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Bc. Veronika Riedelová 
 
Pohled občanů Německa na nepokoje ve Šluknovském výběžku 
 
Anotace 
 
Příspěvek je mikrosondou k vyhrocené sociogenní mimořádné události, kterou byl výbuch 
násilí ve Šluknovském výběžku. Jeho stěžejní přidanou hodnotou je snaha o zjištění postojů 
obyvatel Německa k této situaci, zejména pak obyvatel, žijících v bezprostřední blízkosti 
státní hranice. 
 
Klíčová slova 
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Annotation 
 
Article is a microprobe to sociogenic incident, the explosion of violence in 
Sluknov/Schluckenau Region. Its main added value is an attempt to determine the attitudes 
of inhabitants of Germany to this situation, especially with regard the residents living in the 
immediate vicinity of the state border. 
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Pohled občanů Německa na nepokoje ve Šluknovském výběžku 
 
Situaci ve Šluknovském výběžku vnímá velká část populace v České republice jako 
nevyhnutelné vyústění předchozích událostí. Většina tuzemské veřejnosti zná podrobnosti  
a vývoj dosavadního stavu na nejzazším severu Čech, proto není nutné blíže popisovat 
samotný průběh situace. 
 
O čem se však již méně píše, je pohled obyvatel Německa na problémy Šluknovska. Po 
důkladném monitoringu dostupných zpravodajských serverů, a to jak v České republice, tak 
v Německu, jsem získala ucelený přehled o názorech obyvel Německa na tuto situaci. 
Všechny názory by se daly shrnout do následujících kategorií:  
 

 ti, kteří sdílí stejný názor jako většinová populace v České republice; 

 ti, kteří „Čechy“ považují za rasisty; 

 ti, kteří situaci přirovnávají k vyhnání sudetských Němců. 
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Jednotlivé názory jsou ovlivněné převážně tím, zda se jedná o občana, který bydlí na hranici 
se severní částí České republiky (Sasko), či se jedná o obyvatele jiné spolkové země. 
 
V médiích se dokonce objevila informace, že si zpočátku někteří obyvatelé Německa mysleli, 
že v České republice vypukla válka a už se pomalu uchylovali k zakládání domobrany. Vše 
mělo však jasnou příčinu, veřejnost v Německu byla málo informována o stavu v Čechách.  
O předchozích incidentech a následných demonstracích proti „nepřizpůsobivým 
obyvatelům“ se dozvěděli až o několik dnů později z médií. 
 
"Najednou jsme odpoledne zpoza hranice slyšeli vrtulníky, dusot koní, dělobuchy a křik. 
Vůbec jsme netušili, co se děje," popisuje Stephanie Reicheltová. "Němci, co byli na návštěvě 
v Čechách, nemohli domů. Najednou před jejich vozy stála obrněná auta, netušili proč. Lidé se 
báli, že budou do něčeho zataženi. Teď do Čech raději nikdo na nákupy ani pro benzin 
nejezdí," dodala majitelka německé restaurace.1 
 
Po několika dnech, kdy dorazily úplné zprávy o situaci v Čechách i do Německa, se začaly 
formovat první názory. Někteří si myslí, že „Češi“ („většinová populace“) jsou rasisté, jiní zase 
chápou jejich frustraci. 
 
Obyvatelé Saska většinou sdílí názor s „většinovou populací“ České republiky a neskrývají 
negativní zkušenosti s „nepřizpůsobivými osobami“. Mnozí z nich též podotkli, že se již sami 
setkali se zvýšenou kriminalitou a násilím ze strany Romů. Většina „Sasů“ si nebere žádné 
servítky s označováním nepřizpůsobivých, padají hanlivá slova jako „Zigeuner“ („cikán“). 
 
"Nedivte se, každý den jsou noviny plné toho, co se kde zase ztratilo. Sem vaši Romové jezdí 
krást potraviny, čokolády, alkohol," vysvětluje hlídač u obchodu v Grossschönau.2 
 
Mnozí už takové sympatie s Čechy nesdílí. Přirovnávají to k situaci, kdy Česká republika 
„vystěhovala“ sudetské Němce. Prý se ani teď Češi nemohou považovat za místní. 
Nastěhovali se sem po roce 1945, kdy odsud byli vyhnáni Němci, kteří zde žili po staletí. 
A totéž prý chtějí Češi udělat nyní s Romy. "Dříve pro vás byli nepřátelé Němci, které jste 
odsunuli, nyní to chcete udělat s cikány?" diví se majitelka restaurace v Grossschönau.3 
 
Média v Německu popisují vývoj a aktuální stav na Šluknovsku velmi objektivně. Často situaci 
přirovnávají ke svým problémům s muslimskými přistěhovalci a věří, že pro ně bude Česká 
republika zdrojem poučení. Jak píše zpravodajský server Die Welt, …„i v Německu je řada 
vyloučených komunit, převážně tureckých a arabských, které by se mohly stát zdrojem 
stejných nepokojů, jako prožíváte vy. Chceme se od vás poučit a vědět, jak málo stačí 
k tomu, aby se začala společnost proti těmto komunitám bouřit…“4 

                                                 
1
 Idnes [online]. 2011 [cit. 2011-10-11]. Nepokoje ve Šluknovsku. Dostupné z WWW: http://zpravy.idnes.cz/nepokoje-ve-

sluknovskem-vybezku-strasi-uz-i-sasy-bali-se-ze-je-valka-1gp-/krimi.aspx?c=A110924_1657435_usti-zpravy_sot. 
2
 Parlamentní listy [online]. 2011 [cit. 2011-10-11]. Šluknovský problém zasáhl i Němce v příhraničí. Dostupné z WWW: 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/209175.aspx. 
3
 Události112 [online]. 2011 [cit. 2011-10-11]. Němci mají strach. Dostupné z WWW:  

http://www.udalosti112.cz/aktualne/nemci-maji-strach-romy-si-nechte-na-sluknovsku.html 
4
 http://www.welt.de/politik/ausland/article13619813/Tschechien-den-Tschechen-Zigeuner-ins-Gas.html 
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Mnozí obyvatelé Německa nešetří kritikou na adresu imigrační politiky. Problém v Čechách je 
jim více méně lhostejný, jen se obávají, aby se Romové hromadně nezačali přesouvat za 
hranice – tedy do Německa. 
 
"Dokud Cikáni zůstávají za hranicemi, je mi jedno, co se u vás děje. Ale se vstřícnou imigrační 
politikou německého státu mám obavy, že jim dovolí se kvůli útisku v Čechách přistěhovat 
sem. Máme s nimi svých problémů dost, nechci, aby se tady stalo to samé, co u vás," říká 
Wolfgang z Grossschönau u Varnsdorfu.5 
 
Všechny pohledy na danou problematiku jsou velmi subjektivní, většina názorů je 
z diskuzních fór či jsou to přímo interwiev. Německá média se nepouštějí do podrobných 
analýz problému a už vůbec ne k hodnocení postupů české vlády. Snaží se vytvořit objektivní 
obraz situace, jejich informace jsou velmi aktuální a korespondují se skutečnými fakty. 
 
Jelikož jsem já osobně vyrůstala ve Varnsdorfu, mám zde celou rodinu, tak i mě zajímalo, jak 
se na situaci dívají naši sousedé z Německa. Nebylo nikterak složité získat odpovědi na moje 
otázky, neboť Němci jsou velmi sdílní a rádi se k této problematice vyjádřili. Moje otázka byla 
jasná: „Jaký je Váš názor na situaci ve Šluknovském výběžku?“ 
 
Oslovila jsem tři respondenty různých věkových kategorií a zástupce jak ženského, tak  
i mužského pohlaví. Shrnu-li získané odpovědi, dostalo se mi téměř identických názorů. 
Dotazovaní projevovali pochopení s „většinovou populací“ v České republice. Reakce na 
nastalé nepokoje je prý zcela přirozená, jelikož často jezdí do Čech či bydlí přímo na 
hranicích, mají vlastní zkušenosti s místními Romy. Jejich pohled na věc je jednoznačný, vidí 
jako hlavní problém vládu. Obviňují náš právní systém i systém sociální podpory. Nedokážou 
pochopit benevolenci českého státu v otázce trestné činnosti. Rom, který spáchá nějaký 
trestný čin, není většinou ani vyšetřován, je s „čistým štítem“ na svobodě a velmi často 
pokračuje v páchání zejména majetkové trestné činnosti. Tvrdí, že když už Romové žijí 
v České republice, dostávají sociální dávky a podporu v nezaměstnanosti, tak musí dodržovat 
zákony dané země. Navrhovali též, aby byla policie k Romům razantnější a oni už konečně 
pochopili, jak se mají chovat. 
 
Též nedokázali pochopit, proč jsme situaci nechali zajít takto daleko. O existenci daného 
problému se ví už dlouhodobě a až teď, když se lid „vzbouřil“, vláda hledá řešení.  
 
Účastníci mého průzkumu též uvedli, že mají jisté obavy ve vztahu ke stávající situací. Bojí se 
především zvýšené migrace Romů do Německa. Nepřejí si, aby se u nich usadili a nepokoje 
se vlastně jen přesunuli za hranice. Proto vidí potřebu změny, změny systému a řešení 
problému komplexně. 

                                                 
5
 Idnes [online]. 2011 [cit. 2011-10-11]. Nepokoje ve Šluknovsku. Dostupné z WWW: http://zpravy.idnes.cz/nepokoje-ve-

sluknovskem-vybezku-strasi-uz-i-sasy-bali-se-ze-je-valka-1gp-/krimi.aspx?c=A110924_1657435_usti-zpravy_sot. 
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