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Anotace 
Bakalářská práce se věnuje tématu odsunu Němců a jeho současné interpretaci českými a 

německými pravicově populistickými stranami. Soustředí se na českou SPD a německou 

AfD, které k sobě mají sice ideologicky blízko, avšak jejich postoje se v této nacionální 

otázce rozcházejí. Jedním z cílů je totiž ukázat, jak i desítky let stará událost dokáže 

v současné době ovlivňovat politické dění a spolupráci některých stran, zvláště pak 

spolupráci přeshraniční. Pomocí analýzy oficiálních vyjádření a výroků představitelů 

stran SPD a AfD sleduje práce diskurz v tom, jak každá ze stran událost využívá 

v komunikaci s voliči. Praktická část je zaměřena na rozdílnost komunikovaných dat a 

ohýbání reality ku vlastnímu prospěchu. Nechybí též teoretická část práce, která se věnuje 

klasifikaci těchto stran jakožto pravicově populistických a také tomu, jak populismus a 

populistické strany využívají informace v komunikaci s voliči. 
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Annotation 
This bachelor's thesis deals with the topic of the expulsion of Germans from 

Czechoslovakia and its current interpretation by Czech and German right-wing populist 

parties. It´s focus on the Czech SPD and the German AfD, which are ideologically close to 

each other, but their positions are different because of the national dimension of this 

topic. One of the goals is to show how even a decades-old historical event can affect the 

currently political situation and cooperation of these parties, especially cross-border 

cooperation. Through the analysis of official statements and statements of the 

representatives of the SPD and AfD, the work follows the discourse in how each party uses 

the expulsion in communication with voters. The practical part is focused on the diversity 

of communicated data and bending reality for their own benefit. There is also a theoretical 

part of the work, which deals with the classification of these parties as right-wing populist 

and also how populism and populist parties use information in communication with 

voters. 
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Zdůvodnění výběru práce 

Téma bakalářské práce jsem si vybrala zejména proto, že se odsunem Němců zabývám již 

od studií na gymnáziu a toto téma je mi velmi blízké i co se historie mé rodiny týče. Odsun 

Němců samotný je zmapovaný již velmi dobře, avšak mne zajímají veškeré další aspekty, 

které jsou s ním spojené. Jedním z nich je právě rozdílnost interpretací českými a 

německými krajně pravicovými stranami. Jelikož se tyto strany často vyjadřují k 

národním otázkám a také k národním historickým otázkám, zajímalo by mne, jak pracují 

právě s otázkou odsunu Němců.  

K uvažování nad tímto tématem mne přivedla událost, která se odehrála v Českém 

politickém prostředí v roce 2013. V tomto roce se konaly prezidentské volby, kde byl ve 

druhém kole současný prezident Miloš Zeman s Karlem Schwarzenbergem. Pro tuto 

dvojici se odsun Němců a zejména tzv. Benešovy dekrety staly klíčovým tématem. Na 

tomto případu lze sledovat stálou palčivost tohoto tématu, jelikož mohlo být jedno z těch, 

které nakonec rozhodlo o výsledku prezidentských voleb.  

Na tuto událost samozřejmě reagovaly i české a německé krajně pravicové strany. 

V českém prostředí to byla například Svoboda a přímá demokracie, která na svůj web 

vydala prohlášení, ve kterém stojí: "Kde Schwarzenberg bere tu drzost, že si bere do úst 

český národ? On, který celou svou politickou kariéru prosazuje, abychom poklonkovali 

Evropské unii, Německu a Spojeným státům! Hnutí SPD udělá maximum pro to, abychom 

znovu byli svobodným národem". Od německých stran, zejména těch s krajně pravicovou 

afilací můžeme pozorovat volání po zrušení Benešových dekretů, které dávaly odsunu 

Němců právní rámec, ačkoliv jej samotný nenařizovaly. To se stalo například před 

bavorskými volbami, kdy krajně pravicová ADF kritizovala spolkovou vládu za to, že 

neusiluje o zrušení Benešových dekretů. 

Je tedy zřejmé, že toto téma nadále ovlivňuje politiku obou zemí a mne by v této 

práci zajímalo, jakou roli v tom hrají krajně pravicové strany. 

 

Institut Politologických studií 
 

Teze bakalářské práce 



 
 

Předpokládaný cíl 

Cílem mé práce je seznámit se s problematikou krajně pravicových stran v souvislosti s 

odsunem Němců. Ve své práci vycházím z toho, že vybrané strany se hlásí k podobné 

ideologii a zejména, že jsou na pravo-levém politickém spektru na velmi podobné lokaci. 

Avšak i přes stejný ideologický základ se mohou lišit v některých, zejména národních, 

otázkách. Ráda bych zpracovala pohled těchto stran na událost, která je pro oba národy 

společná a velmi citlivá. Jelikož je téma odsunu Němců zmapováno již z mnoha perspektiv, 

ráda bych přidala tuto další. Výsledkem mé práce by tedy měla být nový pohled na odsun 

Němců z Československa.  

Díky tomu, že se tato událost bude zkoumat právě z mnoha různých stran, můžeme 

se z ní lépe ponaučit a také případně odhadnout, proč má tak silný vliv i v současnosti. 

Díky tématu, které budu zpracovávat ve své bakalářské práci také v budoucnu budeme 

moci lépe odhadnout stanoviska stran k otázkám, které v souvislosti s touto událostí 

vyvstanou a zároveň i chování elektorátu.  

 

Metodologie práce 

Na začátku práce se chci věnovat představení problematiky a jejích různých aspektů. V 

teoretické části budu vycházet ze studia odborné literatury na téma extremismus, odsun 

Němců z Československa, české a německé krajně pravicově strany. Pomocí této literatury 

definuji samotné pojmy "pravicově extremistická strana" a "odsun Němců". K celkovému 

pochopení tématu je nezbytné se věnovat i těmto konkrétním fenoménům, jejich 

problematice a jejich propojení.   

V praktické části mé práce budu používat metodu komparace se zaměřením na 

současné české a německé krajně pravicové strany. Nejdříve definuji, které strany a proč 

budu v této práci zkoumat, přičemž z každé země budu analyzovat několik představitelů 

krajní pravice. Tyto aktéry vyberu pomocí rešerše dostupných materiálu k tomuto 

tématu. Využiji také obsahovou analýzu projevů reprezentantů těchto stran, volebních 

programů, oficiálních prohlášení a aktivit, které se k tématu vztahují. Pomocí této analýzy 

bych chtěla zjistit, v jakém kontextu a jak tyto strany komunikují odsun Němců s 

veřejností, popřípadě jak jej používají ve svých volebních kampaních. 

 

 

 



 
 

Základní charakteristika tématu 

Již samotný název události, která začala roku 1945 je komplikací, v českém prostředí se 

zažilo označení "odsun Němců", kdežto v německém prostředí se používá spojení "Die 

Vertreibung", což se dá přeložit jako "vyhnání", které má mnohem emotivnější zabarvení. 

Rozdílnost pohledů je pochopitelná a viditelná nejen v interpretaci, ale také v počtech 

mrtvých.  Zároveň je tato událost citlivá dodnes a jak již bylo řečeno výše, dokáže 

ovlivňovat i současné politické dění.  

Velmi sporné a ožehavé téma dodnes jsou Benešovy dekrety. Často dochází k 

dezinformacím o tom, co přesně bylo jejich obsahem, například dekrety jako takové vůbec 

nenařizovaly odsun, ale jen pro něj připravili právní rámec, díky kterému mohl 

proběhnout. Benešovým dekretům se budu v práci věnovat podrobněji, abych dokázala 

toto tvrzení. Právě tyto nařízení jsou však dodnes předmětem sporu stejně jako postava 

samotného Edvarda Beneše a jeho přístupu k odsunu. To lze spatřit na příkladu Ústí nad 

Labem, kde stojí most Edvarda Beneše, ze kterého však při tzv. Ústeckém masakru 

shazovali Němce do vody. Okolnost toho, že most, který nese památník za utonulé lidi při 

této události, se jmenuje podle bývalého prezidenta, který je s odsunem spojován, je i v 

současnosti velmi kontroverzní a němečtí občané požadují jeho přejmenování. 

Na podobná témata reagují i politické strany a zejména ty s nacionálním 

zaměřením jsem se rozhodla zkoumat, jelikož se jedná o téma národní.    

 

  



 
 

Předpokládaná struktura práce 

Svou bakalářskou práci chci rozdělit na dvě části a to na teoretickou a praktickou. V 

teoretické části vymezím pojmy a rozeberu stručně nastíním problematiku odsunu. Ve 

druhé části se pak budu věnovat samotné analýze pramenů a komparaci českých a 

německých krajně pravicových stran.  

1)Úvod  
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Úvod 
Jeden z citátů anglického spisovatele Georga Orwella říká: “Tajemství vládnutí spočívá v 

tom, jak spojit víru ve vlastní neomylnost se schopností učit se z minulých chyb”. I o tom 

by měla být má bakalářská práce.  

 Jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla zpracovat právě toto téma je, že ovlivnilo 

i mou rodinu, konkrétně mé německé praprarodiče, kteří žili v Ústí nad Labem v době 

Ústeckého masakru. Ačkoliv k odsunu Němců z Československa došlo před více než 70 

lety, tato událost dokáže být stále velmi citlivým tématem. Když jsem na střední škole 

dělala dotazníkové šetření v Ústí nad Labem o názoru na tuto historickou událost, 

konkrétně na tzv. Ústecký masakr, odpovědi se nijak zvlášť nelišily a shrnout by se daly 

do jedné věty: “Za to, co prováděli za války, si to zasloužili,” přičemž se velmi často 

dotazovaní vášnivě rozpovídali o koncentračních táborech a nacistických excesech. 

 Pokud nějaká událost dokáže v lidech rozvířit emoce i po tolika letech, bylo by 

pozoruhodné, kdyby ji některá z politických stran nevyužívala ve svůj prospěch. Jelikož 

se jedná o národnostní problém, vybrala jsem si pro zkoumání zástupce populistických 

pravicových stran, které se věnují nacionální problematice. Těmito stranami jsou česká 

SPD a německá AfD. Při výběru tématu bakalářské práce jsem prvně zvolila téma 

„Srovnání současných českých a německých krajně – pravicových stran z pohledu 

interpretace odsunu Němců z Československa". Po bližším seznámení se s literaturou a 

názory odborníků na klasifikaci těchto stran jsem zvolila úpravu názvu a rozhodla se 

strany klasifikovat jako pravicově populistické. Důvody k tomuto rozhodnutí popisuji 

blíže v závěru práce. 

 Tento text je rozdělen do tří částí – historické, teoretické a praktické. V historické 

části se věnuji odsunu Němců z Československa, Benešovým dekretům a některým 

vybraným excesům, na které je i v současnosti často odkazováno. V teoretické části své 

práce jsem se zaměřila na teorii populismu a klasifikaci SPD a AfD jako populistické 

pravicové strany. Samotné diskurzivní analýze je věnována praktická část. Práce je 

zakončena stručným závěrem, ve kterém jsem se pokusila sumarizovat veškeré poznatky, 

které vychází ze zkoumaného tématu. 

Výzkumná otázka a metodologie 
 
V práci bych chtěla zmapovat, jak se strany SPD a AfD vyjadřují o odsunu Němců, jakou 

používají rétoriku a jak využívají této události ke komunikaci s veřejností, zejména se 

svými potenciálními voliči. Vycházím z teorie populismu od Case Muddeho, která mimo 
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jiné přisuzuje populistickým stranám tendenci politizovat určité otázky, díky nimž 

získávají voliče a moc.  

Má hypotéza je taková, že odsun Němců je příkladem takto zpolitizovaného 

tématu, přičemž jeho komunikace může být ovlivněna nacionálním smýšlením stran SPD 

a AfD. Abych hypotézu potvrdila, rozhodla jsem se využít metody diskurzivní analýzy 

výroků a názorů představitelů těchto stran, které se týkají odsunu Němců. Chtěla bych 

prokázat, že používají jinou terminologii a prezentují rozdílná data a souvislosti. 

Výzkumná otázka této práce zní: Jaký je rozdíl v interpretaci odsunu Němců českou a 

německou populistickou pravicí? V analýze textů od SPD budu sledovat podpůrné 

argumenty ospravedlňující odsun Němců, načež u německé strany se zaměřím na analýzu 

rétoriky, která událost odsuzuje a možná i požaduje oficiální převzetí zodpovědnosti a 

náhrady škod. Bližšímu popisu zvolených popisů a přístupu ke zdrojům je věnována 

kapitola v praktické části této práce 3.1. „Metodologie“. 
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I. HISTORICKÁ ČÁST 

1.1. Terminologie 

Jelikož je téma odsunu Němců z Československa problematika, která se týká vícero 

subjektů, pochopitelně se tak utváří i více pohledů na samotnou událost. Tím spíše se pak 

v literatuře či jiných zdrojích můžeme setkat s rozdílnou terminologií. Na začátku své 

práce bych tedy ráda přinesla vysvětlení některých pojmů, které se v práci budou 

objevovat. Jedná se o pojmy „Sudety“, „Benešovy dekrety“, „odsun“, „vyhnání“ a „transfer“. 

Poslední tři se často používají jako synonyma a zaměňují se, jejich význam je však odlišný, 

stejně jako situace a subjekty, které tyto pojmy používají. Nuance ve významu těchto 

pojmů jsou velmi patrné i v literatuře českých a německých autorů, a to zejména proto, že 

každý nese jiné emoční zabarvení. 

 

1.1.1. Sudety 

Termín Sudety je zatížen historickými událostmi, díky čemuž je také jeho používání 

složitější. Tento pojem, stejně jako jeho německý ekvivalent Sudetenland, však vznikl 

mnohem dříve než v období druhé světové války, se kterou si jej nejspíše většina lidí spojí.  

 „Les kanců“ neboli Sudéta je termín původně keltský a vznikl spojením 

germánských slov sud (kanec) a éta (les), a to díky vzájemnému kulturnímu obohacování, 

ke kterému docházelo od 1. století př. n. l., kdy tyto kmeny žily v těsném sousedství. Podle 

geografa Milana Jeřábka je tento původ pravděpodobný, jelikož termín označuje hornaté 

neosídlené úzamí asociované s výskytem divoké zvěře. V literatuře je poprvé použit 

starověkým geografem Claudiem Ptolemiem, který jako Sudeti montes označuje pohoří 

ve střední Evropě. V období renesance a humanismu se začal pojem používat o něco více, 

Sudety bývají ztotožňovány s některými pohořími v Českých zemích.  

Označení Sudety nesla v 18. a 19. století horská pásma mezi Slezskem, Čechami a 

Moravou, případně jím někteří geografové označovali též Krkonoše a Jeseníky. V rámci 

rakouského názvosloví se v 19. století začíná používat také pojem „země sudetské“, který 

geograficky obsahuje Čechy, Moravu a rakouské Slezsko. V roce 1866 je poprvé použito 

slovo „sudetský Němec“, kdy toto označení odlišuje Němce žijící v Čechách od ostatních.  

Frekvence používání tohoto pojmu se zvyšuje počátkem 20. století, kdy jej často 

používají němečtí a čeští politici. Geografická podoba Sudet se ustanovuje vyhlášením 

provincie Sudetenland 30. září 1918. Zahrnuje oblast severovýchodu Čech, včetně 
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Orlických hor, severozápadu Moravy a drtivou většinu bývalého Rakouského Slezska. 

Centem této provincie byla Opava neboli Troppau, její rozloha dosahovala asi 6 543 km² 

a na jejím území žilo kolem 650 000 obyvatel. V tomto období je pojem stále více používán 

ve spojení s německou menšinou v Československu a nabývá na svém emočním 

zabarvení. Termín se dostává do slovníku Konrada Henleina a německých aktivistických 

i negativistických stran, díky čemuž se také později začne spojovat povětšinou s érou 

nacismu a Protektorátu (Spurný, 2006, s.). 

Vůči slovu „Sudety“ se vymezoval i samotný československý prezident Edvard Beneš, 

a to například v dopise z 1. prosince 1942 pro Wenzela Jaksche, německého sociálně 

demokratického politika, který po vypuknutí druhé světové války zastupoval zájmy 

sudetských Němců v Londýně.  Zde prezident uvádí, že slovo Sudetendeutsch1 by se mělo 

kolektivně přestat používat. V dopise Edvard Beneš zmínil několik podpůrných 

argumentů, mimo jiné, že slovo „sudetský“ se používá v jiném významu než reálně 

geograficky označuje. Zároveň odkazuje na to, že je význam pojmu velmi ovlivněn 

Konradem Henleinem a německým fašismem, což označuje za podvod. A v neposlední 

řadě zmiňuje, že Češi toto slovo po válce nepřijmou a je v zájmu dobré politiky, aby po 

válečné éře nebylo užíváno ani na jedné straně (Beneš, 1995, s. 37). 

V období komunismu byla znatelná snaha tento pojem z československého slovníku 

vymazat. Možná i proto si v současné době lidé pojem spíše pojí s obdobím okupace než 

s odsunem. Avšak právě transfer velké části obyvatelstva z českého pohraničí zapříčinil, 

v jakém stavu se tato oblast dnes nachází, a proč je spojována s vyloučenými lokalitami, 

vysokou mírou dlouhodobé nezaměstnanosti a chudobou. Zároveň současní obyvatelé 

často těžili z odsunu Němců nabytím majetku po bývalých obyvatelích, což může být 

důvod, proč je téma odsunu stále tak citlivé. 

 

1.1.2. Benešovy dekrety 

Dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše, známé jako tzv. Benešovy dekrety“, jsou 

někdy milně označovány za „příkazy k odsunu“, dekrety samotné však odsun 

nenařizovaly, pouze upravily legislativu tak, aby byl odsun právně možný.  

 15. prosince 1938 byl vydán ústavní zákon č. 330/1938 Sb., který zmocňoval 

prezidenta republiky, aby na jednomyslný návrh vlády vydával dekrety s mocí ústavního 

 
1 Sudetský Němec 
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zákona, jejichž prostřednictvím učiní opatření nutná vzhledem k novým poměrům. (Jech, 

Kaplan, 2002, s.16) Dohromady bylo vydáno 141 dekretů z toho 43 v zahraničí a 98 na 

osvobozeném území ČSR. Blíže politiku dekretů popisuji v kapitole 1.2.5.2 „Právní rámec 

odsunu“, kde vysvětluji, které z dekretů se přímo týkají odsunu Němců a jak byly 

přijímány. 

 

1.1.3. Odsun 

Termínem „odsun“ se označují události z roku 1945-1947 zejména v české literatuře. 

Německý ekvivalent tomuto slovu je „Abschiebung“, ten se však na německé straně 

nepoužívá, zřejmě proto, že význam a zabarvení termínu nekoresponduje s německým 

vnímáním těchto dramatických událostí plných násilí. V české literatuře jej najdeme 

například u historiků Tomáše Staňka, Zdeňka Beneše či Václava Kurala. Pro účely této 

bakalářské budu pracovat zejména s tímto pojmem. 

 

1.1.4. Vyhnání 

Co se četnosti v německé literatuře týče, jedním z nejpoužívanějších termínů pro tuto 

událost je slovo „Vertreibung“, což by se dalo přeložit jako „vyhnání“ nebo „nucené 

vysídlení“. Objevuje se zejména v textech německého historika Detlefa Brandese, 

například v knize Der Weg zur Vertreibung. Pojem se v Německu používá i jako oficiální 

označení událostí z let 1945 až 1947, a to například pro památný den obětem odsunu 

„Gedenktag an Flucht und Vertreibung“, který se slaví každoročně 20. června. ¨ 

 

1.1.5. Transfer 

Tento úryvek: „The Three Governments, having considered the question in all its aspects, 

recognize that the transfer to Germany of German populations, or elements thereof, 

remaining in Poland, Czechoslovakia and Hungary, will have to be undertaken,“ který je 

obsahem postupimské dohody, je příkladem užití pojmu transfer v otázce událostí 

v Československu po skončení války. Termín transfer se nejčastěji používá 

v mezinárodních dohodách a dokumentech. Najdeme jej například i v Desetibodovém 

plánu, se kterým jel Edvard Beneš roku 1943 do Moskvy. 
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1.2. Češi a Němci do roku 1947 

1.2.1. Češi a Němci před rokem 1918 

Společné soužití Čechů a Němců na území dnešní České republiky trvá již od 13. století. 

V té době přicházelo německé obyvatelstvo do českého pohraničí zejména kvůli volně 

využitelné zemědělské půdě a rozvoji tehdejšího obchodu. Příčinou byla tzv. středověká 

agrární revoluce v západních zemích, se kterou bylo spojeno přelidnění, urbanizace a 

odliv pracovní síly. Tomuto fenoménu se později začalo říkat „vnější“, „velká“ či „německá“ 

kolonizace, která dala základ trvalému osídlení českého pohraničí německým 

obyvatelstvem (Beneš, 2002, s. 12-14). 

 Příčinou zhoršujících se vztahů mezi Čechy a Němci byla v historii zejména éra 

husitství a období po Bílé Hoře. Taktéž reformy Josefa II přijímalo české obyvatelstvo 

velmi nelibě a samotný císař byl v českých zemích označován jako symbol germanizace, 

což je důvod, proč dnes, až na výjimky, v ulicích nenajdeme jeho sochy. Během národního 

obrození se Češi a čeští Němci rozcházeli i politickými programy a vidinami uspořádání 

po válce.  

 Konec první světové války s sebou přinesl proces „sebeurčení národů“, což byl 

princip, podle něhož některé národy odvozují svou legitimitu, a který byl zakotven v tzv. 

14 bodech amerického prezidenta Woodrow Wilsona. Desátý bod se věnoval 

poválečnému uspořádání Rakouska-Uherska a autonomnímu vývoji jednotlivých národů.  

Tento bod se vztahoval též na Československo a jeho poválečný vývoj. Prezident 

Woodrow Willson dokument v říjnu roku 1918 doplnil o dodatek, který Čechoslovákům a 

Jihoslovanům neumožňuje pouze autonomii, ale i volnost v rozhodnutí, jak naloží se 

svými národními požadavky. Tento dodatek byl později základním kamenem pro 

vytvoření samostatného Československého státu. Aby mohlo ke vzniku samostatného 

státu dojít, byla zkonstruována koncepce československého národa. Díky té byli Češi a 

Slováci bráni jako jeden společný národ a Němci byli na území nového státu považováni 

jako menšina. Pokud by totiž princip „čechoslovakismu“ zaveden nebyl a Češi a Slováci by 

byly označeni za samostatné národy, německá menšina by byla v tomto případě 

početnější než ta slovenská (Arburg, Staněk, 2011, s. 80). 
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1.2.2. Češi a Němci za první republiky 

Politické zastoupení německého obyvatelstva v rámci nově vzniklého Československa 

můžeme dělit na aktivistické a negativistické strany, podle toho, zda se snažili 

s československými stranami komunikovat a vést dialog či měly negativistický postoj a 

odmítaly se na společné politice podílet. Aktivistické strany usilovaly o zlepšení postavení 

německého obyvatelstva v ČSR, patřila mezi ně například DSAP2, BdL3 a němečtí 

komunisté, kteří se včlenili do KSČ, což byla také jediná strana, která nebyla rozdělena 

podle národností (Arburg, Staněk, 2010, s. 85). K uznání Československa jako legitimního 

státu došli jako první němečtí socialisté v čele s Josefem Seligerem, přičemž prvními 

německými stranami ve vládě se stali v roce 1926 němečtí agrárníci v čele s Franzem 

Spinem a křesťanská strana v čele s Robertem Mayr – Hartigem. Aktivismus s sebou 

přinášel nejen loajalitu, ale také požadavky demokracie a právního státu. Mezi zmíněné 

negativistické strany patřila DNP4 a DNSAP5, odnož německé NSDAP. Obě tato uskupení 

požadovala odtržení sudetoněmeckých území od Československa. Vzhledem k jejich 

ideologii, která obsahovala neskrývaný antisemitismus, došlo v roce 1933 ke zrušení 

těchto stran. Jejich rozpuštění však vedlo pouze k utvoření nástupnické SHF6, která se 

musela kvůli volebnímu zákonu přejmenovat na SdP7 (Brügel, 2006, s. 337).   

 Volby v roce 1935 prokázaly pád preferencí německých aktivistických stran na 

úkor těch negativistických. SdP, jejíž předsedou byl v té době Konrad Henlein, vyhrála 

volby do horní komory s výsledkem 15,18 %, druhá v pořadí byla RSZML8 s 14,29 % 

(Kárník, 2002, s. 496). Tento výsledek byl odrazem několika fenoménů, které se v době 

První republiky objevily. Určitý vliv měla na volební chování celosvětová hospodářská 

krize, která však v Německu a ČSR probíhala odlišně. V Československu probíhala krize 

výrazně pomaleji, takže když se republika dostala na ekonomické dno, v Německu se již 

situace zlepšovala a čeští Němci v něm tak viděli vzor řešení ekonomických problémů. 

Dalším aspektem, který ovlivnil volební chování v roce 1935, byl zajisté politický a 

mocenský vzestup Adolfa Hitlera a jeho Třetí říše. SdP, která vznikla na pozadí těchto 

 
2 Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei; Německá sociálně demokratická strana dělnická 
3 Bund der Landwirte; němečtí agrárníci 
4 Deutsche Nationalpartei; Německá nacionální strana 
5 Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei; Německá sociálně dělnická strana 
6 Sudetendeutsche heimatfront; Sudetoněmecká vlastenecká fronta 
7 Sudetendeutsche Partei; Sudetoněmecká strana 
8 Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 
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událostí v roce 1933, se stala záhy nejsilnější německou stranou na území 

Československa.   

 Po volbách začala SdP klást velmi destruktivní požadavky, které československá 

vláda odmítala, což Henlein prezentoval jako neochotu Československa, domluvit se na 

společné dohodě. 20. února 1938 měl Hitler projev v Říšském sněmu, kde mimo jiné 

deklaroval, že přeměna Německa podle nacionálně sociálních principů je ukončena a nyní 

se musí Říše postarat o těch 10 milionů Němců, kteří žijí na území Rakouska a ČSR (Hitler, 

1938). V dubnu 1938 byly v Karlových Varech formulovány tzv. Karlovarské požadavky, 

ve kterých bylo mimo jiné požadováno stanovení a uznání německého sdíleného území a 

německá samospráva na tomto území. Tento politický program Sudetoněmecké strany 

však Československo nemohlo v plném rozsahu přijmout, jelikož by se jednalo o porušení 

principů právního a demokratického státu. 

 Postupným vyostřováním Henleinových požadavků a marnými pokusy 

Československé vlády na ně reagovat, se republika dostala až k Mnichovské dohodě. 

7. září přednesl ministerský předseda Milan Hodža vládou schválený tzv. čtvrtý plán, 

kterým se Karlovarské požadavky přeměnily na realitu. Pět dnů na to měl Hitler projev na 

sjezdu NSDAP, kde velmi agresivně vystupoval proti ČSR. Tento projev měl odezvu i v 

československém pohraničí, kde propukly demonstrace spojené s vyvěšováním praporů 

se svastikou a nacistických symbolů (například v Ústí nad Labem, Karlových Varech nebo 

v Aši) (Arburg, Staněk, 2010, s. 114-115). 

 V reakci na Henleinova stanoviska s heslem „Chceme domů do Říše“ byla 

československou vládou rozpuštěna Sudetoněmecká strana a na jejího předsedu vydán 

zatykač. Demonstrace a nepokoje však stále pokračovaly, načež Hodžova vláda podala 

demisi a jeho nástupcem se stal generál Jan Syrový. Ve večerních hodinách 23. září 

vyhlásila vláda všeobecnou mobilizaci, která se vztahovala i na německé obyvatelstvo na 

československém území. Zhruba třetina z něj však rozkaz neuposlechla.  

 O několik dní později se uskutečnila Mnichovská konference, na které ve dnech 

29. až 30. září jednali Éduard Daladier za Francii, Neville Chamberlain za Británii, Benito 

Mussolini za Itálii a německý kancléř Adolf Hitler. Dohoda podepsaná na této konferenci 

se stala jedním z nejdůležitějších milníků naší historie, jelikož československé vládě de 

facto nařídila postoupení pohraničních oblastí českých zemí Německu a vyřešení 

národnostního problému s Poláky a Maďary. 
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1.2.3. Češi a Němci za druhé republiky 

Za tzv. Druhou republiku je označované krátké období mezi Mnichovskou dohodou a 

Protektorátem Čechy a Morava. Hned v prvních dnech začalo docházet k odsunům Čechů, 

Židů a sudetoněmeckých demokratů do vnitrozemí, často také za přítomnosti 

sudetoněmeckých jednotek Freikorps. 5. října došlo k abdikaci prezidenta Edvarda 

Beneše, který koncem měsíce odletěl do zahraničí, aby založil novou exilovou vládu a jeho 

nástupcem se stal Emil Hácha, zvolený 30. listopadu Národním shromážděním (Beneš, 

2002, s. 111). 

 Charakteristický byl pro druhou republiku odklon od demokracie, zjednodušení 

politického systému a výstup antidemokratických stran do popředí. Ke zmíněnému 

„zjednodušení“ politického systému došlo z důvodu účelnější organizace veřejného 

života. Pod vedením Rudolfa Berana vznikla Strana národní jednoty, která reprezentovala 

pravicové hodnoty, často velmi vyhraněné. SNJ vznikla ze sloučení několika pravicových 

subjektů mezi nimiž převažovali prvorepublikoví agrárníci, k nimž se přidalo Národní 

sjednocení, Národní liga, ČSL, část ČSNS. Na levé straně politického spektra se vytvořila 

Národní strana práce, která zahrnovala sociální demokracii, část národních socialistů a 

další uskupení. KSČ byla během druhé republiky rozpuštěna.  

 Do čela nové vlády nastoupil 1. prosince předseda SNJ Rudolf Beran a pod jeho 

vládou se republika začala ubírat k tzv. autoritativní demokracii. Příkladem tohoto faktu 

může být schválení tzv. Zmocňovacího zákona, který umožňoval vládě přijímat vládní 

nařízení, která nahrazovala zákonodárné akty (Sbírka zákonů, s. 1205). 

 Přestože bylo Československo okleštěno o značnou část území, nevyřešila 

Mnichovská dohoda národnostní problém. Republika postoupila „pouze“ oblasti 

s německou národnostní většinou přes 50 % ve vnitrozemí tak stále zůstávalo kolem dvou 

set tisíc Němců. Ti byli za druhé republiky sankciováni, docházelo k bojkotu zboží 

německých dodavatelů propouštění německých zaměstnanců apod. Říše však jejich přání 

připojit se také k Německu prozatím nevyslyšela (Gebhart, Kuklík, 2004, s. 141-145). 

 K zachování objektivity této práce je nutné upozornit, že ne všichni českoslovenští 

Němci byli příznivci Hitlera a nacistické ideologie. Zejména ve velkých městech byla velká 

část demokraticky smýšlejících občanů, kteří po Mnichovu utekli ze Sudet do vnitrozemí. 

Část z nich však pomnichovská vláda vrátila zpět do pohraničí, kde byli po příjezdu 

zpravidla perzekuováni a stíháni německými bezpečnostními orgány. V období druhé 

republiky bylo možné sledovat velmi silné protiněmecké nálady, které se často obracely i 
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proti antifašistům. Část německých sociálních demokratů či komunistů stihla před pádem 

druhé republiky odjet do exilu, zejména do Velké Británie, Skandinávie a Sovětského 

svazu (Arburg, Staněk, 2010, s. 131). 

 Události v březnu roku 1939 mířily k jasnému konci. 14. března se Slovenský sněm 

usnesl na vyhlášení samostatného Slovenského státu, čemuž předcházelo jednání Hitlera 

a Tisa. Následující den se v Berlíně sešel Emil Hácha s Adolfem Hitlerem a podepsali 

protokol, kterým dávali za vznik Protektorátu Čechy a Morava. 

 

1.2.4. Češi a Němci za druhé světové války a geneze odsunu 

Politický systém za Protektorátu byl podřízen Říši, stejně jako prezident Emil Hácha a 

vláda v čele s Aloisem Eliášem. Byl vytvořen úřad protektora, kterým se stal Karl von 

Neurath. Stranický systém obsahoval pouze Národní souručenství, což bylo jediné 

politické hnutí, které bylo povolené, a v jehož čele stál Hácha. Předmětem nátlaku na vládu 

se stali čeští fašisté, zejména kolaborantská organizace Vlajka, kterou chtěl Hitler 

v případě nutnosti českou vládu nahradit a jejíž aktivity byly od roku 1938 

Československou vládou oficiálně zakázány. Vlajka však byla navzdory podobnostem v 

ideologii nacisty umlčena, jelikož se dostala do sporu s ministrem Emanuelem Moravcem 

(Pasák, Pasáková, 1999, s. 265). 

 Paralelně s protektorátním systémem se utvořil také odboj, a to jak na území 

Protektorátu, tak v Exilu. Ten byl rozdělen na demokratický a komunistický. 

 Demokratický proud se utvářel okolo exilu v čele s Edvardem Benešem a byl 

reprezentován zejména Petičním výborem Věrni zůstaneme, Politickým ústředím a 

Obranou Národa. V roce 1940 se tato část odboje sjednotila v tzv. ÚVOD9, který 

spolupracoval s exilovou vládou a mobilizoval českou společnost. Komunistický odboj byl 

řízen z Moskvy a byl velmi ideologicky ovlivněn, po roce 1941 došlo k jeho aktivizaci a 

převaze. 

Rétorika této doby zatím nepoužívala termíny odsun či vysídlení, ale představy o 

tom, jak vyřešit problém s národnostními menšinami v poválečném Československu se 

dynamicky měnily postupem času a s vývojem války. Původní plány obsahovaly tři různé 

verze řešení národnostní otázky – odstoupení některých oblastí Německu s výměnou za 

jiné oblasti; částečné vysídlení německého obyvatelstva; vytvoření tří samosprávných 

 
9 Ústřední vedení odboje domácího  
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celků s německým obyvatelstvem. Právě Benešovy představy o postoupení některých 

oblastí zamaloval advokát Jaroslav Drábek 31. 1. 1939 do mapy, která je k nalezení v knize 

Cesta k vyhnání 1938-1945 od Detlefa Brandese na straně 22. 

Již v roce 1940 měl prezident Edvard Beneš ideu o tom, že se německá menšina 

v Československu bude muset zmenšit, jak se také píše v jeho pamětech: „Odcházeje v říjnu 

1938 do ciziny, kladl jsem si tudíž znovu tuto naši osudovou otázku: Jak řešit definitivně a 

pokud možno spravedlivě náš národnostní problém až půjde o likvidaci Mnichova po nové 

strašné krizi a válce evropské? A jako vždy, řekl jsem si i při tomto tak těžce řešitelném 

problému, že musím hledat především metodu, jak na to jít, tj. uvědomit si postup a 

politickou taktiku, kterou budu musit důsledně a nezměněně zachovávat od prvního počátku 

až do konce celého boje. … Bude třeba přesvědčit Angličany, Francouze, Američany i Rusy – 

a možno-li i Němce samé – že při zásadním zachování předmnichovského Československa 

bude třeba zmenšit velmi radikálně počet jeho menšin; a bude potřeba přesvědčit 

Čechoslováky, že tomuto cíli budou musit i oni přinést některé oběti“ (Beneš, 1947, s. 314-

315). 

 Ve stejném roce vydal J. D. Mabbott, britský profesor zabývající se problémy 

etnických menšin po válce, zprávu, ve které mimo jiné stálo: „Kromě toho by zřejmě mohlo 

dojít k náhlému exodu velkého počtu Němců, kteří budou prchat před českou pomstou a před 

odplatou svých ne-nacistických sudetoněmeckých krajanů“ (Brandes, 2002, s. 33). 

Rok 1941 byl pro český odboj zlomový, jelikož byl v červenci exil v čele s Edvardem 

Benešem uznán jako oficiální československá vláda. V této době začaly českoslovenští 

představitelé komunikovat případné transfery německého obyvatelstva i na veřejnosti. 

Mezi argumenty, které byly používány pro ospravedlnění odsunu, patřil zejména ten, že 

nacisté samy některé transfery a nucené migrace prováděli, a to nejen cizích národností, 

ale také německých menšin z jiných států. Během války, ve které docházelo k mnoha 

nacistickým excesům, využívání koncentračních táborů a válečných zločinů se postupně 

vytvořilo prostředí, ve kterém byla myšlenka kolektivní viny a odpovědnosti německého 

národa akceptovatelná (Arburg, Staněk, 2010, s. 206). 

Během roku 1942 se již s transferem německého obyvatelstva po válce počítalo a 

rozpracovávala se koncepce odsunu. Po atentátu na říšského protektora Protektorátu 

Čechy a Morava Reinharda Heydricha se ke striktním plánům odsunu přiklonil také 

komunistický odboj, jehož postoj byl v první polovině války spíše váhavý. Tento fakt 

zapříčinil také to, že „maximalistickou“ variantu odsunu nakonec podpořil Sovětský svaz 
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a exilová vláda se pro tuto myšlenku snažila získat podporu i od ostatních velmocí. Zprvu 

se jednalo o plány zahrnující cca jeden milion obyvatel, avšak na počátku roku 1943 se 

požadavky na transfer začaly stupňovat. Beneš jednal se spojenci velmi diplomaticky, 

oficiální souhlasné vyjádření k odsunu však získával velmi složitě. Při návštěvě Beneše 

v Moskvě došlo k rámcovému souhlasu s odsunovým plánem, který počítal s odsunem asi 

2 milionů Němců.  

Beneš ve svých plánech na odsun zdůrazňoval rozlišení antifašistů a osob, které se 

nějakým způsobem prohřešily vůči československému státu a národu. I on se však 

nakonec přiklonil spíše k principu kolektivní viny. Ve svém projevu 17. října 1943 

v Londýně uvedl: „Nacističtí Němci jsou příčinou války a vždycky jí budou, proto musí 

z Československa pryč! Území je naše, potřebujeme jej k zabezpečení státu, to dokázal 

Mnichov, ale bez Němců“ (Beneš, 1996, s 99). Radikalizovalo se též domácí obyvatelstvo, 

které volalo po odplatě nacistických zločinů.  

Za účelem naplánovat odsun byla založena studijní skupina v Londýně, která 

přednesla plán, podle kterého měla mít začátek odsunu v režii armáda. V roce 1943 byly 

v rámci tohoto plánu navrhnuty 4 způsoby řešení odsunu. První možností se jevil odsun 

asi dvou milionů Němců, a to bez odškodnění na majetku a se souhlasem velmocí. Druhá 

možnost brala v potaz odstoupení menších částí území v pohraničí, přičemž by došlo k 

vysídlení 75–90 % Němců. Další variantou byla výměna Němců za Čechy žijící v zahraničí 

a Lužické Srby, tato varianta počítala s tím, že asi milion Němců v Republice zůstane a 

dojde k asimilaci. Čtvrtá možnost se měla prosadit pouze za předpokladu, že by ostatní tři 

nebylo možné provést. Tato varianta počítala s mnohem radikálnějšími a tvrdšími 

prostředky proti Němcům, kalkulovalo se s možností, že ve fázi „řízené revoluce“, budou 

předmnichovské hranice obsazeny československou armádou a v průběhu týdne dojde 

k vysídlení ne méně než 2 846 000 Němců, 649 000 Maďarů a 78 000 Poláků. 

V následujícím týdnu by pak měl odsun postihnout dalších 381 000 Němců ve vnitrozemí 

(Arburg, Staněk, 2010, s. 211-212). 

S touto „řízenou revolucí“ počítali i exiloví představitelé, během této fáze měli být 

odsunuti „provinilí“ němečtí občané a až poté by následoval řízený a organizovaný odsun 

zbytku obyvatelstva. S tímto plánem však již spojenci nesouhlasily, například britský 

vyslanec u československé exilové vlády Philip Nichols ve svých rozhovorech s Edvardem 

Benešem proti tomuto plánu velmi vystupoval a nesouhlasil s ním (Brandes, 2002, s. 326). 
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V roce 1943 vznikl tzv. desetibodový plán, který tvořil oficiální koncepci odsunu 

Němců z Československa a byl později začleněn i do Košického vládního programu, který 

spojenci odsouhlasili v roce 1944. Jeho součástí bylo několik podmínek: všichni Němci 

v ČSR jsou říšskými občany a výjimky může určit pouze vláda ČSR, československý stát 

sám určí množství a druh majetku, který si mohou vzít s sebou, všechny obce v ČSR budou 

mít minimálně 67% českého, slovenského či karpatoruského obyvatelstva, ČSR bude 

národním státem československým, dojde k vypracování podrobného plánu transferu, 

ihned po pádu Říše budou z republiky vykázány určité kategorie občanů německé 

národnosti (zejména kolaboranti, příslušníci SS a funkcionáři), dojde ke zohlednění 

aktivit těch Němců, kteří se stavěli proti protistátní činnosti vůči ČSR, bude pomýšleno na 

návrat československých občanů z Vídně, připraví se plán organizace vojenské služby a 

hraničářů a nezapomene se na odsun ani maďarské menšiny ze Slovenska (Beneš, 2002, 

s. 173-174). 

 

1.2.5. Češi a Němci od konce války do Postupimské konference 

Již od začátku roku 1945 probíhala evakuace a migrace Německého obyvatelstva do Říše, 

proto je velmi složité určit, v jakém počtu se německá menšina na území Československa 

nacházela. Před válkou byly v ČSR asi 3 miliony Němců, podle odhadů historika Tomáše 

Staňka se v oblasti protektorátu v posledních měsících války nacházelo už jen asi 650 000 

Němců (z čehož asi polovina byli uprchlíci z východu, prchající před postupující sovětskou 

armádou), v okolí Prahy počet německého obyvatelstva dosahoval 250 000 lidí (Beneš, 

2002, s. 199). Tyto nepřesné odhady komplikují posuzování této události, a to nejen 

z pohledu počtu vyhnaných Němců během různých fází odsunu, ale také určení počtu 

německé menšiny po ukončení odsunu.  

 Ač do konce války zbývaly jen měsíce, averze československého obyvatelstva vůči 

tomu německému rostla. Jednou z příčin mohly být i železniční transporty vězňů a 

válečných zajatců z rušených koncentračních táborů v Polsku, zároveň se do povědomí 

dostávaly informace o hrůzách ve vyhlazovacích táborech nebo o tom, jaký život měli Češi 

nasazení v Říši.  

 V Češích se tehdy probudil nacionální radikalismus, který však byl cílen proti 

Němcům a nacismu jako takovému, nikoliv z nějaké ideologie nadřazenosti 

československého národa. Ten byl posilován nejen excesy a represemi, kterých se Němci 

dopouštěli i na sklonku války, ale také projevy státníků a představitelů ČSR, zejména 



16 
 

stanovisky prezidenta Edvarda Beneše, který se vrátil z Moskvy do vlasti ihned po 

skončení války. 

 Prezident v prvních týdnech objížděl Československo se svými projevy v různých 

částech republiky. Jedním z projevů, kde přímo vyzývá k „likvidaci“ německé menšiny 

v ČSR byl projev z 16. května 1945 v Praze, kde mimo jiné zaznělo: „Vylikvidovat zejména 

nekompromisně Němce v zemích českých a Maďary na Slovensku, jak se jen likvidace ta dá 

v zájmu jednotného národního státu Čechů a Slováků vůbec provést. Heslem naším budiž: 

definitivně odgermanizovat naši vlast, kulturně, hospodářsky, politicky..." (Šimíček, 2013). 

 S podobnými projevy vystoupili i další českoslovenští představitelé, jako například 

politik národně socialistické strany Prokop Drtina, který uváděl, že: „musíme začít 

s vyháněním našich Němců z našich zemí důsledně a důkladně, před ničím se nesmíme 

zastavit a zaváhat“ (Staněk, 1991, s. 58). Ve stejném duchu se vyjadřoval také předseda 

vlády Zdeněk Fierlinger, ministr Václav Majer a další politici.  

19. května byl vydán dekret prezidenta republiky č. 5 sb., který doplňoval vládní 

nařízení z 5. května, který Němce označil za státně nespolehlivé obyvatelstvo. V dekretu 

přímo stojí: „Za osoby státně nespolehlivé jest považovat: a) osoby národnosti německé 

nebo maďarské, b) osoby, které vyvíjely činnost směřující proti státní svrchovanosti, 

samostatnosti, celistvosti...“ (Dekret 5/1945 Sb.). Tento dekret a vládní nařízení byly 

zdrojem dalších úprav postavení německé menšiny v Československu, následovalo 

například označování Němců bílou páskou, antifašisté měli pásky bílo-červené nebo rudé. 

Všichni Němci byli zbaveni volebního práva, nemohli vykonávat veřejné služby a nesměli 

být součástí armády. Ovlivněna byla i majetková práva, kdy kurz říšské marky ku koruně 

byl stanoven na 10:1, německé obyvatelstvo mělo určené hodiny pro nákup a peněžní 

vklady byly převedeny na vázané účty (Beneš, 2002, s. 205). 
 

1.2.5.1. Divoký odsun  
 

Vymezení pojmu divoký odsun se u vícero autorů liší, zejména pak jeho časové ohraničení. 

Pro potřeby této bakalářské práce používám datové ohraničení od konce války po 

Postupimskou konferenci. Jelikož v této době ještě nebyla vybudována ucelená síť 

administrativy či pevná centrální správa, zapojilo se do odsunu několik různých skupin a 

vysídlování tak nabralo na živelnosti. Velmi často akce organizovaly místní úřady, 

partyzánské oddíly a obranné gardy, armáda i civilní obyvatelstvo. Již 15. května vydal 

generál Zdeněk Novák (šéf velitelství Alex, jež mělo za úkol koordinaci vojenského 
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obsazení a „očištění Sudet“) rozkaz, v němž přikazoval „vykázat všechny Němce z území 

historických hranic“ (Beneš, 2002, s. 204). 

Zajištění pohraničního území měla za úkol armáda, ta se formovala z příslušníků 

zahraničních jednotek a různých ozbrojených oddílů a skupin. 22. května byl vydán 

oficiální rozkaz k přesunu armády do pohraničí. Příslušníci gard a partyzánských skupin 

byly rovněž podřízeny vojenskému velení (Staněk, 1991, s. 61). 

Postup ozbrojených složek byl často nekompromisní, tvrdý a chování vůči 

civilistům bylo doprovázeno až brutálními činy. Toto chování vycházelo i z tzv. Desatera 

pro československého vojáka, které bylo vydáno 5. června a obsahovalo výzvy jako 

„Nepřestaň nenávidět Němce; Chovej se k Němcům jako vítěz; Buď tvrdý k Němcům; I 

ženy a Hitlerova mládež nesou vinu na zločinech Němců.“ Více o represích vůči Němcům 

budu psát v kapitole 1.3. „Poválečné excesy spojené s odsunem Němců“. 

V červnu 1945 začalo docházet k odsunu skupin obyvatel z městských částí nebo i 

celých obcí, za účelem izolování těchto osob začaly vznikat pracovní a koncentrační 

tábory. Zřízení a používání táborových zařízení bylo logickým důsledkem plánů odsunout 

většinu německého obyvatelstva a postihnout zaslouženým trestem nacisty a 

kolaboranty.  

K nejzávažnějším problémům prvních měsíců patřily různé formy odsunu za 

hranice československého státu, dělo se tak ještě před udáním směrnic, ale i po něm. Na 

různých místech v republice docházelo k lokálnímu vysídlování bez rozlišování 

německých občanů a nacistů či kolaborantů, do transferu se tak dostaly i osoby smíšené 

národnosti nebo starousedlíci. Jedním z takových přesunů byl například známý Brněnský 

pochod smrti, jehož součástí byl i pobyt v koncentračních táborech (Glassheim, 2000, s. 

477). 

Místní výbory povolovaly, aby si odsouvané osoby s sebou vzaly zavazadla o 

hmotnosti 30-60 kg a jídlo na 3-7 dní, šperky a cennosti musely zůstat v republice a s 

sebou si směly odvést pouze snubní prsteny. Praxe se však v regionech odlišovala. 

Nejčastěji mířily skupiny obyvatel do sovětské okupační zóny v Německu, ale mnoho 

Němců například z jihomoravského regionu, uprchlo i do Rakouska.  

 

Tábory 

Záležitosti týkající se správy táborů a vyšetřování soustředěných mužů a žen měly až na 

výjimky v rukou místní orgány. Ty vydávaly různé prozatímní předpisy upravující jejich 
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vnitřní režim, výkon pracovní povinnosti či hospodaření. V naprosté většině táborů 

panovaly značné nepořádky. Podmínky byly velmi krušné, někdy byla strava jen 500-600 

kalorií na den, přetrvávala zde špatná hygiena apod. To vše napomohlo k rychlému šíření 

nemocí. V táborech zemřelo na nemoc, vyčerpání či zabití asi 1 000 lidí (Staněk, 2005, s. 

17). V táborech a věznicích docházelo k sebevraždám, na znásilňování žen a dívek se 

podíleli členové dozorčího personálu a někdy též rudoarmějci. Příčiny úmrtí z cizího 

zavinění se mnohdy zamlčovaly, případně kamuflovaly nemocemi, sebevraždami, úrazy 

nebo střelbou na uprchlíky a údajně agresivní jedince. Jako častá příčina smrti byla 

uváděna stařecká a srdeční slabost a nervové zhroucení. 

V polovině srpna se v českých zemích oficiálně vykazovalo, že v tzv.  preventivních 

a řádných vyšetřovacích vazbách v táborech a věznicích je asi 100 000 lidí. 

Pravděpodobně byl tento počet však vyšší. V Čechách šlo o téměř 70 000 mužů, žen a dětí 

(přičemž dětí se odhadovalo asi na 4 600). Na Moravě a ve Slezsku dosahoval souhrnný 

počet asi 30 000 lidí včetně 1 600 (až na výjimky) německých dětí. Nejvyšší počty 

zaznamenávaly tábory v Žatci, Krnově a Mostě, dále pak v Praze, Brně a Ostravě (Staněk, 

2005, s. 28). Začátkem podzimu 1945 lze v českých zemích hovořit o zformování táborové 

soustavy s úřední správou, dozorem a kontrolou. Vyšly také nové celostátně platné 

směrnice, které upravovaly správu a řízení táborů.  

 

1.2.5.2. Právní rámec odsunu 
 

Benešovy dekrety 

Odsunu Němců se v roce 1945 týkalo 7 dekretů. Jednalo se o dekrety 5/1945; 12/1945; 

16/1945; 28/1945; 33/1954; 71/1945; a 108/1945. Pojednávají zejména o konfiskaci 

majetku, stíhání nacistických zločinců nebo o pracovní povinnosti osob zbavených 

občanství. Německé obyvatelstvo bylo vystaveno přísným nařízením, která ovlivňovala 

jejich běžný život, došlo k jejich vyloučení z veřejných služeb nebo pozastavení výplaty 

služebních platů. 

Jedním s nejdůležitějších dekretů pro odsun Němců byl ústavní dekret číslo 

33/1954 (Ústavní dekret prezidenta o úpravě československého státního občanství osob 

národnosti německé a maďarské), který zbavuje Němce a Maďary české národnosti. 

Tento dekret byl prezidentem podepsán 3. srpna, tedy po konci Postupimské konference 

a vstoupil v platnost 10. srpna. Tento dekret však obsahoval ustanovení, které zaručilo 

možnost některým skupinám obyvatel si české občanství ponechat nebo jej zpětně znovu 



19 
 

nabýt, šlo zejména o ty Němce, kteří se i po květnu 1938 přihlásili jako Češi nebo Slováci 

nebo antifašisté. 

V listopadu 1945 vešel v platnost dekret č. 126/1954 o zvláštních nucených 

pracovních oddílech, který byl doplněn o ústavní dekret prezidenta republiky o zajištění 

osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční. Tato kombinace 

dekretů umožňovala zajištění státně nespolehlivých osob i na delší dobu, než povoloval 

dosavadní právní řád a svůj trest či jeho část si osoby mohly odpykat v pracovních 

oddílech. 

 

Postupimská konference 

Jednání tzv. Velké trojky, které se konalo od 17. července do 2. srpna roku 1945 v německé 

Postupimi, dnes známé jako Postupimská konference, řešilo uspořádání a rekonstrukci 

válkou zničené Evropy. Důležitým bodem programu byla také otázka německého 

obyvatelstva mimo hranice Německa, nejednalo se pouze o Československo, ale také o 

Polsko či Maďarsko.  

 Výsledkem jednání je Postupimská dohoda, ve které byl mimo jiné uznán 

požadavek na organizovaný odsun Němců. Touto problematikou se na konferenci zabýval 

zvláštní podvýbor, jehož členy byli G. Harrison za Velkou Británii, C. Cannon za USA a 

A. Sobolev za SSSR. V oficiálním stanovisku dohody stálo, že organizovaný odsun má 

započít až s dokončením příprav, které jsou nutné k jeho hladkému průběhu (Brown, 

1958. s.624). 

 Body, které se na konferenci probíraly, stanovovaly počet osob, které mají být 

odsunuty, na 2 500 000 a to v časovém intervalu 1 roku, transfery měly být vybaveny 

potravinami na 4 dny, základními zdravotnickými pomůckami a Němci měli mít možnost 

vyvézt svůj soukromý movitý majetek. Podle vládních návrhů se měl ustanovit zvláštní 

ústřední orgán, který by odsun řídil a kontroloval. Postupimská konference znamenala 

mezinárodní schválení „spořádaného odsunu“, a společně s dekretem prezidenta 

republiky z 2. srpna oficiálně zakončily období „divokých“ přesunů přes hranice (Petráš, 

Svátek, 1995, s. 6). 

 

1.2.6. Češi a Němci od Postupimské konference do roku 1947 
 

Postupimská dohoda sice požadovala pozastavení odsunů, avšak ještě v první polovině 

srpna bylo z území Československa vypraveno několik transportů a stále byly přítomny i 



20 
 

pěší odsuny německého obyvatelstva. Několik transportů bylo za hranice vysláno i v září 

1945 (Arburg, Staněk, 2011, s. 121). 

Jako aktivní počátek organizovaného odsunu můžeme označit konec ledna 1946, 

kdy již začaly řízené a kontrolované odsuny obyvatel, do té doby se uskutečňovala jednání 

mezi československou vládou a Velkou trojkou, která upravovala požadavky a plány na 

odsun. Složitou otázkou tohoto období byly zejména oficiální počty obyvatel, kteří mají 

být odsunuti. Evidence obyvatel nebyla přesná a statistické údaje nebyly aktualizovány, 

vycházelo se tedy spíše z odhadů. Podle vydaných potravinových lístků k 11. listopadu 

1945 žilo v pohraničí asi 54 % Němců, tedy necelé 2 miliony lidí (Staněk, 1991, s. 109). 

 Souhlas spojenců s plánem odsunu dostala československá vláda 20. listopadu 

1954. Transferové akce měly být zahájeny již v prosinci a byly rozděleny do 3 částí. Hlavní 

fáze řízeného odsunu měla proběhnout během první poloviny roku 1946 a odsunuto mělo 

být 750 000 osob do sovětského a 1 750 000 osob do amerického okupačního pásma 

(Staněk, 1991, s. 111). Jelikož do konce roku zůstalo ještě mnoho nedořešených otázek a 

problémů okolo odsunu, řízený odsun začal se zpožděním až v roce 1946. 

Na základě přijatých směrnic základní „odsuvnou jednotkou“ měla být ucelená 

rodina, tj. manželé, jejich děti do 18 let, rodiče manželů a práce neschopné dospělé děti. 

Úředním dopisem či vyhláškou byla rodina vyrozuměna o svém zařazení do transportu, 

místě shromáždění, nutném vybavení doklady, dále byla upozorněna na to, co si smí vzít 

s sebou a jakým způsobem má uzavřít a zabezpečit byt či domek.  

Vyvážet se nesměly hlavně cenné předměty jako šperky (mimo snubních prstenů), 

drahokamy, perské koberce, umělecké předměty, fotoaparáty, vkladní knížky nebo také 

sbírky známek. Hmotnost zavazadla, se kterým majitel odjížděl, musela být do 50 kg. 

V lednu 1946 byly podmínky o něco zmírněny. Lidé si mohli přibalit například zimní 

oblečení, pracovní boty, nádobí a také 1 000 říšských marek na osobu (Petráš, Svátek, 

1995, s. 10). Po nástupu do transportu/vlaku byl přidán jmenný seznam se zvýrazněným 

„velitelem vagónu“, v každém vagónu bylo asi 30 osob. Údaje se však nakonec lišily a 

měnily v závislosti na tom, do jaké okupační zóny byly přesouvány a v jaké fázi. 

První část Němců směřovala v období od ledna do dubna 1946 do amerického 

pásma v Německu. Sovětští představitelé argumentovali přelidněním sovětské zóny, a 

tudíž nemožností přijímat další osoby. Koncem května 1946 začala nová etapa řízeného 

odsunu, která je charakteristická navýšením počtu transferů a počátkem odsunu do 

sovětské části Německa. V dalších měsících mělo začít vysídlování také loďmi po Labi do 
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Saska a Meklenburska a tento rozsáhlý transfer rýsoval reálnou možnost ukončení 

vysídlování již na podzim roku 1946. Labskou cestu použili například ústečtí antifašisté 

německé národnosti 18. května 1946 (Radovanovský, 1995, s.1). 

Podle potravinových lístků se však ještě v září na území Československa 

vyskytovalo asi 477 tisíc osob německé národnosti, z čehož necelých 120 tisíc bylo 

považováno za antifašisty a pracovní specialisty (Staněk, 1991, s. 216). V listopadu se 

rozhodlo o přerušení transferu od 1. prosince do dubna 1947 a to kvůli očekávané tuhé 

zimě. Poslední fáze odsunu, která se odehrála v roce 1947 je někdy označována za tzv. 

dodatečnou a malá část obyvatel byla odsouvána ještě v dalších letech.  

Na závěr této kapitoly je nutné dodat, že během řízeného odsunu byly některé 

skupiny obyvatel z odsunu vyjmuty. Jednalo se o antifašisty, pracovní specialisty, osoby 

národnostně smíšené, německé duchovní, židy a Rakušany. Některé osoby z těchto skupin 

se však i přes uznání českého občanství rozhodly Československo opustit a některé byly 

odsunuty během dodatečného odsunu.  

 

1.3. Vybrané poválečné excesy spojené s odsunem Němců 

Divoký odsun, který začal bezprostředně po konci druhé světové války s sebou nesl 

mnoho násilí a excesů. Podrobně se tomuto tématu věnuje historik Tomáš Staněk v knize 

Poválečné excesy v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování (Staněk, 2005).  Pro 

tuto kapitolu jsem vybrala příklady takových událostí, které jsou zmíněné i v praktické 

části. 

 

1.3.1. Ústecký masakr 
 
Počátek události ze dne 31. července 1945 byl u výbuchu muničního skladu v Krásném 

Březně. Příčina výbuchu není dodnes známá, avšak mezi obyvateli města se záhy rozšířila 

teorie, že šlo o čin způsobený Němci. Jelikož ve výhledu z centra města na Krásné Březno 

brání Mariánská skála, začali se lidé shromažďovat na mostě Edvarda Beneše, kde se začal 

hlasitě projevovat fanatický Němec George Schörghuber, který vyvolával slávu Německu 

a jásal nad výbuchy. To Čechy údajně vyprovokovalo k tomu, že ho hodili z mostu do Labe. 

Jelikož most nebyl moc vysoký, G. Schörghuber pád přežil a doplaval ke břehu. Mezitím 

po něm začali střílet vojáci československé armády, až se jeden trefil a G. Schörghuber 

zemřel. Tato událost byla zřejmě další kapkou pro zahájení obrovského lynče německého 

obyvatelstva, kterému napomohla i skutečnost, že všichni Němci byli označeni bílou 



22 
 

páskou a byli tak snadno identifikovatelní. Na mostě docházelo ke shazování lidí do vody 

a střílení do těch, kteří se snažili vylézt po mostní konstrukci, aby na ně Češi nemohli. 

Často se mluví o příběhu maminky, která byla i s kočárkem shozena do vody (Havel, 

Kaiser, Pustejovsky, 2005, s. 35). 

 K represáliím nedocházelo jen na mostu, ale i na Mírovém náměstí nebo před 

hlavním nádražím. Vedle dnešního hotelu Bohemia byla betonová protipožární nádrž, do 

té se házela těla zbitých lidí, kteří byli následně vystaveni ukamenování a utopení. (Krsek, 

2005, (online)). Přesný počet obětí není přesně znám, jako odhady se udávají 42 až 80 

osob.  Historik Jan Havel, spoluautor knihy Stalo se v Ústí nad Labem 31. července 1945, 

uvádí 42 osob (Havel, Kaiser, Pustojevsky. 2005, s. 53). Na oficiálních stránkách města 

Ústí nad Labem se však udává pravděpodobný počet obětí mezi 80 až 100 lidmi, na tomto 

webu je též záznam svědectví jisté Marie B: „poblíž Předmostí se ke mně přiblížil muž ve 

středním věku menší postavy v civilních šatech a se sukovicí v ruce. Došel ke mně a zeptal se: 

"Češka nebo Němka". Já jsem mu řekla: "Mazej ode mne". Jak jsem promluvila česky, muž 

zůstal stát, já jsem pokračovala a proti mně vyšla paní ve světle šedém kostýmu, Němka, 

protože měla bílou pásku. Byla středního věku, vyšší a štíhlá. Chtěla jsem jít k ní a říci jí, aby 

sundala bílou pásku a vrátila se, než jsem k ní došla, otočila jsem se a onen muž pokračoval 

za mnou. Přešla jsem jí a strachy jsem jí neřekla nic. Po pár metrech jsem se zastavila, ohlédla 

a už jsem viděla, jak německá žena ležela na zádech a muž se sukovicí ji táhl za nohu do 

okopu u mostu, který sloužil za války jako protiletecký úkryt. Poblíž okopu byly navršené 

kameny, velké asi jako lidská hlava, muž hodil Němku do okopu a tam na její tělo mrštil dva 

velké kameny“ (Kaiser, Kaiserová, 1995, (online)). 
 

1.3.2. Příklady dalších excesů 
 
Podobnou poválečnou událostí byl i masakr v Lanškrouně, který proběhl ve dnech 17. a 

18. května 1945. Tato akce je známá pod pojmy „lidový“ nebo „partyzánský soud“. Do 

města Lanškroun, ležícího nedaleko České Třebové, se sjel partyzánský oddíl a na náměstí 

bylo shromážděno veškeré německé obyvatelstvo z města i jeho okolí. Poté se začali Češi 

mstít za uplynulá léta. 17. května bylo zabito asi 18 lidí, dva muži byli pověšeni na 

veřejném osvětlení, zbytek zastřelen u zdi radnice (Padevět, 2016, s. 464-467). 

 V této době se konaly i tzv. „pochody smrti“, mezi které patří i tzv. Brněnský 

pochod smrti, který proběhl 30. a 31. května 1945. Den před touto akcí se rada Zemského 

národního výboru usnesla na rozhodnutí, které nařizovalo odsun německého 
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obyvatelstva podle schválených „prozatímních všeobecných směrnic“. Akce se týkala asi 

25 tisíc občanů německé národnosti, mezi nimiž byly i ženy a děti. Po dlouhém pochodu 

bez jídla a pití dorazili účastníci pochodu do města Pohořelice. Ti, kteří ještě mohli 

pokračovat, byli nasměrováni k Mikulovu a do Rakouska. Ti, kteří už nemohli, zůstali 

v Pohořelickém táboře.  

 V roce 1996 byla utvořena speciální skupina brněnskou radnicí, která byla 

pověřená zpracováním počtu obětí Brněnského pochodu smrti. Výzkumníci došli k 

závěru, že na cestě po českém území zemřelo 170 lidí, v Pohořelickém táboře 459 lidí, 

tedy celkem 629 lidí a poté ještě za hranicemi Rakouska dalších 1 062, dohromady tedy 1 

691 Němců, kteří měli zemřít stářím či na průjem a úplavici. Tomáš Staněk také operuje s 

číslem 1 691 obětí na obou stranách hranice, avšak dodává, že číslo nemusí být přesné a 

konečné (Staněk, 2005, s. 45). 
 

1.4. Sudetoněmecké krajanské sdružení 
 
Odsunutí sudetští Němci se zprvu začali organizovat v nejrůznějších charitativních 

organizacích a spolcích. Jedním z prvních bylo v roce 1946 společenství Ackermann-

Gemeinde10 v americkém okupačním pásmu, které sdružovalo sudetoněmecké katolíky. 

V roce 1950 vznikl Witiko Bund11, který se stal odkazem Kamaradšaftsbundu. V čele 

tohoto spolku stáli Walter Becher, Walter Brand a Siegfried Zoglmann, stoupenci 

spannistické ideologie (Kural, 1996, s. 27-33). 

 Sudetoněmecký landsmanšaft vznikl též v roce 1950, jako zastřešující organizace 

všech dosud vzniklých sudetoněmeckých spolků. Ve stejném roce byla podepsána i 

tzv. Charta vyhnanců, která definovala programové cíle spolku, mimo jiné deklarovala 

zřeknutí se pomsty a odplaty za odsun a spolupráci na utváření nových pořádků 

v Německu (Bund der Vertriebenen, 1950, (online)). 

 V roce 1961 přijal spolek tzv. 20 bodů, které se staly sudetoněmeckým politickým 

programem. Jedním z požadavků do budoucna je bod, který požaduje právo na sebeurčení 

a návrat do tehdejšího Československa: „V našem případě tím rozumíme právo 

sudetoněmecké skupiny na návrat do své vlasti a na nerušený život právě zde v souladu 

s právem sebeurčení.“ (Sudetoněmecký landmanšaft, 1961, (online)). 

 
10 Ackermannova obec 
11 Vítkův svaz 
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Spolek je součástí německých vysídleneckých spolků12. Tyto spolky sdružují Němce 

vyhnané po druhé světové válce z různých zemí Evropy. Jeho nynějším předsedou je 

Bernd Posselt. Mezi cíle spolku patří hájení zájmů sudetských Němců a rozvoj kulturního 

a vědeckého dědictví. V roce 2015 bylo ze stanov vypuštěno prosazování nároků na 

zkonfiskovaný sudetský majetek (ČTK, 2015, (online)). 

 
 

  

 
12 Vertriebenenverband 
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2. TEORERICKÁ ČÁST 

 
Pro srozumitelnost práce považuji za nutné nejprve důsledně definovat pojmy, se kterými 

budu v teoretické i praktické části pracovat. V této kapitole se tedy budu věnovat 

konceptu politické pravice a populismu. Na základě výběru teoretického konceptu 

pravicového populismu se pokusím klasifikovat strany SPD a AfD, jakožto pravicově 

populistické. Původní záměr práce byl porovnávat tyto strany jako pravicově radikální, 

avšak při bližším zkoumání této problematiky jsem narazila na zprávu o extremismu od 

spolkového úřadu, která AfD neklasifikuje jako extremistickou stranu. Proto jsem se 

rozhodla zkoumat strany z pohledu konceptu pravicového populismu, do jehož definice 

patří obě strany. 

 

2.1. Politická pravice a levice 

Pojmy pravice a levice používáme v běžném životě a již nenáleží pouze do akademické 

půdy. Původ těchto pojmů sahá až do doby po francouzské revoluci, kdy v roce 1789 při 

prvním zasedání Generálních stavů ve Francii seděli stoupenci krále vpravo, a naopak 

stoupenci lidu vlevo (Heywood, 2015, s. 119). Tento koncept uspořádání se uchytil a 

s postupem času se pravolevé dělení stalo univerzálním dělením politického spektra. 

V návaznosti na původ rozdělení pravice a levice si tyto pojmy ponechaly též politické 

postoje, se kterými bývají spojovány.  

 Levice, která vzešla ze stoupenců lidu, tehdy označovaných za radikály, je 

spojována s touhou po rovnosti, republikanismem a liberalismem, od té současné se však 

v mnohém liší. Volali po svržení monarchie a nastolení republiky s přímou demokracií, 

kterou nazývali suverenitou lidu. Na druhé straně pravice, jejíž původ můžeme hledat 

v aristokratech, kteří byli stoupenci krále po Francouzské revoluci, symbolizuje tradici, 

autoritu, obhajobu sociální stratifikace a soukromého majetku (Jandourek, 2012, s. 141). 

 Pravolevé dělení bývá někdy naznačováno jako přímka či podkova. Toto načrtnutí 

politického spektra však nekoresponduje s realitou. V průběhu času se dělení na pravici a 

levici začalo měnit spíše na konzervativce (pravice) a liberály (levice). Během 19. století 

se začalo organizovat dělnictvo, a to jak na základě změn ve společnosti, které 

doprovázely revoluce napříč Evropou, tak díky šířícím se myšlenkám socialismu od 

předních myslitelů jako byli Karl Marx, Henri de Saint Simone, Robert Owen a další. 

Zástupci dělnických hnutí začali tvořit strany socialistické, proti kterým se postavily jak 
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konzervativci, tak liberálové a utvořilo se moderní pojetí dělení politických ideologií. To 

lze nejlépe znázornit na tzv. ideologickém trojúhelníku, jedná se o rovnostranný 

trojúhelník, kdy u levého vrcholu leží socialismus, u pravého vrcholu liberalismus a nad 

nimi konzervatismus (Roman, 1996, s. 289). 

 Přesné rozdělení pravice a levice je však stále konfliktní, jelikož s proměnou témat, 

která právě rezonují se společností, se mění i kritéria, podle kterých politické spektrum 

definujeme. Některá témata jako volební právo již dnes nejsou aktuální nebo jsou přijata 

většinovou společností, proto nedává smysl se jimi zabývat i při klasifikaci politického 

spektra. Definici pravice a levice se věnovalo mnoho autorů, z těch moderních je to 

například Norberto Bobbio a jeho kniha Pravice a levice – Důvod a smysl rozdělení politické 

scény (Bobbio, 1996). Dalšími, kdo se zabývají touto tématikou jsou italský politolog 

Giovanni Sartori a Francouz Maurice Duverger.  

 Toto dělení politického spektra má však i své kritiky, mezi ně patří například český 

politik a politolog Petr Fiala, který ve své studii, která reagovala na volební kampaně před 

volbami do Poslanecké sněmovny v roce 1996, napsal: „současná politika se liší od 

tradičních politických konfliktů redukovatelných na napjatý vztah mezi levicovými a 

pravicovými politickými subjekty a volič by se měl rozhodovat […] v rámci zcela jinak 

strukturovaného politického prostoru“ (Fiala, 1996, s. 9). 

 Pravicové strany vyznačují tím, že považují sociální nerovnost nebo sociální 

stratifikaci za přirozené, normální, nevyhnutelné nebo dokonce žádoucí. Obvykle budou 

hájit toto politické postavení na základě tradice, přírodního práva nebo ekonomiky. 

Pravice považuje společnost s hierarchiemi a nerovnostmi jako výsledek přirozeného 

vyústění tradičních sociálních rozdílů nebo výsledku konkurence v tržních ekonomikách. 

 Jednotná definice pravice je složitá i z toho důvodu, že pravicové strany a jejich 

postoje se v různých státech liší. Pravé křídlo ve Spojených státech má jinou historii a 

význam než například to britské. Je nedílnou součástí konzervativního hnutí, které 

podporuje americké tradice, jako je republikanismus a vláda zákona, ale také židovsko-

křesťanské hodnoty, antikomunismus, obhajoba americké výjimečnosti a bránění 

západní civilizace před hrozbami jako multikulturalismus. Mají také tendenci podporovat 

volný trh, stavět se proti vysokým daním a jakýmkoli vládním a odborovým zásahům do 

podnikatelů, kteří podnikají. 

 V Británii je hlavní pravicovou stranou Konzervativní strana. Konzervatismus je 

ideologie, která má tendenci reagovat na alternativní, radikálnější hnutí. V šedesátých 
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letech se tedy konzervativní strana postavila jako reakce na klasickou liberální podporu 

neomezeného kapitalismu – hájení šlechty a aristokracie proti změnám, které se 

odehrávaly. Jakmile však socialismus navrhl alternativu ke kapitalismu, konzervativní 

strana, která byla v podstatě pragmatikem, bránila kapitalismus proti tomuto radikálnímu 

hnutí.  

 Na tomto příkladu lze vidět, jak se pravicové strany od sebe liší. Není ani 

neobvyklé, že se v jednom státě objevuje více pravicových stran, které se také vzájemně 

neshodnout. Důležitým aspektem je, zda jsou strany pravicově liberální či konzervativní. 

Jisté shodující se znaky však pozorovat můžeme, tyto kritéria vznikají zejména 

v kontrastu s levicovými hodnotami.  

 Podle Politické encyklopedie Karla Žaloudka z roku 1996 je pravice definována 

takto: „Pravice je konzervativní část politických směrů a stran. Za pravicové se považuje 

mnoho odlišných politických stran, především strany konzervativní, 

křesťanskodemokratické, monarchistické a některé liberální. Jako krajně pravicové bývají 

označovány také strany fašistické. Pravicová strana se často hodnotí podle jejího poměru k 

levicové politické orientaci. Pro pravici je v tomto směru charakteristické: a) zdůraznění 

základních svobod jednotlivce a odmítání kolektivismu (důraz na individualismus), b) 

zdůraznění soukromého vlastnictví a svobodného podnikání jako nezbytných podmínek 

života společnosti, c) zdůraznění principu dědických a vydržených práv, d) v kultuře spíše 

konzervatismus, e) spíše konzervativní představy o povaze občanské společnosti (důraz na 

tradice a zvyklosti)“ (Žaloudek, 1996, s. 214). Tato definice popisuje spíše konzervativní 

pravici. Liberální pravice klade důraz na osobní i ekonomickou svobodu, ale zároveň na 

tradice, rodinu a národní hrdost. Prosazuje volný trh, privatizaci a nízké daně, jejím 

ekvivalentem by mohla být česká strana TOP 09. 
 

2.2. Politický populismus 
 

Konceptem populismu se zabývalo mnoho politologů a sociologů, pro účely mé práce 

budu vycházet zejména z teorie populismu od Case Muddeho a také z jeho společné knihy 

s Cristobal Rovira Kaltwasserem – Populism: A Very Short Introduction (Mudde, 

Kaltwasser, 2017). Teorii populismus u pravicových stran budu čerpat z knihy kterou 

editoval Cas Mudde – The Populist Radical Right: A Reader z roku 2017 a to zejména 

z kapitoly „New populist parties in Western Europe“, kterou napsal profesor politiky na 
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University of Sussex Paul Taggart (Taggart, 2017). Tato kniha má výhodu své aktuálnosti, 

jelikož byla napsaná v nedávné době. 

Dalšími autory, kteří se věnovali konceptu populismu jsou například Ernesto 

Laclau, po kterém je pojmenována Laclauova definice populismu, popsaná v knize On 

Populist Reason z roku 2005. Autor vymezuje jako znaky populismu: antagonismus, řetěz 

ekvivalence, prázdný význam a role vášní. Zaměřuje se však na oblast Latinské Ameriky, 

proto je tato teorie pro mou práci méně vhodná (Laclau, 2007). 

Rudiger Dornbusch a Sebastian Edwards se taktéž konceptu populismu věnují, a 

to ve své knize Macroeconomic Populism In Latin America (Dornbusch, Edwards, 1989), 

tento pojem však aplikují a definují v ekonomické rovině a označují jím nezodpovědnou 

formu hospodářské politiky, kterou vláda používá v období masivních veřejných výdajů 

financovaných zahraničními půjčkami, po kterých se země dostane do hyperinflace a poté 

jsou uvaleny tvrdé ekonomické úpravy. Tato teorie a definice populismus se používá 

zejména v ekonomii, což je také důvod, proč ji nebudu ve své práci využívat.  

V knize The Oxford Handbook Of Populism od kolektivu autorů z roku 2017 je 

zahrnuta i teorie populismu od Kurta Weylanda, který považuje tento koncept za 

politickou strategii, jejímž prostřednictvím si vůdce nárokuje či vykonává vládní moc 

založenou na přímé, nezprostředkované, neinstitucionalizované podpoře velkého počtu 

většinou neorganizovaných následovníků (Weyland, 2017). Zaměřením pouze na vedení, 

tato teorie populismu neumožňuje existenci populistických stran nebo populistických 

sociálních hnutí. Z tohoto důvodu se Weylandově definici také vyhnu, jelikož pro mou 

práci je existence populistických stran a hnutí klíčová. 
 

2.2.1 Teorie populismu Case Muddeho 
 
Ve svém článku The Populist Zeitgeist (Mudde, 2004) dochází autor k názoru, že se ve 

společnosti objevují dvě různé definice populismu. Na jedné straně stojí definice, podle 

které populismus využívá vysoce emotivní a zjednodušující argumentace, která je 

zaměřena na „vnitřní pocity“ lidí, na takový šestý smysl. Dle Muddeho je však velmi 

problematické této definice využít v empirických studií, jelikož není snadné určit, kdy je 

něco „emocionálního“ spíše než „racionálního“ nebo „zjednodušeného“ spíše než 

„seriózního“? Navíc když politika zaměřená na naše emoce tvoří jádro politické kampaně, 

levé, pravé i středové. Druhou definicí populismu, jež je ve společnosti rozšířená, je ta, 

která se používá k popisu oportunistických politik s cílem rychle potěšit lidi, tedy voliče – 
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a tak si „koupit“ jejich podporu – spíše než aby si voliči racionálně hledat svou vlastní 

„nejlepší volbu“. Příkladem je snížení daní těsně před volbami nebo slibné finanční 

výhody všem lidem bez jakéhokoliv přičinění (Mudde, 2004, s. 543). 

Autor přiznává, že obě tyto rozšířené definice mají určitou vnitřní hodnotu, nejdou 

však do jádra toho, co je v akademické literatuře obecně považováno za populismus. Ve 

skutečnosti oba jevy lze lépe definovat jinými pojmy: demagogie a oportunismus. 

Definovat populismus není rozhodně jednoduchý úkol, Mudde však zmiňuje, že 

populismu má společné alespoň dva referenční body: „The elite“ a „The people “, tedy elita 

a lid. 

Populismus definuje jako ideologii, která „považuje společnost za rozdělenou do 

dvou homogenních a protichůdných skupin, „čistých lidí“ versus „zkorumpované elity“, a 

která tvrdí, že politika by měla být výrazem volonté générale (obecné vůle) lidu“ (Mudde, 

2004, s. 544). Populismus, dle této definice, má podle autora dva protiklady: elitářství a 

pluralismus. Elitismus je zrcadlovým obrazem populismu: sdílí jeho bipolární světonázor, 

ale chce, aby politika byla vyjádřením názorů morální elity namísto amorálních lidí. 

Pluralismus naproti tomu odmítá homogenitu populismu i elitářství, vnímání společnosti 

jako heterogenní kolekce skupin a jednotlivců s často zásadně odlišnými názory a 

přáními. 

 Základními pojmy populismu jsou tedy dvě homogenní, antagonistické skupiny 

„The people“ a „The elite“. Koncept využívá binárního pohled na svět, kdy rozdělujeme 

společnost na „přátele“ a „nepřátele“, přičemž ona druhá skupina se vyznačuje nejen 

odlišnými názory, hodnotami a prioritami, ale také tím, že je ze své přirozené podstaty 

zlá. V důsledku toho není možný kompromis, protože „poškozuje“ čistotu první skupiny 

(Mudde, 2004, s. 544). Autor označuje populismus za „thin-centered ideology“, což 

znamená, že je zaměřen na úzké oblasti, které se týkají pouze části politické agendy – 

například nemá názor na to, co je nejlepší ekonomický nebo politický systém. V důsledku 

toho téměř všichni relevantní političtí aktéři propojují populismus s další ideologií, 

přičemž na pravé straně politického spektra nejčastěji s nacionalismem a na levé straně 

s určitou formou socialismu (Mudde, 2017b). 

Na rozdíl od jiných definic zde není populismus definován na základě zvláštního 

typu organizace (charismatického vedení) nebo zvláštního stylu komunikace (zaměřené 

na emoce). Mudde sám však dodává, že charismatické vedení a přímá komunikace mezi 

vůdcem a lidmi jsou mezi populisty časté, tyto rysy populismus spíše usnadňují, než 
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definují. Současný úspěch populistických aktérů nelze skutečně oddělit od obecného 

trendu silných vůdců stran a přímější komunikace mezi vedením strany a jejími příznivci. 

Při definování populismu je důležité ono bipolární rozdělení společnosti. 

Jednodušší, než definovat samotné podmínky populistických stran je definovat, co 

považují za hrozbu či proti komu se vymezují. V liberálních demokratických systémech, 

kde jsou strany hlavními aktéry v politickém procesu, není překvapivé, že v populistické 

propagandě hrají významnou roli proti stranické sentimenty. Dle Rousseauovských 

myšlenek populisté tvrdí, že politické strany narušují spojení mezi vůdci a příznivci, 

vytvářejí umělé rozdělení uvnitř homogenního lidu a prosazují své zájmy nad zájmy 

voličů. Protože jsou však populisté spíše reformističtí než revoluční, neodporují 

politickým stranám jako takovým. Spíše se staví proti tradičním stranám, požadují (nebo 

tvrdí, že jsou) novým druhem strany, jako je například hnutí (Mudde, 2004, s. 546). 

Populistickým znakem je také snaha měnit postavení svých voličů v systému. Ono 

rozdělení na elity a lidi tomu napomáhá, jelikož strany mohou snadněji poukázat na 

odlišní postavení těchto dvou skupin.  

Mudde také poukazuje na to, že současný populismus je nejčastěji spojován 

s pravicovými a radikálně pravicovými stranami (viz Národní fronta Marine Le Pen), které 

využívají populismu ke komunikaci nacionálních témat. V knize Populism: A Very Short 

Introduction (Mudde, Kaltwasser, 2017) se autoři věnují i populistickým stranám 

v Evropě. Zmiňují, že „populistické radikálně pravicové strany kombinují nativismus a 

populismus ve své ekonomické agendě „welfare chauvinism“13 a své zahraniční politice 

euroskepticismu“ (Mudde, Kaltwasser, 2017, s. 35). Tento typ stran podle nich obviňuje 

elitu, že skrze přijímání přistěhovalců ničí sociální stát, jenž žádají v první řadě pro své 

„vlastní lidi“. Pokud jde o zahraniční politiku, útočí na svou národní elitu za údajné 

„vyprodání“ své země a lidí do EU, „byrokratického, socialistického a nedemokratického 

molochu“, který slouží pouze kosmopolitní elitě.  

Populismus nejenže je často spojován s charismatickým vůdcem, ale také 

s mobilizací mas. Mobilizací je myšlena angažovanost širokého spektra jednotlivců s cílem 

zvýšit povědomí o konkrétním problému a vést je ke kolektivnímu jednání na podporu 

vlastních cílů. Celkově lze identifikovat tři typy populistické mobilizace: personální 

 
13 Welfare chauvinism= politický postoj, který říká, že sociální dávky by měly být omezeny na určité skupiny 
obvatel, zejména na občany, kteří se v zemi narodili, na rozdíl od imigrantů. Používá se jako argumentační 
strategie pravicově populistických stran, která popisuje rétorickou souvislost mezi problémy sociálního státu a 
imigrací, ale také dalšími sociálními skupinami, jako jsou příjemci podpory a nezaměstnaní. 
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vedení, sociální hnutí a politická strana. Tyto typy ukazují, že populistická mobilizace 

může být vedena shora dolů (personální vedení), zdola nahoru (sociální hnutí) nebo obojí 

(politická strana). Způsob, jakým se populističtí aktéři mobilizují, je částečně určován 

politickým systémem, v němž působí, zatímco trvanlivost jejich úspěchu je silně ovlivněna 

typem mobilizace (Mudde, Kaltwasser, 2017, s. 42). 

Pro mou práci je nejdůležitější právě kombinace obou přístupů, kterou využívají 

politické strany. Současný politický systém je postavený na svobodné volbě voličů o tom, 

jak bude vypadat jejich politická reprezentace. V souladu s tím populistické politické 

strany využívají populismus ke změně establishmentu a k umožnění vyjádření se 

skupinám, které se cítí nezastoupeny. Vzestup populistických stran a jejich volební síla ve 

skutečnosti přímo souvisí s jejich schopností politizovat určité otázky, které stávající 

politické strany úmyslně či neúmyslně komunikují nedostatečně. Jakmile se populistické 

strany stanou relevantními a jsou schopny problém komunikovat, získají prostor v 

politické scéně, což nutí ostatní strany reagovat a brát v úvahu jejich obavy (Mudde, 

Kaltwasser, 2017, s. 52). 

Dnes má většina evropských zemí alespoň jednu úspěšnou populistickou stranu a 

zároveň populistická strana patří mezi tři největší strany ve zhruba jedné třetině 

evropských zemí (Mudde, Kaltwasser, 2017, s. 53). Mnoho z těchto stran je též oficiálně 

pojmenováno po svém vůdci či je s ním název pevně spjat, viz SPD Tomia Okamury. 

 

2.3. Klasifikace SPD a AfD jako pravicově populistické strany  
 

Politolog Paul Taggart v kapitole „New populist parties in Western Europe“ v knize „The 

Populist Radical Right“ (Mudde, 2017a) představuje tzv. Nový populismus, se kterým se 

setkáváme u současných politických stran. Autor sám varuje před spojováním těchto 

stran s neofašismem, což se aktuálně často děje, díky jejich pravicovému až krajně 

pravicovému postavení. Rozdílem podle Taggarta je, že Noví populisté se snaží popřít ono 

pravo – levé dělení, a to zejména kvůli oslovení i voličů z levého ideologického spektra. 

Podle politického programu a smýšlení představitelů stran však není pochyb o tom, že 

ideologie Nových populistických stran je napravo, a to daleko od středu. (Mudde, 2017, s. 

162). Pro identifikaci stran Nového populismu je nutné sledovat nejen názory jejich 

představitelů, ale také organizaci a strategii strany a volební základnu, na kterou se strana 

odvolává. Zároveň do klasifikace zahrnuji i kritéria „welfare chauvinism“ a 
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„euroskepticismu“, která u pravicových populistických stran zmiňuje Mudde a Kaltwasser 

(Mudde, Kaltwasser, 2017, 35). 

 

2.3.1. Ideologie  
 

Díky faktorům anti-systémovosti, negativity a obsáhlosti staví Taggart strany Nového 

populismu do pravicového ideologického spektra. Zmíněná negativita se často pojí 

s vyhraněním se vůči určité skupině lidí. Tyto strany se často vyznačují anti-imigrační 

politikou a jak je již zmíněno v předchozí kapitole o populismu obecně, tak též 

odpoutáním se od vládnoucích „elit“. Tato negativita se dá sledovat i ve vymezení toho, 

kdo je „přítel“ a kdo „nepřítel“. Vymezení se vůči elitám je zřetelné i v důrazu na práva a 

pravomoci jedince a často i jejich posílení. Ideologicky se někdy spojuje Nový populismus 

s neofašismem, toto spojení je však chybné. Strany, které do tohoto konceptu spadají, 

z pravidla nevychází z žádné předchozí fašistické či neofašistické strany a ač se řadí do 

pravicové až krajně pravicové části politického spektra, tak jejich voličská základna 

rozhodně není omezena pouze na pravicové voliče. Záběr těchto stran je často velmi 

široký a svým programem oslovují i levicové voliče (Taggart, 2017, s. 162). Signifikantní 

pro tyto strany je anti systémovost, často mají strany v názvu jiný typ organizační 

struktury (viz hnutí) či se alespoň tak samy nazývají.  

 Ideologicky se strana Svoboda a přímá demokracie řadí mezi krajně pravicové 

strany v České republice, Ministerstvo vnitra České republiky dokonce ve své zprávě o 

projevech extremismu z roku 2019 označilo tuto stranu za nejvlivnější aktéry, u nichž lze 

pozorovat projevy předsudečné nenávisti (Odbor bezpečnostní politiky, 2019, s. 10). 

V této zprávě se zmiňuje negativní vyjadřování vůči imigraci, muslimům, Romům a 

uprchlíkům. Rozdělení na „přítel“ a „nepřítel“ lze pozorovat ve vztahu k vládnoucím 

elitám, tzv. pražské kavárně i mainstreamovým médiím, viz rozhovor s členkou SPD 

Terezou Hyťhovou na serveru Parlamentní listy.14 Posílení práv jednotlivce lze pozorovat 

i v samotném názvu strany, jehož součástí je i požadavek přímé demokracie. Strana sama 

se označuje za hnutí a od konceptu tradičních politických stran se tak distancuje. 

 Alternativa pro Německo, která je v současnosti nejsilnější opoziční stranou 

v Německu se veřejně hlásí k negativním postojům vůči migraci a islámu. Na svém 

 
14 https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Nastvana-vysokoskolacka-Samozvani-mluvci-studentu-na-
Albertove-Za-me-rozhodne-nemluvili-Prazska-kavarna-rozestvava-spolecnost-Kdyby-byla-u-moci-snad-by-i-
postavila-koncentracni-tabory-pro-ty-s-jinym-nazorem-463616 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Nastvana-vysokoskolacka-Samozvani-mluvci-studentu-na-Albertove-Za-me-rozhodne-nemluvili-Prazska-kavarna-rozestvava-spolecnost-Kdyby-byla-u-moci-snad-by-i-postavila-koncentracni-tabory-pro-ty-s-jinym-nazorem-463616
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oficiálním webu strana v kapitole o azylu a přistěhovalectví uvádí, že Islám, který 

nerespektuje náš právní systém nebo se proti němu staví, není slučitelný s německým 

svobodně-demokratickým systémem. V březnu 2020 německá kontrarozvědka potvrdila 

podezření, že skupina Der Flügel (Křídlo), jež je částí AfD, je uskupení s pravicově 

extremistickým zaměřením. Ve svém programu AfD uvádí důraz na přímou volbu a také 

požadavek švýcarského typu referend, oba tyto prostředky posilují postavení jedince vůči 

státu a plní tak další z kritérií Nového populismu. Stejně jako SPD i AfD používá pojmu 

„elity“, vůči němuž se vyhraňuje. Hlasitou kritičkou elit je například Alice Weidel, 

poslankyně za AfD. 

2.3.2. Organizace 
 
Strany a hnutí Nového populismu jsou organizačně centralizované a signifikantním je 

charismatické vedení. Stejně jako Mudde i Taggart ve své teorii pracuje s možností, že 

tento charismatický vůdce v čele strany chybí, jelikož jak jsem zmiňovala v jedné z 

předchozích kapitol, tak charismatický vůdce není nutné kritérium populistických stran, 

avšak strany jej často využívají, jelikož voliči si jednodušeji spojí názory strany právě 

s jejím vůdcem. 

 Nejjednodušeji stranu s charakteristickým vedením poznáme podle Taggarta tak, 

že při vyslovení jejího názvu se většině lidí spojí s určitou osobou. Nezřídka se stává, že 

má strana tuto osobu i v názvu. Centralizovaná struktura strany je často obhajována tím, 

že tento systém umožňuje efektivnější komunikaci s voliči (Taggart, 2017, s. 164). 

 SPD je typickou stranou s charismatickým vůdcem v čele. Do července 2019 hnutí 

neslo oficiální název Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura. Sám předseda 

strany však požádal o vypuštění svého jména z názvu strany, údajně proto, že SPD je podle 

něj již „známou značkou“. Okolo předsedy hnutí jsou ještě další čtyři výraznější postavy, 

a to Radim Fiala, Radovan Vích, Radek Rozvoral a Jaroslav Holík. 

 Na rozdíl od SPD, v čele Alternativy pro Německo nestojí její zakladatel. Ten po 

nezvolení do čela strany AfD opustil a začal kritizovat její ubírání se k pravicovému 

extremismu. Rozdílem je též fakt, že ve vedení strany stojí od roku 2019 dva lidé, a to Jörg 

Meuthen a Tino Chrupalla. Jak již bylo uvedeno výše, koncept populismu nestojí na 

charismatickém vůdci, ten je spíše užitečným prostředkem, který však AfD nevyužívá. 

Domnívám se, že je to zejména proto, že strana se od svého založení v roce 2013 velmi 

proměnila, a to nejen personálně, ale také ideologicky. Nejvýraznějšími osobami ve straně 
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jsou nejspíše Alexander Gauland a Alice Weidel, kteří byli leadry kandidátky ve volbách 

roku 2017. Oba tito straníci jsou velmi charismatické osobnosti, se kterými je strana 

spojována a v tomto kontextu mohou nahrazovat ono charismatické vedení. 
 

2.3.3. Voličská základna 
 
Posledním signifikantním prvkem Nových populistů, je jejich typická volební základna. 

Ani toto kritérium však není určeno se stoprocentní jistotou, jelikož jako u všeho, i zde 

existují výjimky a drobné odchylky. Obsah voličské základny se jasně překrývá s profilem 

krajní pravice, důležité však je, že tato hnutí a strany nečerpají své voliče pouze z této části 

spektra. Paul Taggart zmiňuje některé základní demografické charakteristiky voličstva 

krajní pravice, mezi které patří chudí, málo vzdělaní muži z měst. Jak již bylo zmíněno, 

Noví populisté z této části voličstva čerpají, ale jejich síť má i mnohem širší zásah (Taggart, 

2017, s. 164-165). 

 Důvod, proč předpokládat, že Noví populisté budou čerpat z ideologicky široké 

skupiny voličů, je ten, že Nový populismus je, přinejmenším u voličů, protestním 

fenoménem. Pokud budou strany úspěšné ve vykreslování sebe samých jako jiného typu 

strany, pak budou mít relativní svobodu v zaujetí voliče z celého politického spektra, 

protože se nevymezují konkrétním ideologickým prostředím. Podobným způsobem 

usilují i o hlasy občanů, kteří dříve vyjádřili svou nespokojenost s dominantními stranami 

jednoduše tím, že nehlasovali. Tento fenomén je dán i tím, že díky svému nevyhranění a 

dobrou komunikací tohoto faktu, se stávají tzv. „stranou pro všechny“ „stranou 

obyčejných lidí“.  

 Výzkumná agentura Median uveřejnila na svých stránkách produkt Show me, 

který nabízí několik interaktivních grafů, které byly vytvořeny na základě studií této 

agentury. Agentura se specializuje na volební statistiky a předvolební průzkumy, díky 

kterým vznikl volební model pro rok 2019, který nabízí možnost sledovat demografické 

rozložení voličů u jednotlivých stran. Z tohoto modelu vyplývá, že SPD má největší volební 

zastoupení u lidí nad 50 let bez ohledu na vzdělání a u osob mezi 30 a 50 rokem se 

vzděláním bez maturity. Mezi voliči Svobody a přímé demokracie je zastoupeno více mužů 

a nejčastěji se jedná o osoby nezaměstnané a s nízkými či středními příjmy (Median, 2019, 

(online)).  

 V Německu probíhaly poslední celostátní volby v roce 2019 a to ty do Evropského 

parlamentu. V rámci těchto voleb proběhlo předvolební šetření výzkumným ústavem 
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Forschungsgruppe Wahlen. Z tohoto výzkumu vyplývá, že průměrný volič AfD je muž 

mezi 30. a 60. rokem života, se základním či středním vzděláním bez maturity. Nejčastěji 

je volič AfD zaměstnán jako dělník a patří tak do nižší příjmové skupiny 

(Forschungsgruppe Wahlen, 2019, (online)).  

Z pohledu demografického složení voličské základny se SPD a AfD velmi 

překrývají. Pokud se podíváme na grafy, odkud tyto strany přetahují voliče, nalezneme 

jak pravicové, tak levicové strany. Původních nevoličů dokázala AfD procentuálně 

přitáhnout ještě o něco více, než tomu bylo u SPD.  
 

2.3.4. Welfare chauvinism 
 
Pojem „welfare chauvinism“ je politický postoj a strategická argumentace politických 

aktérů, kteří tvrdí, že poskytování sociální péče by mělo být vyhrazené pouze „pro naše 

vlastní lidi“ či pro ty, kteří si sociální pomoc zaslouží. Používání „welfare chauvinism“ 

můžeme u současných pravicově populistických stran pozorovat ve dvou rozměrech. 

Prvním je nacionalismus, tedy již zmíněné „jen pro naše vlastní lidi“, přičemž druhým 

rozměrem je i vyplývající rasismus, který se též vztahuje na imigranty. Spojení těchto 

konstruktů vede k národní exkluzivitě a tedy vytlačování imigrantů mimo národ i stát a 

tvoří základ pro protiimigrační argumenty těchto stran.  

Pravicově populistické strany jsou nejucelenějšími osvojiteli tohoto druhu 

rétoriky a staví na nich svůj politický program (Keskinen, 2016, s. 356). Podobná 

argumentace se netýká pouze imigrantů, ale může být směřována i proti příjemcům 

podpory a sociálních dávek a nezaměstnaným.  

 Jako příklad „welfare chauvinism“ u SPD lze označit výroky, ve kterých členové 

strany argumentují sběrem plastových víček na nemocné české děti v porovnání se 

sumami peněz, které se vyčleňují na pomoc migrantům. Příkladem takového výroku je 

prohlášení Tomia Okamury na sociální síti Facebook z 22. května 2015, ve kterém mimo 

jiné stojí: „Tyto návrhy jsou otřesné zvláště v této době, kdy se do Evropy hrne statisíce 

ilegálních imigrantů, zatímco se u nás sbírají plastová víčka na nemocné děti a senioři mají 

tak špatné sociální zabezpečení, že z důchodu nedokáží vyžít. A my si sem ještě budeme zvát 

ilegální imigranty?“ (Okamura, 2015a, (online)).  

 V duchu „welfare chauvinism“ byl také slogan, který hnutí využilo v krajských 

volbách v roce 2016: „Peníze NAŠIM lidem, ne MIGRANTŮM!“. Toho heslo použil Tomio 

Okamura též ve videu, ve kterém se věnoval úspěchu SPD v Ústeckém kraji, ve kterém 
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prošel návrh na nulovou podporu umisťování migrantů na území kraje (Okamura, 2016b, 

(online)). 

 AfD má ve svém programu pro Německo několik pasáží, které se tématu sociálního 

systému a migrace týkají ve smyslu „welfare chauvinism“. Jednou z nich je například 

tvrzení, že: „Nízkokvalifikovaní přistěhovalci migrují především přes zneužitelné žádosti o 

azyl a jsou závislí na systémech sociálního zabezpečení, financovaného z daní“ (AfD, 2016, 

s. 63, (online)). AfD se ve svém programu však nevyjadřuje pouze vůči osobám 

z arabských či afrických zemí, ale i vůči obyvatelům dalších členských států EU. Tak tomu 

je například v kapitole „Přistěhovalectví z EU států“, ve které se píše: „Evropské právo 

volného pohybu, projevující se volným pohybem osob, vedlo k masivní migraci v rámci EU, z 

chudších do bohatších států, zejména do Německa jen s cílem využití sociálních podpor. 

Německé právo sice stanoví – v souladu se směrnicemi volného pohybu – jakési omezení 

sociálních nároků, což ale není dostatečné, aby důrazně zabránilo zneužití tohoto 

velkorysého německého sociálního zajištění“ (AfD, 2016, s. 61, (online)).  

2.3.5. Euroskepticismus 
 
Cas Mudde ve své knize Populist Radical Right Parties in Europe (Mudde, 2007) rozdělil 

strany na Euroentusiastické, Europragmatické, Eurorejektivní a Euroskeptické. Toto 

dělení provedl na základě dvou dimenzí – difuzní a specifické podpory. Autor však dodává, 

že ačkoliv můžeme krajně pravicové populistické strany najít ve všech uvedených typech, 

drtivá většina z nich je alespoň pesimistickou vůči EU a jejímu fungování (Mudde, 2007, s. 

161). 

 Podle Muddeho většina populistických radikálně pravicových stran věří v základní 

zásady evropské integrace, ale jsou skeptické vůči současnému směřování EU. Často tyto 

strany přímo nepožadují vystoupení z EU kvůli samotné podstatě Unie, ale spíše kvůli 

jejímu směřování a rozdílným stanoviskům v různých oblastech jako například migrace, 

euro apod.  

 Euroskepticismus lze u SPD i AfD hledat velmi snadno, jelikož jej mají obě strany 

popsaný ve svém politickém programu. Narozdíl od AfD však strana Tomia Okamury 

podporuje okamžité vystoupení z Evropské unie, a to zejména požadavkem celostátního 

referenda o vystoupení z EU. Již v roce 2015 podalo hnutí SPD v Poslanecké sněmovně ČR 

návrh na vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie. Jelikož se návrh nesetkal 

s podporou, připravilo hnutí veřejnou petici, na základě které se poslanci k návrhu vrátili. 
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(Okamura, 2016a, (online)). Referendum je zakotveno i v politickém programu strany 

z roku 2017.15  V nedávné době předseda hnutí Tomio Okamura otevřel znovu téma 

vystoupení z EU a to v návaznosti na pandemii koronaviru. Ve svém Facebookovém 

příspěvku Okamura napsal, že „Vystoupení z Evropské unie je výhodné. Potvrzují to fakta i 

dění kolem pandemie koronaviru. Už jenom kvůli nesmyslnému boji EU proti CO2 bude mít 

ČR náklad stovky miliard korun ročně navíc…. Když nevystoupíme z EU, Brusel nás zničí 

masovou imigrací, sluníčkářským neomarxismem a ekoterorismem. Samozřejmě se musíme 

na vystoupení připravit. Naše země bude opět naše – svobodná, bezpečná a prosperující“ 

(Okamura, 2020a, (online)). 

 AfD má požadavek vystoupení z EU ve svém programu taktéž, avšak pouze za 

předpokladu, že se neuskuteční jejich snahy o reformu Unie, jejíž potřebu strana 

argumentuje takto: „Politika v Evropě je charakterizována plíživou ztrátou demokracie, EU 

se stala nedemokratickým konstruktem, jehož politika je utvářena demokraticky 

nekontrolovaným aparátem byrokratů. aby se evropské státy staly ve světě opět majákem 

svobody a demokracie, je nutná zásadní reforma EU“ (AfD, 2016, s. 19, (online)). 

  

 

 

 
15 Viz příloha č. 1 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 
3.1. Metodologie 
 

3.1.1. Diskurzivní analýza 
 
Základem mé bakalářské práce je práce s textem a zkoumání rozdílné komunikace 

jednoho tématu. Jako nejvhodnější přístup k uchopení takové práce se mi jeví diskurzivní 

analýza, která představuje kvalitativní, interpretativní a konstruktivistickou metodu. 

Cílem diskursivní analýzy je pochopit sociálně konstruované názory. Od jiných 

kvalitativních metodologií se tento přístup odlišuje tím, že se snaží porozumět významu 

sociální reality pro jeho aktéry a studuje procesy a způsoby, jak se tyto sociální reality 

vytváří.  (Shevchuk, 2013, s. 11)  

Margaret Wetherell, Stephanie Taylor and Simeon J. Yates v knize Discourse Theory 

And Practice z roku 2001 popisují diskurzivní analýzu jako sadu metod a teorií pro 

zkoumání běžně používaného jazyka v sociálním kontextu. Podle autorů nejčastěji pracují 

diskurzivní akademici s texty, např. transkripty hovorů, psanými dokumenty, politickými 

prohlášeními, ale i video záznamy. Stejně jako je diskurzivní analýza podle autorů 

analýzou jazyka, je pro ně i analýzou „meaning-making“, což by se dalo přeložit jako 

analýza utváření názoru či významu. (Wetherell, Taylor, Yates, 2001, s.3)  

 Zajímavý přístup k jazyku uvádí James Paul Gee ve své knize An Introduction To 

Discourse Analysis- Theory And Method z roku 1999, který poukazuje na magickou 

vlastnost jazyka. Když mluvíme nebo píšeme, přizpůsobujeme obsah situaci nebo 

kontextu, ve kterém se nacházíme a komunikujeme. Současně však to, jak mluvíme nebo 

píšeme, vytváří právě tuto situaci nebo kontext. Gee poukazuje na analogii s otázkou o 

slepici a vejci – přizpůsobujeme náš jazyk situaci nebo kontextu, který však náš jazyk na 

prvním místě pomohl vytvořit. Autor používá příklad se schůzí výboru: pokud 

přednášíme na takové schůzi, uzpůsobíme tomu naši mluvu a obsah sdělení (První je tedy 

schůze výboru?), avšak bez určité stylizace jazyka a činů s ním spojeným by výbor 

neexistoval, jelikož právě tato stylizace jazyka a činů jej pomohly zkonstruovat. (První je 

tedy jazyk?) Odpověď na tyto otázky je zřejmě stejná, jako odpověď na to, zda byla dříve 

slepice či vejce. (Gee, 1999, s. 11) 

 Z této vlastnosti jazyka vyplývá, jak univerzální a silný nástroj to je, když skrze něj 

můžeme konstruovat jak realitu fyzickou, tak sociální. Stejně přirozené, jako používání 

jazyka, je pro nás i ovlivňování reality pomocí něj. Skvělým příkladem mohou být projevy 
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politiků a státníků, kteří svými slovy konstruují realitu pro statisíce lidí, někdy i pro celé 

národy. U populistických stran lze sledovat i účelné ohýbání reality ku vlastnímu 

prospěchu a k podpoření vlastních politických cílů. 

 V této práci se věnuji diskurzům vztahujících se k odsunu Němců z Československa, 

které jsou komunikovány hnutím Svoboda a přímá demokracie a stranou Alternativa pro 

Německo. Nejdříve jsem si vytvořila korpus textů k analýze, jehož tvorbu popíšu 

v kapitole 3.1.2: „Výběr korpusu textů pro diskurzivní analýzu“. V těchto textech jsem 

hledala konkrétní výroky, které zastupují mnou zvolené diskurzy, následně jsem je 

utřídila a porovnala. Tím jsem získala ucelený pohled na rozdíly v komunikaci odsunu 

Němců z Československa u daných stran a mohla jsem přistoupit k tvorbě závěrů.  
 

3.1.2. Výběr klíčových diskurzů pro analýzu 
 

Vzhledem k tématu mé bakalářské práce byl výběr diskurzů výsledkem analýzy daného 

tématu. Jelikož se zabývám historickou událostí, kterou utvářely dva národy, budu 

sledovat diskurzy v českém i německém jazyce, jejich výběr však ponechám stejný. Po 

úvaze o možných aspektech odsunu Němců, jež mohou být stranami komunikovány, jsem 

pro analýzu vybrala tyto 3 diskurzy: odsun Němců, Benešovy dekrety, excesy spojené s 

odsunem.  

 Výběr diskurzu odsunu Němců pro mne byl logickým krokem, jelikož je to 

fundamentální událost pro tuto práci. Dodnes dokáže debata o odsunu Němců rozvířit 

emoce, zejména proto, že se dotýká choulostivého tématu – lidské morálky. Komplexní 

problém morálnosti odsunu Němců by vystačil na samostatnou studii, proto se nebudu 

pokoušet jej nyní rozvádět. Právě morální hledisko události je však něco, co může 

ovlivňovat její komunikaci i v současné době. Vzhledem k tomu, že se jedná o událost silně 

dotýkající se českého a německého národního uvědomění, lze předpokládat, že právě 

pravicově populistické strany jej mohou využívat v komunikaci se svými voliči. Stálou 

aktuálnost události potvrzuje i výzkum agentury CVVM z roku 2019, který sledoval 

veřejné mínění o odsunu Němců a o Benešových dekretech. Vyplývá z něj, že 41 % Čechů 

stále považuje odsun Němců za spravedlivý. (Spurný, 2019, s. 1) 

Zároveň více než třetina respondentů uvedla, že Benešovy dekrety mají podle 

jejich názoru negativní vliv na současné vztahy České republiky s Německem. (Spurný, 

2019, s. 1) Právě Benešovy dekrety jsou dalším diskurzem, který v práci sleduji. To, jak 

významně mohou ovlivňovat politické dění i v současnosti, bylo možné pozorovat při 
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debatách před prezidentskými volbami v roce 2013. V jedné z debat tehdejší kandidát na 

prezidenta Karel Schwarzenberg řekl, že dekrety již neplatí, později svůj výrok upřesnil, 

že: „Benešovy dekrety jsou dnes už překonány, jsou právně vyhaslé.". (Klang, Válková, 

2013) Tehdy se napříč českou společností spustila debata o Benešových dekretech, která 

mohla být jednou z příčin prohry Karla Schwarzenberga v prezidentské volbě. Podle 

některých statistik byla role Benešových dekretů v kampani dokonce zcela rozhodující. 

(Holub, 2013, (online)).  

 Posledním klíčovým diskurzem, na který se v analyzovaných textech zaměřím, jsou 

excesy, které se děly během odsunu. Mým cílem je zjistit, jaká data strany používají při 

komunikaci těchto excesů, a zároveň zda o nich vůbec komunikují. Z povahy těchto excesů, 

které doprovázely odsun, lze předpokládat, že budou pro německou stranu nejpalčivějším 

tématem. Při textové analýze nebudu hledat pouze klíčové slovo „excesy,“ ale také 

jednotlivé události jako Ústecký masakr nebo Brněnský pochod smrti. Tyto události jsou 

jedny z nejpřipomínanějších a nejčastějších, se kterými jsem se v literatuře setkala a 

předpokládám, že i proto by se k nim mohly strany vyjadřovat. 
 

3.1.3. Výběr korpusu textů pro diskurzivní analýzu 
 
Pro potřeby diskurzivní analýzy bylo třeba vytvořit korpus, jehož zdrojem pro mou práci 

jsou oficiální stránky stran, sociální sítě, internetová i tištěná média. Při tvoření korpusu 

mi pomohl nástroj Monitora.cz, skrze nějž jsem získala většinu textů. Jedná se o pokročilý 

nástroj, který uživateli pomůže sledovat a analyzovat média. Monitora primárně slouží 

pro firemní uživatele v PR či marketingu, kteří díky ní mohou sledovat mediální obraz své 

společnosti. Monitora však dobře posloužila i potřebám mé bakalářské práce, avšak pouze 

se zaměřením na česká média.  

 Další metodou vyhledávání obsahu korpusu byla práce s Google vyhledávačem, 

kterou jsem použila zejména při rešerši německy psaných textů. Zaměřila jsem se na 

oficiální webové stránky AfD i jejích frakcí napříč Německem a důležitým zdrojem pro 

mne byl též volební program z roku 2016. Práce také vychází z příspěvků na sociálních 

sítí, zejména Twitter nebo Facebook, na kterém velmi často komunikuje předseda strany 

SPD, Tomio Okamura, i další její členové. Pro vyhledávání textů jsem využila různé 

kombinace slov: odsun, Němci, vyhnání, Benešovy dekrety, SPD, Okamura, Ústecký 

masakr, Brněnský pochod smrti, excesy a jejich německé alternativy. 
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 Korpus je založen na textech a projevech, které vyšly od roku 2013 až do 

současnosti. Rok 2013 byl zvolen jako počátek, protože v tomto roce byla založena strana 

Alternativa pro Německo a v témže roce se dostal Tomio Okamura do poslanecké 

sněmovny. Strana SPD byla založena až v roce 2015, po odchodu Tomia Okamury z Úsvitu. 

Pokud tedy některý z výroků bude starší než samotné hnutí, budu jej posuzovat jako 

vlastní názor Tomia Okamury.   
 

3.2. Komunikace odsunu Němců z Československa u SPD 
 

3.2.1. Jak SPD komunikuje odsun Němců? 
 
Při příležitosti Mezinárodního dne uprchlíků 20. června 2018 ve svém projevu prohlásila 

německá kancléřka Angela Merkelová, že „Vyhnání a útěk Němců byly především 

bezprostředním následkem Němci započaté druhé světové války a nevýslovných zločinů 

nacionálněsocialistické diktatury, … To ale nemění nic na tom, že pro vyhnání neexistovalo 

ani morální, ani politické ospravedlnění” (ČTK, 2018, (online)). Na toto prohlášení se 

spustila vlna reakcí nejen od politiků, ale také od veřejnosti. 

 Výjimkou nebyla ani strana SPD a její členové. Předseda strany Tomio Okamura na 

svůj Facebookový profil napsal, že se jedná o „revanšistické vyjádření a naprosté svinstvo 

vůči České republice. Sudetští Němci se masově podíleli na přípravě konečného řešení české 

otázky, které by znamenalo faktickou a biologickou likvidaci českého národa... k odsunu 

došlo po masových zločinech, kterých se Němci dopouštěli na nevinných lidech po celou dobu 

druhé světové války, neexistovalo schůdnější řešení. Všichni víme, že odsunu Němců 

předcházel naopak odsun Čechu, Židů a německých antifašistů ze Sudet, kdy přišli prakticky 

o veškerý majetek a pak následovalo vraždění, mučení a hromadné popravy za většinového 

souhlasu a přihlížení českých Němců. Kdo sel vítr, sklidil bouři. Jen díky odsunu Němců se 

podařilo po válce poměrně rychle konsolidovat česko-německé vztahy, protože v 

Československu zůstali převážně antifašisté a odbojáři proti nacistům. Odsuny Němců 

probíhaly v celé Evropě na základě mezinárodní dohody z Postupimi“ (Okamura, 2018b, 

(online)). 

Následně hnutí oznámilo, že chce zařadit projednání výroky Angely Merkelové na 

jednání Poslanecké sněmovny, v rámci nějž chce prosadit usnesení o odsouzení tohoto 

výroku. Argumentem strany bylo, že Odsun proběhl na základě smluv o poválečném 

uspořádání Evropy a je podle SPD nezpochybnitelným výsledkem porážky německého 
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nacismu ve druhé světové válce. Sněmovna však tento návrh zamítla a jeho projednání se 

neuskutečnilo.  

U článku, který o celé situaci a výměně názorů informoval na portálu Parlamentní 

listy, vznikla anketa pro čtenáře s otázkou: „Je morální ospravedlnění pro odsun sudetských 

Němců z ČSR po roce 1945?“. V této anketě odpovědělo k 11. květnu 2020 dohromady 15 

626 lidí s výsledkem 95 % pro ano a 5 % pro ne (Polák, 2018, (online)). Na stejném portálu 

existují i profily politických stran, přičemž čtenáři Parlamentních listů je mohou hodnotit 

dle oblíbenosti. Škála hodnocení je od -5 do +5, přičemž +5 je nejvyšší možná známka. 

Hnutí SPD v tomto hodnocení čtenářů získalo 3,72 bodů, což je nejvíce z české politické 

scény. Ve většině krajů je jeho skóre dokonce přes 4,00, výjimkou, která celkové 

hodnocení ovlivňuje, je Karlovarský kraj, ve kterém hnutí dostalo -1,96 bodů 

(Parlamentní listy, 2020, (online)). Z těchto údajů se dá usuzovat, že čtenáři 

Parlamentních listů jsou často i sympatizanti hnutí SPD, a tudíž i anketa o odsunu Němců 

může napovídat něco o názoru voličů SPD na tuto událost.  

K odsunu Němců z Československa se na serveru EUportál vyjádřil též 

místopředseda strany Svoboda a přímá demokracie Radim Fiala. V článku, jehož titulek 

zní: „Za to, že Němci chtěli náš národ vyhladit a za to, že zavraždili stovky tisíc 

československých spoluobčanů, byl jejich odsun jen velmi mírným trestem!“, Radim Fiala 

naturalisticky popisuje excesy, které páchali Němci na Češích. Z článku lze usuzovat, že 

právě tyto excesy jsou ospravedlňujícím argumentem pro odsun Němců a jeho průběh 

(Fiala, 2020, (online)). 

Sám Tomio Okamura tento titulek citoval v nedávné době na svém twitterovém 

účtu, přičemž k němu přiložit i obrázek s textem: „Konec této války bude u nás psán krví. 

Bude se u nás bojovat jako všude na evropském kontinentu a bude se vracet Němcům 

nemilosrdně a mnohonásobně všecko to, co od roku 1938 v našich zemích napáchali. Celý 

národ bude zapjat v tomto boji, nebude Čechoslováka, který by nepřiložil ruku k dílu, a 

nebude vlastence, který by nevzal spravedlivé odplaty za prožité utrpení národa – Edvard 

Beneš, prezident Československa“16 (Okamura, 2020b, (online)). Zdroj obrázku ani citátu 

však uvedený nebyl a dohledat se mi jej též nepodařilo, tudíž nelze podložit jeho 

pravdivost. Pod tweetem se objevují odkazy na články o poněmčení českého národa i 

výzvy jako: „Dnešní mladí, Kolářovci, Novotní a Hřibovci by potřebovali na vlastní kůži zažít 

 
16 Viz příloha č.2 
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začátky vyhlazení Čech. A to hodně tvrdě od Němců!“ (Okamura, 2020b, (online)) Nutno 

však dodat, že se v komentářích našli i tací lidé, kteří poukazovali na nespravedlivé excesy 

páchané na německých ženách a dětech. Na takové komentáře však navazují další, 

uplatňující kolektivní vinu a připomínající excesy spáchané při odsunu Čechů 

v předválečném období. Příkladem je například komentář od uživatele 

Victor z Ovieda: „Trochu mimo, ne? A mrtvé a umučené československé ženy a děti něco 

Němcům chtěly udělat? Také na nich Němci páchaly zločiny a mnohonásobně horší. Jak já 

vždycky říkám: Němci mohou být rádi, že byli odsunuti živí i když ne všichni. A to mám našim 

předkům za zlé“ (Okamura, 2020a, (online)). 

   SPD se vymezuje též vůči Sudetoněmeckému Landsmanšaftu17 a poukazuje na 

původ zakládajících členů spolku, kteří byli členy tzv. Kameradschaftsbundu a bývalými 

nacisty. Předseda spolku Bernd Posselt se již několikrát vymezil vůči nařčení ze sympatií 

spolku s nacistickou ideologií a za hrůzy druhé světové války způsobené nacisty omluvil 

například v pořadu Naostro v roce 2002, je však pravda, že mnoho sudetských Němců 

s touto omluvou tehdy nesouhlasilo. Tomio Okamura na svém facebookovém profilu 

zveřejnil příspěvek s titulkem: „KDU-ČSL jezdí na sjezdy fašistů a nacistů“, ve kterém 

upozorňuje na to, že členové KDU-ČSL a TOP 09 se zúčastnili sjezdu Sudetoněmeckého 

Landsmanšaftu (Okamura, 2019a, (online)). 

 Na závěr této kapitoly bych ráda shrnula poznatky, ke kterým jsem během analýzy 

výroků a textů dospěla. Při komunikaci odsunu členové SPD často používají argument 

předcházejících násilností a masových zločinů, kterých se dopouštěli za války Němci. 

Odsun je označován za nejschůdnější a nejlepší řešení, jaké mohlo po válce nastat a které 

napomohlo rychlému obnovení dobrých vztahů mezi Československem a Německem.  

 

3.2.2. Jak vnímá SPD Benešovy dekrety? 
 
Jak jsem již zmiňovala v kapitole o výběru diskurzů, Benešovy dekrety jsou stále 

aktuálním tématem. Zajímavý názorový obrat nastal u předsedy SPD Tomia Okamury. 

V roce 2013, v době prezidentské volby a živých diskusích o Benešových dekretech, na 

otázku portálu Parlamentní listy, zda souhlasí se slovy Karla Schwarzenberga, odpověděl 

tehdejší senátor Tomio Okamura takto: „Ovšem jejich obsah z většiny odporuje 

mezinárodním dohodám – vyvlastňování nevinných lidí, princip kolektivní viny, to vše je v 

 
17 Spolek je blíže popsán v kapitole 2.8. v historické části této práce 
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absolutním rozporu s dnešními zákony. Vždyť my jsme vyháněli i prokazatelné antinacisty, 

odbojáře, a naopak kolaboranti často vstupovali do řad policie a armády. Otázka je, nakolik 

bylo reálné, aby Němci v republice zůstali, jelikož poválečná nenávist po německých 

zločinech byla silná. Němcům hrozilo permanentní lynčování. Neplatnost dekretů nic 

neznamená – Němci si žádné nároky nekladou a vyhnance tuším německý stát odškodnil“ 

(Petřík, 2013, (online)). 

 Tato slova pronesl Tomio Okamura v době, kdy byl senátorem za obvod Zlín a 

několik měsíců předtím, než založil stranu Úsvit – Národní Koalice. V roce 2018 se 

rétorika předsedy hnutí SPD posunula, to můžeme zaznamenat například ve 

Facebookovém příspěvku z 19. května 2018, kde reaguje na výroky Stephana Mayera o 

Benešových dekretech: „Státní tajemník německého ministerstva vnitra Stephan Mayer řekl 

dnes na sjezdu sudetských Němců, že Benešovy dekrety nepatří do dnešní Evropy. A já za 

naše hnutí SPD říkám na rovinu, že odmítáme jakékoliv snahy o zpochybňování závěrů 2. 

světové války a důrazně odsuzujeme bratříčkování poslanců KDU-ČSL a TOP09 se 

sudetoněmeckým Landsmanšaftem, jehož členové byli prokazatelně kovaní nacisti a fašisti 

a opakovaně se snaží zpochybňovat Benešovy dekrety“ (Okamura, 2018, (online)). 

 Vyjádření hnutí SPD k otázce dekretů vydal na svém Facebookovém profilu též 

místopředseda hnutí Radim Fiala, tento příspěvek byl přesídlen i na oficiální stránky SPD. 

Fiala v něm upozorňuje na pomluvy o tom, že hnutí SPD požaduje zrušení Benešových 

dekretů. Ty označuje za „logický a správný výsledek skončené okupace Československa 

nacistickým Německem,“ přičemž dodává, že „hnutí nekompromisně hájí a bude hájit zájmy 

suverenity České republiky, na čemž nic nezmění komické spekulace a pomluvy“ (Fiala, 2017, 

(online)). 

Tomio Okamura zveřejnil 21. října 2018 na svém Facebookovém profilu video, kde 

komentuje výsledky zemských voleb v Bavorsku. V tomto příspěvku také zmiňuje blízkost 

SPD a AfD i přes rozdílné pohledy stran na otázku Benešových dekretů. V příspěvku 

Okamura říká, že: „Naopak na vzestupu je protiimigrační AfD, která dosáhla výsledku 10,2 

procent, se kterou má naše hnutí SPD společné názory na odmítání ilegální imigrace. 

Zároveň však platí, že naše hnutí SPD má zcela odlišný pohled na interpretaci poválečných 

Benešových dekretů a odmítáme jejich zpochybňování – v této otázce má hnutí SPD 

dlouhodobě pevný postoj“ (Okamura, 2018, (online)). V rámci spolupráce AfD a SPD byla 

v červnu roku 2019 podepsána deklarace, ve které se Alternativa pro Německo zavázala, 

že nebude požadovat zrušení Benešových dekretů. Ačkoliv se mi zmiňovanou deklaraci 
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nepodařilo dohledat, měla údajně vzniknout při jednání o vzniku evropské strany Identita 

a demokracie a pro SPD mělo být klíčové, že „zástupci německé AfD výslovně souhlasili s 

tím, že nebudou otevírány otázky minulosti, především v souvislosti s takzvanými 

Benešovými dekrety, které po druhé světové válce mimo jiné umožnily zabavení majetku 

etnických Němců a jejich odsun z území tehdejšího Československa“ (SPD, 2019b, (online)). 

 V minulém roce se objevilo na stránkách SPD téma Benešových dekretů znovu, 

tentokráte však ne v souvislosti s odsunem Němců. Kauza z roku 2019 souvisela 

s rozhodnutím krajského soudu o přiznání zhruba desetihektarového pozemku na 

Prostějovsku rodu Lichtenštejnů. V poválečném období totiž mimo jiné Lichtenštejnští 

občané i kníže přišli o majetky na základě Benešových dekretů. Facebookový příspěvek 

předsedy hnutí je k dohledání i na oficiálních stránkách SPD, Tomio Okamura v něm mimo 

jiné píše, že: „Je šokující, že soud takto rozhodl. Administrativní chybou tehdejších úředníků 

přece nelze de facto zrušit Benešovy dekrety! Vidíme, že polistopadová reprezentace státu 

nechává rozkrást státní majetek. Hnutí SPD udělá maximum proti tomu, aby Benešovy 

dekrety fakticky prolomeny nebyly“ (Okamura, 2019, (online)). U příspěvku je přiložená i 

koláž z fotografií objektů, které chtějí údajně Lichtenštejnové zpět.18  

 Nejnovější zmínkou o Benešových dekretech je článek Tomia Okamury na 

Parlamentních listech ze dne 9. května 2020, ve kterém reaguje na hlasování 

Kateřiny Konečné (KSČM) v Evropském parlamentu. V článku píše, že „Europoslankyně 

KSČM Kateřina Konečná hlasovala v Evropském parlamentu pro možnost revize závěrů 2. 

světové války a otevření otázky zrušení Benešových dekretů“ (Okamura, 2020c, (online)). 

Otázka Benešových dekretů je tedy stále pro SPD aktuálním tématem, ke kterému mají 

jasně vymezený postoj. 

 Po analýze všech zmíněných výroků, lze na závěr této kapitolo dodat, že hnutí SPD 

a jeho členové vnímají dekrety jako všeobecně uznávaný a logický výsledek druhé světové 

války a okupace Československa nacistickým Německem. Toto tvrzení však ne úplně 

koresponduje s historickými fakty, jelikož zákon zmocňující prezidenta Beneše 

k vydávání dekretů vešel v platnost v roce 1938, tedy ještě před začátkem druhé světové 

války a dekrety samotné vycházely i během ní. Zpochybňování dekretů chápe hnutí též 

jako zpochybňování historie České republiky.  

  

 
18 Viz příloha č. 3 
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3.3.3. Jak SPD komunikuje poválečné excesy? 

Pro hledání zdrojů, ve kterých by se představitelé SPD vyjadřovali k poválečným excesům, 

jsem použila různé kombinace klíčových slov: excesy, poválečné, Ústecký masakr, 

Brněnský pochod smrti, lynč apod. Tato slova jsem zkombinovala též s jmény členů SPD, 

případně jsem je nechala vyhledávat na jejich profilech na sociálních sítí. I přesto jsem 

však mnoho materiálu nezískala.  

 Jedním z příspěvků, který se tomuto tématu obecně věnoval, vydala SPD na svém 

stranickém Facebookovém profilu. Jedná se o reakci na výstavu Monumentální topografie, 

která vznikla a byla vystavena na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně. Expozice byla složená z několika transparentů vyvěšených po městě a na budově 

fakulty, stála na nich hesla: „Když vraždili Židy – mlčel jsem.“, „Když vyháněli Němce – 

mlčel jsem.“, „Když mlátili Romy – mlčel jsem.“ a „Když odmítali uprchlíky – mlčel jsem.“. 

SPD na tuto výstavu reagovalo slovy, že jsou to nesmyslná hesla, která jsou důkazem 

špatného vzdělávacího systému. Na úkor vyhánění Němců dodalo hnutí v příspěvku i to, 

že „To "vyhánění" Němců bylo logickým důsledkem jejich protičeských postojů před a v 

průběhu války. Navíc by si studenti měli nastudovat historii. Zjistili by, že rozhodnutí o 

odsunu udělaly světové mocnosti. Po tom všem, co Němci způsobili českému obyvatelstvu, to 

byl jediný možný krok“ (SPD, 2019, (online)). 

 Transparent týkající se odsunu Němců přímo užíval slovo „vyhnání“, které se 

vztahuje přímo k poválečné době a divokému odsunu plnému lynčů a excesů. SPD v tomto 

případě použilo slovo „vyhnání“ v uvozovkách, čímž jeho závažnost zlehčuje. Zároveň zde 

hnutí zmiňuje, že o odsunu rozhodly světové mocnosti, čímž deleguje zodpovědnost za 

odsun na ně, pravdou však je, že mocnosti jistě nerozhodli o první fázi odsunu, která se 

vyznačuje právě excesy na Němcích. 

 V mnou sestaveném korpusu jsem však nenašla další vyjádření kohokoliv z SPD 

k některým z excesů, které se během divokého odsunu staly. Na základě vlastní znalosti 

tématu jsem došla ke třem závěrům, proč tomu tak může být. Prvním z nich je ten, že 

takové vyjádření neexistuje, pravděpodobnější mi však přijde druhý z mých závěrů a to, 

že můj korpus má své jasné limity, které jsou způsobené omezenými možnostmi 

vyhledávání elektronických zdrojů. Z toho důvodu jsem ono vyjádření nedohledala, avšak 

nevylučuji jeho existenci. Má třetí domněnka je taková, že hnutí SPD se k excesům 

nevyjadřuje záměrně. Jelikož se jedná o téma, kdy Češi byli v postavení agresorů a 

organizátorů lynčů, je možné, že tyto události strana nechce připomínat. A to zejména 
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z důvodu nacionalistické rétoriky, která zdůrazňuje hrdost na český národ. Události, které 

se děly po válce nejsou něco, na co by měl být jakýkoliv národ hrdý. Je možné, že hnutí 

SPD si je tohoto faktu vědomo, a proto excesy záměrně nekomunikuje.  

 Zatímco v komunikaci excesů páchaných na Němcích jsou členové SPD shovívaví, 

při zmínkách o odsunu či dekretech nešetří připomínkami hrůzných excesů páchaných 

Němci na Češích. Popisy těchto událostí bývají naturalisticky popsány, za účelem 

probuzení negativních emocí u čtenáře. Příkladem takového výroku je úryvek z článku 

Radima Fialy pro EU portál, ve kterém píše, že: „Mnohá těla měla rozpáraná břicha, 

vypíchané oči, probodená ústa, bodné rány na zádech a vyrvané pruhy masa... Dnešní 

přepisovači historie a pohrobci kolaborantů by na to rádi zapomněli“ (Fiala, 2020, (online)). 

 

3.3. Komunikace odsunu Němců z Československa u AfD 
 

3.3.1.  Jak AfD komunikuje odsun Němců? 
 
Téma odsunu Němců je v AfD minimálně stejně aktuálním, jako v SPD. V rámci strany 

dokonce vzniklo v roce 2017 sdružení VAdM19, které sdružuje vysídlené osoby a německé 

menšiny. Tato organizace je aktivní zejména na sociální síti Facebook, kde informuje o 

příbězích vysídlených Němců po druhé světové válce.  

 Při komunikaci odsunu se AfD často odkazuje na akademiky, právníky a odborníky, 

jejichž data a názory přejímá. Nejčastěji se v textech objevovalo jméno Felixe Ermacory, 

rakouského profesora, odborníka na lidská práva a člena komise pro lidská práva při OSN. 

AfD se odkazuje na knihu Die sudetendeutschen Fragen: Rechtsgutachten, ve které 

Ernmacora údajně píše, že odsun Němců z Československa naplnil všechny podmínky 

klasifikace genocidy (Ermacora, 1992). Bohužel se mi nepodařilo získat ke knize přístup 

a ověřit tuto informaci. Na tohoto autora se odvolává například i europoslanec za AfD 

André Barth ve své zprávě z 21. října 2015. V textu stojí, že „Mezitím se v České republice 

místy připomínají zločiny vyhoštění a pochody smrti, na které byli Němci vysláni. Zejména 

proto, že rakouský odborník na mezinárodní právo Felix Ermacora, bývalý expert OSN, 

dospěl již v roce 1991 k závěru, že vystěhování splňuje skutečnosti genocidy“ 

(Barth, 2015, (online)). 

 Nejen na Felixe Ermacoru se odkazovali členové AfD Stephan Protschka a 

Dr. Anton Friesen v interpelaci v německém parlamentu ve dne 5. června 2018. Tématem 

 
19 VAdM – vysídlené osoby, přesídlenci a německé menšiny při AfD 



48 
 

této interpelace a názvem následně vydané zprávy byla „Implementace mezinárodního 

práva veřejného pro německojazyčné obyvatelstvo českých zemí“20. V této zprávě členové 

AfD mimo jiné uvádějí, že „V Československu, předchůdci České republiky, byly po skončení 

druhé světové války mezi květnem 1945 a prosincem 1946 provedeny etnické čistky, 

konkrétně vyhoštění německy mluvící populace. V průběhu vysídlení těchto 3 milionů lidí 

zemřelo 241 000 lidí, zbytek byl rozptýlen přes čtyři okupační zóny v Německu, Rakousku a 

dalších zemích. Mnoho mezinárodních právníků popisuje vyhoštění jako genocidu nebo 

zločin proti lidskosti“ (Protschka, Friesen, 2018, s. 1, (online)). 

 V rámci této zprávy vyzvala AfD spolkovou vládu k odpovědi na těchto šesti 

otázek: 

1. Přijme a podpoří spolková vláda návrh Václava Havla z roku 1991, který (znovu) 

poskytuje občanství vysídleným osobám z českých zemí, právo na návrat do 

domoviny a majetkové odškodnění formou kupónů? 

 
2. Jaké kroky podnikne spolková vláda, aby přiměla českou vládu ke zřeknutí se 

nadále diskriminačních Benešových dekretů a amnestijního zákona, které jsou z 

pohledu výše uvedených odborníků na mezinárodní právo v rozporu s 

mezinárodním právem? 

 
3. Podpoří spolková vláda českou vládu tím, že jí v digitalizované podobě poskytne 

údaje Archivu o odškodnění válečných a poválečných škod a ztrát ohledně 

vyhnanců? 

 
4. Podpoří spolková vláda potomky vysídlených osob, kteří si přejí české státní 

občanství a chtějí se usadit v České republice? 

 
5. Zařadí spolková vláda do prioritního plánování výstavby a financování rychlé 

železniční spojení (např. ICE Sprinter) na trase Mnichov-letiště Řezno-Plzeň-

Praha? 

 
6. Podpoří spolková vláda českou vládu a spolkové země, aby zapojily Českou 

republiku do veřejnoprávního evropského televizního kulturního kanálu (ARTE) 

se začleněním vyhnanců z domoviny a jejich potomků? 

 
20 Umsetzung des Völkerrechts für die deutschsprachige Bevölkerung der böhmischen Länder 
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Z této interpelace vyplývá, která témata spojená s odsunem Němců jsou pro AfD aktuálně 

prioritní. Jeden z autorů zprávy, Stephan Protschka, se tématu odsunu Němců a historii 

vysídlených německy mluvících obyvatel věnuje i ve svém Facebookovém příspěvku, 

který napsal při příležitosti stoletého výročí 14 bodů prezidenta Wilsona. V příspěvku 

píše, že „Po skončení druhé světové války přišla ohlášená „de-germanizace“. Původní 

německá populace byla vyhnána a tisíce mrtvých Němců, zničené hřbitovy, kostely a vesnice 

stále svědčí o tom, jak kruté časy to byly“ (Protschka, 2018a, (online)). 

 O soužití Čechů a Němců a poválečných událostech se vyjadřoval i Bernd Pachal, 

člen berlínské frakce AfD. Na základě výroků tohoto politika začala v roce 2019 německá 

kontrarozvědka uvažovat o průběžném sledování strany AfD. Ve svém Facebookovém 

příspěvku Pachal píše, že „Sudetští Němci byli osvobozeni v roce 1938 a byli šťastní. Češi 

byli okupováni v roce 1939 a nebyli nadšení. To se však změnilo, když viděli, že se nyní 

zmírňují důsledky globální hospodářské krize. Opět byla práce a chléb. Viděli, že na rozdíl od 

spojenecké propagandy a propagandy české exilové vlády se těšili větší autonomii než za 

Habsburků, a zároveň se výrazně zvýšila jejich životní úroveň. To bylo v neposlední řadě 

důsledkem chytré politiky říšského protektora Reinhardta Heydricha…Stručně řečeno: 

sudetští Němci byli nadšeni, že byli osvobozeni od českého útlaku. Češi se chovali zpočátku 

vděčně a nadšeně, později (v roce 1945) naopak velmi naštvaně“ (Meister, Biselli, Reuter, 

2019, (online)). Na základě tohoto příspěvku lze soudit, jak autor přemýšlí nad 

společnými česko-německými dějinami. 

 Ačkoliv se AfD snaží komunikovat problematiku vysídlených osob i odsunu 

samotného, nelze mluvit o společně koordinovaném postupu se Sudetoněmeckým 

Landsmanšaftem. Naopak, Sudetoněmecké krajanské sdružení se od AfD distancuje, což 

bylo patrné například při oslavách 70. výročí dne Sudetských Němců v Regensburgu. 

Sudetoněmecký Landsmanšaft, jakožto organizátor akce, zakázal AfD mít na místě svůj 

vlastní stánek, přičemž stejné opatření se týkalo též členů Witikobundu (Regensburg-

digital, 2019, (online)). 

 Podle serveru dw.com až 25 % Němců má původ v rodinách, které byly po válce 

odsunuty z Československa, Polska a dalších zemí. V rozhovoru pro stejný server sdělil 

mluvčí VAdM, že strana AfD si všimla, že pro CDU/CSU21 již není téma vyhnaných Němců 

 
21 německá koalice dvou křesťansko-demokratických politických stran – Křesťanskodemokratická unie a 
Křesťansko-sociální unie Bavorska. 
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relevantní. A jelikož se jedná o emocionální téma, rozhodla se jej strana komunikovat 

(Jackson, 2019, (online)). 

 Z této kapitoly vyplývá, že AfD používá k pojmenování odsunu velmi silná slova, 

jako genocida nebo etnické čistky, s takovými pojmy jsem se u SPD z logických důvodů 

nesetkala. Zároveň se ve výrocích mnohem častěji objevuje zmínka počtu obětí, která 

v textech funguje jako podpoření závažnosti událostí. Na rozdíl od SPD jsou výroky 

představitelů stran v některých případech opřené i o názory akademiků, kteří se zabývají 

lidskými právy a odsunem Němců. 
 

3.3.2. Jaký vnímá AfD Benešovy dekrety? 
 
Benešovy dekrety jsou AfD vnímány jako nedemokratické a od roku 2015 požaduje strana 

jejich právní anulování. Na svých oficiálních stránkách zveřejnila saská frakce strany 

vyjádření europoslance André Bartha o tom, že na základě dekretů byly asi tři miliony 

Němců prohlášeny za nepřátele státu. Následkem bylo plošné vyhánění, vraždění a 

vyvlastňování německy mluvícího obyvatelstva až do roku 1947. Ve vyjádření stojí, že 

„Vysídlení na základě Benešových dekretů má ještě dnes hrozný dopad na ty, kteří jimi byli 

přímo ovlivněni, tedy těmi, kteří byli tehdy dětmi nebo dospívajícími. Zejména proto, že se 

dekrety týkaly všech Němců, bez ohledu na konkrétní spáchané činy, ale na základě státní 

příslušnosti. Tito Němci byli mučeni a vyhnáni. Zabavený majetek mrtvých a vysídlených 

připadl v důsledku těchto dekretů na Československému státu“ (Barth, 2015, (online)). 

Problém vidí AfD v tom, že jsou dekrety dodnes právně platné, a tedy stále brání 

majetkovému vyrovnání mezi Českou republikou a sudetskými Němci.  

 V září roku 2018 se již zmiňovaný člen AfD Stephan Protschka vymezil vůči CSU22 

a předsedovi Sudetoněmeckého Landsmanšaftu Posseltovi, když na svém Facebookovém 

profilu zveřejnil příspěvek o tom, že CSU přebírá požadavek AfD na zrušení Benešových 

dekretů23 (Protschka, 2018b, (online)). Podle Protschka byl tento krok od CSU pouze 

populistickým záměrem získat podporu v předvolebním období. 

 V bavorském parlamentu se 13. března 2019 projednával návrh na prohloubení 

vztahů mezi Německem a Českou republikou, na což AfD reagovala svým protestem a 

podala žádost o stažení tohoto návrhu. Argumentem pro tuto žádost byla neslučitelnost 

dekretů s mezinárodním právem a fakt, že se AfD domnívá, že státní vláda roky sudetské 

 
22 Křesťansko-sociální unie Bavorska, na celostátní úrovni je v koalici s CDU 
23 Viz příloha č. 4 
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Němce zanedbávala. Podle strany vyžaduje skutečné partnerství vyvážené historické 

povědomí na obou stranách místo jednostranných represí a obviňování. Aby byl uctěn 

historický odkaz sudetských Němců, a aby byla zajištěna trvalá existence jejich kultury v 

České republice, měl by podle AfD bavorský státní parlament usilovat o vhodná opatření 

v této zemi. Jako jednu z možností uvádí například stavbu pamětních desek v německém 

jazyce na základě jihotyrolského modelu, což by mělo vést k zachování společné historie 

a identity (AfD Landtag Bayern, 2019, (online)). 

V následné diskusi obvinili členové AfD poslance CSU z toho, že se odklonily od své 

dřívější politiky odmítání Benešových dekretů. Poslanec Andreas Winhart CSU připoměl, 

že ještě před vstupem České republiky do EU požadovala strana zrušení Benešových 

dekretů. Během svého proslovu zmínil, že „díky Benešovým dekretům, získávají právní 

legitimitu expatriace, vyvlastnění a tím i násilí proti Němcům a Maďarům. To se vylučuje se 

zásadami společné Evropy i se společnou hodnotovou základnou pro bavorsko-české 

partnerství (Winhart, 2019, s. 11, (online)). V proslovu ještě Winhart dodal zmínil, že 

pokud si mohou Němci připomínat temné části historie a vzít za ně zodpovědnost, pak by 

měla česká vláda udělat totéž. Dekrety Edvarda Beneše by se dle názoru tohoto poslance 

měly přesunout na místo, kam patří, konkrétně do smetiště historie a nikoli do 

použitelného českého práva (Winhart, 2019, s. 12, (online)). 

 Zajímavým faktem je, že takováto vyjádření jsou v přímém rozporu s deklarací, o 

které na svém webu informuje SPD, a podle které AfD od června roku 2019 již nelpí na 

zrušení Benešových dekretů. Tuto deklaraci se mi však nepodařilo dohledat, tudíž 

nemohu ověřit její existenci ani pravdivost údajů, které zmiňuje SPD. Je však pravda, že 

od tohoto data jsem již na žádnou zmínku o Benešových dekretech u AfD nenarazila. Do 

té doby však AfD vnímala dekrety jako diskriminační. Jako jeden z hlavních problémů 

strana shledávala princip kolektivní viny, který dekrety uplatňovaly a také fakt, že 

umožnily následnou „genocidu“ či „etnickou čistku“, která byla doprovázena represáliemi 

a masakry německého obyvatelstva. AfD také upozorňuje na neslučitelnost dekretů 

s evropskými hodnotami a mezinárodními dohodami, což se shoduje i s tvrzením Tomia 

Okamury z roku 2013. 
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3.3.3. Jak AfD komunikuje poválečné excesy? 
 

„Před 70 lety bylo zavražděno 30 000 Němců ze Sudet a téměř nikdo si pamatuje jejich osud,“ 

zní titulek oficiální zprávy na webu saské frakce AfD, která se věnuje poválečnému období 

v českých Sudetech.  Ve zprávě se píše o „brutálním a krvavé vyhoštění Němců ze Sudet“ i 

o odhadech historiků, že až 30 000 Němců bylo oběťmi „pogromů“, kdy tisíce německých 

civilistů bylo mučeno, poníženo a zabito. Jako příklady excesů, které byly doprovodným 

jevem těchto událostí AfD uvádí Chomutovský a Brněnský pochod smrti a Ústecký masakr. 

Ve většině případů nemělo podle AfD německé civilní obyvatelstvo v severních Čechách s 

válkou nic společného (AfD – Fraktion Sachsen, 2015, (online)).  

O událostech souvisejících se Saskem píše též člen AfD André Barth, který 

v publikaci „Blaue post“ zmiňuje připomínku obětí sudetských Němců v Bad Schandau. 

V textu zdůrazňuje, že je důležité si zvědomovat „krutosti proti německému civilnímu 

obyvatelstvu na konci války i po ní“. Barth též připomíná události v červenci 1945, kdy 

došlo v Ústí nad Labem24 k jednomu z největších masakrů německých civilistů, při kterém 

byli mrtví vhozeni do Labe a někteří byli vyloveni až v Bad Schandau (Barth, 2018, 

(online)). 

 Na svém Facebookovém profilu skupina VAdM v dubnu 2019 sdílela článek 

Thomase Schmida o Ústeckém masakru, ve kterém jsou barvitě popsány události z léta 

1945, které následovaly po výbuchu muničního skladu v Krásném Březně. „Aktéři 

masakru několik Němců zabili, jiné utopili v hasičském vodním jezírku a mnoho jich shodili 

z mostu a zastřeleno ve vodě. Mladou ženu hodil dav i s jejím dítětem v kočárku přes zábradlí 

mostu do Labe…Jedním ze zavražděných byl i sociální demokrat ze společnosti Brönner, 

který byl čtyři roky vězněn v koncentračním táboře a při Ústeckém masakru byl skalpován 

a zastřelen,“ stojí v článku sdíleném skupinou VAdM (Schmid, 2015, (online)). 

Spornou záležitostí spojenou s odsunem Němců z Ústí nad Labem je i fakt, že most, 

ze kterého byli v dobách nepokojů Němci shazováni do Labe nese jméno „most dr. 

Edvarda Beneše“. Člen DSAP Gerolf Fritsche v roce 2015 poslal ústeckému starostovi 

Josefu Zikmundovi žádost o přejmenování mostu na „most Leopolda Pölzla25. Žádost 

Gerolfa Fritsche sdílela v červenci 2018 na svém Facebookovém profilu i skupina VAdM 

(VAdM, 2018, (online)). 

 
24 V němčině „Aussig an der Elbe“ 
25Leopold Pölz byl starostou města Ústí nad Labem ve 20. a 30. letech, zasloužil se o stavbu mostu Edvarda 
Beneše 
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Často zmiňovanou událostí je i Brněnský pochod smrti. Píše o něm též VAdM na 

svém Facebookovém profilu u příspěvku, ve kterém stojí, že „kolem roku 1900 mělo Brno 

stále ještě asi 65% podíl německé populace. Ta byla zdecimována již po 1. světové válce. Po 

druhé světové válce byla zbývající německá populace vyhnána brutálními metodami. 

Jihomoravští pamětníci ještě stále vzpomínají na brněnský pochod smrti, při kterém zemřelo 

až 5 000 lidí“ (VAdM, 2020, (online)). 

V této kapitole je rozdíl v komunikaci mezi SPD a AfD zřetelný. Zatímco SPD excesy 

spíše nekomunikuje, Alternativa pro Německo se tomuto tématu rozhodně nevyhýbá. 

Naopak je zmiňuje často s detaily, které poukazují na krutost československého 

obyvatelstva, s jakou s Němci při odsunu zacházelo. Opět se můžeme setkat s 

uváděním počtu obětí, u kterých se však strana neodkazuje na zdroje. Argumentačně 

zajímavé je též použití příkladu konkrétní oběti při Ústeckém masakru (sociální 

demokrat, který za války pobýval v koncentračním táboře). Uvedením takto konkrétní 

osoby s jejím nelehkým životním příběhem vzbudí u čtenáře pocit nespravedlnosti 

mnohem snáze, než kdyby takový příklad uveden nebyl, jelikož se čtenář dokáže do osoby 

lépe vcítit. 

 

3.4. Závěry diskurzivní analýzy 
 
Svoboda a přímá demokracie a Alternativa pro Německo spolu sdílí místo ve frakci 

Identita a demarkace v Evropském parlamentu. Tuto frakci tvoří nacionalistická a 

euroskeptická uskupení napříč EU. Mimo SPD a AfD jsou členy i Národní sdružení Marine 

Le Pen, italská Liga, Svobodná strana Rakouska a další.  V roce 2017 proběhla konference 

Svoboda pro Evropu, které se účastnili největší evropské nacionalistické strany, mezi 

nimiž byla i SPD a AfD. Tomio Okamura na svém Facebookovém profilu zveřejnil video, 

kde je na podiu se zástupci všech stran. K tomuto příspěvku napsal, že „naše názory na 

budoucnost Evropy se stávají mainstreamovým názorem ve společnosti – a dosavadní elity 

se dostávají do defenzivy. Brexit a vítězství Donalda Trumpa jsou jasným důkazem“ 

(Okamura, 2017, (online)). 

 Ostatně Tomio Okamura zmiňuje Alternativu pro Německo ve svých příspěvcích 

vícekrát, od června 2019 však u takové zmínky stojí i poznámka, že SPD a AfD spolu mají 

podepsanou deklaraci, která zavazuje AfD neotevírat otázky minulosti, jako například 

Benešovy dekrety. Ačkoliv mají strany stejný ideologický základ, který jsem definovala 
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v teoretické části, zejména otázka Benešových dekretů byla historickým problémem jejich 

vztahu.  

 Ve výrocích členů SPD lze sledovat několik argumentů, které odsun ospravedlňují. 

Mezi takové lze zařadit příklady excesů, které byly mířeny proti českému obyvatelstvu za 

války a těsně po ní nebo i obvinění, že čeští Němci tomuto lynčování českého lidu přihlíželi 

a většinově s ním souhlasili. Sám Tomio Okamura napsal, že „kdo sel vítr, sklidil bouři,“ 

čímž nejenže odsun Němců přiznává i s doprovodnými excesy, ale také jej ospravedlňuje. 

SPD také při komunikaci odsunu uvádí, že byl proveden na základě mezinárodních dohod 

z Postupimi. S tímto tvrzením se dá polemizovat, jelikož první část odsunu, která je 

historiky nazývaná „divoký odsun“ se udála ještě před Postupimskou konferencí. Právě 

v této části se stalo nejvíce lynčů a excesů, kterým měla dohoda z Postupimi zabránit. 

 AfD naopak sdílí názor, že odsun Němců je v rozporu s mezinárodním právem a 

evropskými hodnotami. Na rozdíl od SPD používá AfD při komunikaci odsunu 

terminologii zahrnující pojmy jako „genocida“, „pogrom“, „mučení“, „masové vraždění“. 

Spíše než „odsun“ označuje AfD poválečné události jako „vyhnání“. Tento pojem použila 

SPD v jednom ze svých příspěvků také, avšak v uvozovkách, které jsou používány při 

naznačení ironie.  Dalším rozdílem v komunikaci je též fakt, že členové AfD se častěji 

odkazují na akademiky či historiky, kteří jsou odborníky na tyto události. 

Benešovy dekrety označuje AfD za „nedemokratické“ a „diskriminační“.  Strana též 

upozorňuje, že jsou dekrety stejně jako odsun neslučitelné s evropskými hodnotami a 

mezinárodním právem. Požadují jejich zrušení zejména proto, že dodnes ovlivňují 

potomky odsunutých Němců. SPD se však odkazuje na jejich právní platnost a 

nezrušitelnost. Pokud by došlo ke zrušení dekretů, považovalo by to SPD jako 

zpochybňování závěrů druhé světové války, od čehož měla údajně upustit i AfD ve 

společné deklaraci z června 2019.  

 Zajímavým zjištěním je též fakt, že SPD se buď zcela minimálně či vůbec 

nevyjadřuje k excesům, které se během odsunu staly, na rozdíl od AfD, která zdůrazňuje 

jejich připomínání. Na Facebookovém profilu skupiny VAdM, která je součástí AfD, se 

objevují zmínky jak o Ústeckém masakru, tak Chomutovském a Brněnském pochodu 

smrti. Všechny tyto události jsou popsány velmi naturalisticky a detailně, s podobnou 

rétorikou, kterou používá SPD o nacistických excesech na Češích.  

 Zajímavým zjištěním je, že obě strany mají podobný vztah k Sudetoněmeckému 

Landsmanšaftu. Rozdíl je však v jeho vnímání, kdy SPD označuje jeho členy za fašisty a 
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nacisty, na druhé straně AfD spíše obviňuje představitele SL z nezájmu o sudetské Němce 

a zneužívání této tématiky v předvolebním období. Dílčí závěry jsou uvedené též na konci 

každé kapitoly, jelikož se v nich snažím popsat, jak každá strana vnímá zkoumané 

diskurzy. 
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ZÁVĚR 
 
Výběr tématu mé bakalářské práce se řídil skutečností, že jsem se chtěla věnovat tématu 

odsunu Němců, zejména z toho důvodu, že tato událost zasáhla i mou rodinu, jelikož mám 

německé kořeny a pocházím z Ústí nad Labem. Přišlo mi zajímavé zkoumat tuto událost 

skrze strany SPD a AfD, přičemž při psaní projektu bakalářské práce jsem tyto strany 

chtěla definovat jako krajně pravicové. Během rešerše literatury a po konzultaci s Mgr. 

Vendulou Prokůpkovou jsem došla k závěru, že bude lepší využít klasifikaci těchto stran 

jako pravicově populistické, jelikož v té době německý spolkový úřad pro ochranu ústavy 

neoznačil AfD jako extremistickou stranu. Proto se má současná podoba práce liší od 

navrhovaného projektu. Situace se však změnila v březnu 2020, kdy německá 

kontrarozvědka označila frakci AfD „Der Flügel“ za extremistickou a začala ji sledovat 

(PET, 2020, (online)). Jelikož se tak stalo až při dokončování mé práce, ponechala jsem 

klasifikaci stran jako pravicově populistické.  

V této práci „Srovnání komunikace odsunu Němců z Československa u pravicově 

populistických stran SPD a AfD“ jsem se věnovala tématu, které stále dokáže ovlivňovat 

současnou politiku a volební výsledky. Mým cílem bylo u těchto stran zmapovat 

komunikaci odsunu Němců, a to z pohledu dat i terminologie. Má hypotéza byla taková, že 

komunikace bude ovlivněna nacionálním smýšlením stran SPD a AfD. Na základě tohoto 

cíle a hypotézy jsem stanovila výzkumnou otázku: „Jaký je rozdíl v interpretaci odsunu 

Němců českou a německou populistickou pravicí? 

Využila jsem metodu diskurzivní analýzy, která považuji za nejvhodnější pro účely 

této práce. Sledovala jsem diskurzy „odsun Němců“, „Benešovy dekrety“ a „doprovodné 

excesy během odsunu“. Na základě klíčových slov jsem získala korpus s texty, ze kterých 

jsem při analýze čerpala. Sledovala jsem výroky z let 2013–2020, během kterých tyto 

strany či jejich představitelé působili na politické scéně. 

Zatímco německá AfD kalkuluje s až 5 000 mrtvých během Brněnského pochodu 

smrti, český historik Tomáš Staněk je o něco zdrženlivější a udává kolem 1690 obětí 

(Staněk, 2005, s. 45). Celkové počty mrtvých jsou však dodnes nevyřešená otázka a 

podléhají interpretaci celé události. Značný rozdíl v komunikaci odsunu u SPD a AfD jsem 

viděla zejména v terminologii, kterou strany používaly a v souvislostech, které uváděly. 

Na jedné straně SPD, která užívá pojem „odsun“ a komunikuje jej zejména s důrazem na 

okolnosti vyhánění Čechů ze Sudet v předválečném období a poválečného násilí, kterého 



57 
 

se dopouštěli Němci na Češích. Naprosto rozdílnou argumentaci měla AfD, jejíž 

představitelé označovali událost za genocidu či etnické čistky. Tyto rozdíly v argumentaci 

potvrdily mou hypotézu, že nacionalistické smýšlení a obrana vlastního národa budou 

ovlivňovat styl komunikace této události. Toho si můžeme povšimnout i v nulové či pouze 

částečné komunikaci doprovodných excesů u SPD, u které jsem nenašla jediný případ, kdy 

by komunikovala některou z těchto událostí.  

Abych odpověděla na svou výzkumnou otázku, rozdíl v komunikaci odsunu Němců 

z Československa je výrazný. Na jedné straně se SPD odvolává na spravedlivost odsunu 

kvůli excesům, které byly namířeny na Čechy, ale nezmiňuje masakry a lynče, kterých se 

dopustilo české obyvatelstvo na sudetských Němcích. Na druhou stranu AfD tyto události 

popisuje velmi detailně, uvádí příběhy umučených osob a praktiky, které Češi využívali. 

Velký rozdíl v komunikaci jsem pozorovala též v otázce Benešových dekretů, u kterých se 

AfD dlouho dožadovala jejich zrušení, jelikož umožňovaly zmíněné poválečné masakry 

německých obyvatel. SPD však považuje dekrety za nezrušitelné a tím se strany dostávají 

do konfliktu, ten měla ukončit deklarace z červa 2019, ve které se AfD měla zavázat, že 

dekrety nebude zpochybňovat. 

Během psaní práce jsem objevila zajímavé skutečnosti, které by si jistě zasloužily 

dalšího zkoumání. Jedním z nich je údajná deklarace mezi SPD a AfD, která měla být 

podepsána v červnu roku 2019 a podle které se AfD zavazuje k tomu, že bude respektovat 

vývoj historických událostí a tedy nebude požadovat zrušení Benešových dekretů. Touto 

deklarací velmi často argumentuje předseda SPD Tomio Okamura, když mluví o 

spolupráci s Alternativou pro Německo. V dostupných zdrojích se mi dokument však 

nepodařilo dohledat. V textech od AfD jsem o deklaraci také nenašla žádnou zmínku, což 

lze předpokládat, jelikož zrušení Benešových dekretů bylo dlouho jejich volebním 

tématem a pokud přeci jen na deklaraci přistoupili, zřejmě není v jejich zájmu tento fakt 

komunikovat svým voličům. To potvrzuje i to, že od června 2019 AfD nevydala žádné 

oficiální vyjádření k problematice dekretů.  

Druhá skutečnost, která z práce vyplývá a která by mohla posloužit k dalšímu 

zkoumání, je ta, že předseda SPD Tomio Okamura během tří let pozoruhodně otočil svůj 

postoj k Benešovým dekretům. Zatímco v roce 2013 přiznal, že dekrety jsou v rozporu 

s mezinárodními dohodami a jejich neplatnost nic neznamená, o několik let později po 

svém aliančním partnerovi požaduje deklaraci toho, že AfD nebude požadovat zrušení 

dekretů a otvírat historické otázky.  
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Má práce potvrzuje slova Jamese Paula Geeho, že jazyk je silným nástrojem, který 

dokáže konstruovat realitu. Přesně toho využívají obě analyzované strany, které díky 

svým projevům a stanoviskům vytvářejí dvě rozdílné reality odsunu Němců. 
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