
Demografické proměny 
 

Co všechno se ukrývá v těch dvou slovech? 
Proměny obyvatelstva? 
Rození, vymírání, stěhování, odchod, vysidlování, odsun, zabíjení,… 
 
Za přirozenou proměnu lze považovat rození, vymírání a stěhování populace. V prostoru a 
čase, který jsme si vybrali pro podrobnější zkoumání je to mnohem víc, než jsme čekali. 
Všechny ty drobné příběhy lidí, kteří tu žili, nebo žijí doposud, nám při nejmenším otevřeli 
oči. 
   
   První projektový den jsme hledali informace o obyvatelstvu našeho regionu v 
předválečném období let 1935 až 1938, počet obyvatel, národnostní a náboženské složení, 
vztahy lidí a jejich proměny před a po Mnichovské smlouvě. Nejvíce nás na prvním dni zaujal 
příběh pana Františka Marvana. Úryvek, který nás nejvíce zaujal, tu ukážeme: „Bylo mi 
jedenáct let a než jsme odtud s maminkou a malou sestrou museli utéct, zůstalo mi 
v paměti několik dramatických obrazů. Vzpomínám si na napjaté tváře financů u rádia, 
které hlásilo, že všude v pohraničí je klid. Před naší celnicí však zatím řval obrovský zpola 
ozbrojený dav henleinovců s pochodněmi, bubny a píšťalami. První den to byla spíše 
zábava, protože jsme si ještě neuvědomovali, co nás čeká. 
   
 Druhý projektový den jsme sledovali proměny obyvatelstva v průběhu 2. světové války. 
Odchod Čechů, Němců, fašistů a antifašistů ze Sudet, do protektorátu, na frontu atd. 
Nestačili jsme se divit válečným hrůzám, které lidé zažívali. 
   
Třetí projektový den se nesl ve znamení poválečné situace, odsunu a vysídlení Němců, 
kolaborantů a lidí ze smíšených manželství což mělo svým způsobem „vyřešil“ národnostní 
konflikt mezi Čechy a Němci. Zároveň se dnes může zdát, že se jednalo o jeden z největších 
lidských a ekonomických omylů a překážek, jež si Češi sami vytvořili. 
 
   Z projektových dnů jsme si všichni odnesli cenné zkušenosti a informace o životě 
tehdejších, ale i současných lidí, tedy i nás. Pátrali jsme mezi příslušníky rodiny, známými, 
učitelským sborem, v knihovně, na internetu a dokonce jsme zašli i do domova důchodců. 
 
   Téma nám přišlo velmi zajímavé, ostatně proto jsme si projekt vybrali. V budoucnu bychom 
se rádi setkaly s dalšími pamětníky, kteří nám pomohou svými vzpomínkami pochopit toto 
složité období našich dějin, jež se nás dnes a denně dotýká. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


