
Tomáš Staněk (nar. 1952)

Český historik. Autor devíti monografií a celé řady vědeckých studií 
k českým dějinám po roce 1945. Specializuje se na problematiku čes-
ko-německých vztahů, národnostních menšin a poválečných perzekucí. 
Za průkopnickou lze považovat především jeho obsáhlou práci „Odsun 
Němců z Československa 1945–1947“ z roku 1991. Důležitá jsou 
i jeho další díla zabývající se různými aspekty postavení německého 
obyvatelstva v českých zemích po druhé světové válce a v následujícím 
období. V současnosti pracuje na Slezské univerzitě v Opavě.

Adrian von Arburg (nar. 1974)

Švýcarský historik působící dlouhodobě v ČR. Autor několika desítek 
vědeckých studií, článků a dvou monografií k novému osídlení českého 
pohraničí po roce 1945 a k postavení německy hovořícího obyvatel-
stva v poválečném Československu. Studoval v Bernu, Vídni a Praze. 
Jeho doktorská práce, obhájená v roce 2004 na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy, se věnuje proměnám státní politiky vůči německé-
mu obyvatelstvu v období 1945 až 1953. V současnosti pracuje na 
Historickém ústavě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Jednotlivé svazky je možno 
výhodně objednat přímo 
u nakladatele na www.susa.cz.
Vydané svazky Edice VNPČP 
lze také zakoupit v celé řadě 
knihkupectví v ČR a na Slovensku 
nebo na www.kosmas.cz či na 
www.artforum.sk.

Hlavní editoři Edice VNPČP:

Edici VNPČP vydává 
Nakladatelství Zdeněk Susa 
ve Středoklukách.
Nakladatelství Zdeněk Susa
Starý vrch 32
252 68 Středokluky
Telefon: +420 / 233 900 803
e-mail: info@susa.cz

Vysídlení Němců
a proměny českého pohraničí
1945–1951
Dokumenty z českých archivů

Poprvé od konce druhé světové války 
je odborné i širší veřejnosti předklá-
dána rozsáhlá dokumentace k těmto 
důležitým otázkám nedávné minulosti, 
která je svou koncepcí, svým obsahem 
a šíří zcela výjimečným počinem.

Edice VNPČP je výsledkem dlouholeté 
spolupráce mezinárodního týmu histori-
ků, kteří provedli výzkum v 60 archivech 
České republiky.

Zpřístupněné dokumenty, doprovodné 
texty a komentáře poskytují řadu nových 
podnětů pro studium společenských 
poměrů a česko-německých vztahů 
v pohraničních oblastech českých zemí. 

NAKLADATELSTVÍ ZDENĚK SUSA
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Díl II.2 

Srpen/září – prosinec 1945:
Příprava organizovaného 
odsunu a postup osídlování

Díl II.1 

Duben – srpen/září 1945:
„Divoký odsun“ a počátky 
osídlování 

Díl I. 

Češi a Němci do roku 
1945
Úvod k edici

Díl II.3 

Akty hromadného násilí 
v roce 1945 a jejich 
vyšetřování

Díl III. 

1946:
Rok transferu

Díl IV. 

1947–1951:
Závěrečná etapa migrací 
a nová realita pohraničí

Díl V. 

Výsledky migrací 
Situace menšin 
Kulturně společenské poměry

Díl VI. 

Soudobý tisk 
1945–1951

Na základě širokého výběru archivních materiálů a autentických dobových svědec-
tví si nyní může každý zájemce vytvořit úplnější a konkrétnější představu o období 
1945–1951 a o problémech, které jsou nadále aktuální.

• Předložené dílo je jedním ze zásadních edičních počinů k poválečným českým dějinám. 
Týká se významné historické látky, která je předmětem zájmu více společenskovědních 
oborů. 

• Dokumentace zachycuje situaci a osudy všech skupin obyvatel (tedy nejen Čechů 
a Němců) žijících v českém pohraničí v období let 1945−1951.

• Edice obsahuje 6 dílů zahrnujících celkem 8 svazků, které vyjdou ve dvou fázích. Svazky 
první publikační fáze vycházejí v rychlém sledu od prosince 2010 do konce roku 2011. 
Vydání svazků z druhé fáze (díly III. až VI.) je plánováno na období let 2012 až 2014. 
Dokončení druhé ediční fáze je závislé na získání sponzorské podpory.  

• V edici je zveřejněno více než 3 000 archivních dokumentů a zhruba 1 000 článků ze 
soudobého tisku.

• Až na výjimky se jedná o materiály, které dosud nebyly publikovány nebo nebyly zatím 
ani známy. 

• Dílo je určeno k následnému vydání v německém jazyce. 

Ediční svazky vycházejí s kompletním multimediálním dopro-
vodem, který tvoří bezplatně přiložený CD-ROM s počítačo-
vou aplikací. 

• Aplikace „Edice VNPČP“ zpřístupňuje celý obsah tištěných 
svazků, spolu s větším počtem dalších dokumentů. 

• Tento počítačový program dále obsahuje soubor převážně 
barevných map, stovky často vzácných dobových fotografi í 
a statistické přehledy. 

• Uživateli je umožněno vyhledání obsahu celého díla různými 
způsoby (mj. pomocí fulltextu a rejstříků). Přímo z aplikace je 
také možné vyhledat vybrané pojmy a lokality na internetu. Pří-
stup k požadovaným informacím je tím maximálně ulehčen.

• Jednotlivé dokumenty, resp. jejich výtahy, lze vytisknout, expor-
tovat do jiných aplikací nebo ukládat jako PDF. Poznámkový 
blok umožňuje vytvoření vlastních komentářů k dokumentům. 

• Vylepšené verze aplikace lze bezplatně stáhnout pomocí webo-
vé aktualizace.


