNICHOVSKÁ DOHODA

ROK 1938  

Území Sudet připadlo Německé říši

Češi žijící na tomto území museli opustit svoje domovy - VYSÍDLENÍ

Ti, kteří zůstali, ztratili občanská práva a svobody - DISKRIMINACE



ODSUN

ROK  1945

ODSUN -vysídlení Němců z Československa
drastické řešení národnostního konfliktu mezi Čechy a Němci v českých zemích

KOLEKTIVNÍ VINA - odpovědnost za činy společenství nesou všichni jeho členové
- nezkoumalo se, jak vinni nebo nevinni byli jednotlivci
- odsun provázely násilnosti


