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Anotace 

Bakalářská práce s názvem Integrace vysídlených Němců v Bavorsku se zabývá zejména 

politikou jednotlivých aktérů v Bavorsku po druhé světové válce (především bavorské 

zemské vlády a německé spolkové vlády, ale i americké okupační správy) v otázce příjmu 

vysídlených Němců. Představuje instituce a důležité zákony, které zajistily ubytování a práci 

vysídlencům. Poválečné Bavorsko se potýkalo s mnohačetnými problémy v podobě inflace, 

nedostatku bytů, válečné destrukce, a také právě v podobě přísunu bezmála dvou milionů 

imigrantů, z nichž ti z ČSR, tzv. sudetští, tvořili více než polovinu. Právě řešení přílivu 

ohromného počtu lidí se neodehrálo zcela hladce, ač je zpětně chápáno jako úspěšné. Nuceně 

vysídlení Němci často mířili do záchytných táborů (některé z nich se nacházely v bývalých 

nacistických zařízeních, třeba i v blízkosti koncentračních táborů), trpěli hladem, docházelo 

k porušování jejich práv a svobod. V Bavorsku měli vysídlenci statut cizinců. Navíc 

přicházeli často s velmi malým majetkem. Jak v rovině sociální, tak v té politické umožnilo 

lepší sloučení vysídlených Němců s bavorskými až pozdější zlepšení ekonomické situace v 

zemi.   

 

Annotation 

This bachelor thesis entitled “Integration of the Expelled Germans in Bavaria” deals mainly 

with the policies of the Bavarian political players after World War II (especially those of the 

Bavarian state government, the German federal government and the American military 

government) on the issue of income of expelled Germans. It presents the institutions and the 

important legislative measures, which ensured the accommodation and jobs to the expellees. 

Post-war Bavaria faced numerous problems especially inflation, lack of housing, war 

destruction, and the influx of almost two million immigrants as well, of whom those from 

the Czechoslovak Republic, the so-called Sudeten, accounted for more than a half. It was the 

solution to the influx of many people that did not go smoothly, although in retrospect it is 

perceived as successful. The expellees often went to detention camps (some of them were 

situated to the former Nazi facilities, sometimes even located near concentration camps), 

starved, and their rights and freedoms were violated. In Bavaria, the expelled Germans had 

the status of foreigners. Besides, they often came with very little property. The better 

integration of the expellees to the Bavarian society was enabled later by the improvement of 

the economic situation. 
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Úvod 

 Bavorská zemská vláda řešila po druhé světové válce mnoho problémů. Válka za 

sebou zanechala zničená města, miliony lidí bez domova, země trpěla nedostatkem potravin, 

bytů i inflací. Do poválečného chaosu přibyl další problém v podobě přísunu bezmála dvou 

milionů vysídlených osob 1 zejména z Československa a Polska. Přestože je integrace takto 

významného počtu osob zpětně považována za úspěšnou, neobešel se její průběh bez 

problémů. Především hledání kapacit, ve kterých by bylo možné miliony příchozích 

ubytovat, bylo velmi složité a žádalo si součinnost vlády, úřadů, uprchlické správy, americké 

okupační správy, později i spolkové vlády Německa. I přes jejich velkou snahu byli 

vysídlenci, mnohdy dlouhodobě, ubytováni v záchytných táborech, kde někdy trpěli hladem 

a kde docházelo k porušování jejich práv a svobod.  

Definice slova integrace, v tomto případě konkrétně sociální integrace, není zrovna 

jednoduchá. Slovník spisovného jazyka českého nabízí synonyma jako scelení, sjednocení. 

Pro integraci osob je dle Hartmuta Essera stěžejní zaprvé jazyk. Německý jazyk vysídlení 

Němci zpravidla uměli (sice často s přízvukem, což vedlo k diskriminaci, nicméně jazyk 

nebyl hlavní překážkou integrace). Esser také zdůrazňuje, že je pro začlenění osob nutné 

zajistit jim patřičné zaměstnání. To bylo ale velmi složité, především z důvodu nedostatku 

vhodných pracovních míst, ale i kvůli diskriminaci ze strany místních. Integraci lze chápat 

za završenou v případě, že se osoby identifikují se společností, nestojí již mimo ní (například 

politicky). Je těžké určit časově bod, ve kterém již byli všichni vysídlenci integrováni. 

Můžeme ale sledovat například volební výsledky Celoněmeckého bloku – bloku vyhnaných 

z vlasti a bezprávných, jehož podpora od roku 1954 klesala (roku 1962 se již do bavorského 

parlamentu nedostal), to značí, že docházelo k větší a větší integraci vysídlenců. 2  

 Slova o vysídlení Němců se ozývala již v průběhu druhé světové války z úst Edvarda 

Beneše nebo i Winstona Churchilla. Toto řešení neklidného soužití velkého počtu Němců 

v Československu, ale i v Polsku, se postupně stávalo jedinou alternativou, o které se 

uvažovalo. Transfer obyvatel nebyl v té době ničím novým, byl ve 20. století obecným 

řešením problémů s národnostními menšinami a jejich nároky na území státu. Česká 

historiografie pohlíží na vysídlení Němců především z české strany, osudům českých 

 
1 Erik K. Franzen, Der vierte Stamm Bayerns: Die Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen 1954–1974 

(München: Oldenburg, 2010), 38–39. 
2 Hartmut Esser, Integration und ethnische Schichtung (Mannheim: Mannheimer Zentrum für Europäische 

Sozialforschung. Arbeitspapiere Nr. 40, 2001), 1–16, dostupné z http://www.mzes.uni-

mannheim.de/publications/wp/wp-40.pdf, získáno 11. 6. 2021. 
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Němců, kteří ztratili svou vlast, není věnována potřebná pozornost. Pro pohled z druhé 

strany je zapotřebí německých, v tomto případě bavorských, zdrojů. Proto jsem využil svých 

znalostí německého jazyka a snažil se zaměřit na téma začlenění (integraci) těchto 

vysídlených Němců, konkrétně ve Svobodném státě Bavorsko. To v celkových počtech 

přijalo nejvíce osob (přes 2 miliony), avšak i v přepočtu na obyvatele to byl čtvrtý nejvyšší 

počet (hned po Meklenbursku, Šlesvicku-Holštýnsku a Dolním Sasku). 3 

 Hlavním cílem této práce je odpovědět na výzkumnou otázku, jak bavorská zemská 

vláda, a později německá spolková vláda v Bavorsku, řešily integraci vysídlených Němců. 

Integrací je myšleno začlenění těchto „nových obyvatel“ v Bavorsku. Zaměřuji se na to, jak 

Bavorsko zvládlo zajistit základní potřeby těchto lidí, zejména najít jim vhodné ubytování, 

práci, tak aby nebyli závislí na státní podpoře. Nedílnou součástí procesu bylo i jejich 

finanční odškodnění. Za tímto účelem jsem provedl rešerši dostupných zdrojů. Navíc jsem 

pracoval i s primárními zdroji, především v podobě zákonů. Hlavní cíl je možné rozdělit do 

vedlejších cílů. Zaprvé, jaké instituce sloužily k tomu, aby proběhla integrace vysídlenců 

hladce, tomuto tématu se věnuje první kapitola vlastní práce. Je v ní popsána postupná cesta 

k vytvoření spolkového Ministerstva pro vyhnance, které bylo vyvrcholením snah o 

zastoupení zájmů této skupiny osob. Druhá kapitola se zabývá konkrétními zákonnými 

opatřeními, která Svobodný stát Bavorsko a později celá Spolková republika Německo 

podnikly za účelem začlenění postižených osob do bavorské společnosti. Obzvláště je kladen 

důraz na zákon o okamžité pomoci a zákon o vyrovnání břemen, které poskytly vysídleným 

Němcům zejména finanční prostředky na osamostatnění se. Přijetím tzv. federálního zákona 

o „vyhnancích“ roku 1953 lze bezprostřední etapu integrace chápat za ukončenou. Třetí, 

poslední, kapitola práce se věnuje integraci vysídlených Němců pomocí bydlení a práce. 

Zvláštní pozornost je zde upřena na stigmatizující tábory, kterými prošly statisíce osob kvůli 

nedostatečným kapacitám bydlení v Bavorsku. V rámci této kapitoly je začleněn i krátký 

exkurs o církvi, jejíž integrační role byla především v prvních letech velmi důležitá. 

  

 Pro mou práci bylo důležitých hned několik publikací. Jelikož je pro tuto práci 

stěžejní právě integrace vysídlených Němců v Bavorsku, vycházím zejména z díla 

německých autorů, kteří se tématem nejvíce zabývají. Obecný přehled o všech vysídlených 

i vyhnaných Němcích v rámci celého Německa poskytuje do češtiny přeložená publikace 

 
3 Franzen, Der vierte Stamm Bayerns: Die Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen 1954–1974, 38–39. 
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s názvem Chladná vlast: Historie odsunutých Němců po roce 1945 od Andrease Kosserta, 4 

která je velmi vhodným úvodem do této problematiky. Co se samotného Bavorska týče, 

cenné informace jsem čerpal od Geralda Neumanna, který propojil historické události 

s jejich obrazem v bavorských médiích, poskytuje tedy nejen pohled historika, ale i pohled 

tehdejších médií, tedy dobový. 5 Další důležitou historičkou, která se této kapitole 

bavorských dějin věnuje, je Marita Krauss. Cituji její příspěvek do sborníku Sudetské 

příběhy, 6 ale i další knihu, na které se podílela jako editorka, a sice sborník Odchody a 

návraty, Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a 

Bavorsku ve 20. století.  

  

 Co se označení osob, které vyhánění nebo nucené vysídlení postihlo, týká, je jejich 

pojmenování těžké. I kvůli existenci dvou německých států se pro ně používalo mnoho 

označení: utečenec (německy Flüchtling), vysídlenec (něm. Ausgesiedelte), vyhoštěnec 

(Ausgewiesene), nový občan (Neubürger, používané v NDR), vyhnanec z domova 

(Heimatvertriebene), utečenec z východu (Ostflüchtling) nebo vypovězený z vlasti 

(Heimatausgewiesene) a jiné kombinace obsahující slova jako domov a uprchlík. 

V poválečném Německu se poválečná událost vžila především jako vyhnání (německy 

Vertreibung), nuceně vysídlení Němci byli označováni zejména jako vyhnanci (Vertriebene) 

či vyhnaní z domova (Heimatvertriebene). 7 Jelikož vycházím především z německy psané 

literatury i z dobových zákonů, nezdálo se mi správné měnit tehdejší názvosloví a nazývám 

často i vysídlené Němce „vyhnanci“, což ale dávám do uvozovek. Ale i mnozí historikové 

mi dají za pravdu, že pojmy jako divoký odsun jsou přílišným eufemismem, zakrývajícím 

vyhánění, vraždění a celkově pomstu utlačovaných, ale i neutlačovaných Čechů na Němcích. 

Existuje však shoda na užívání neutrálních pojmů, pro onen proces, který začal po 

postupimské konferenci, jako nucené vysídlení a pro osoby pak nuceně vysídlení či 

vysídlenci. Proto budu využívat právě toto názvosloví. 

 

 Především na konci druhé světové války docházelo k masové imigraci Němců do 

 
4 Andreas Kossert, Chladná vlast: Historie odsunutých Němců po roce 1945 (Brno: Host, 2011). 
5 Gerald Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 1953 (Mnichov: Iudicium, 

1994). 
6 Marita Krauss, „Vysídlení sudetští Němci v Bavorsku po roce 1945,“ in Sudetské příběhy, ed. Sarah Scholl-

Schneider, Miroslav Schneider a Matěj Spurný (Praha: Antikomplex, 2010). 
7 Kossert, Chladná vlast: Historie odsunutých Němců po roce 1945, 11. 
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Bavorska. Jednalo se přibližně o 680 000 říšských Němců, 8 stahujících se z oblastí, kde 

válka zuřila nejvíce, nebo z míst, která ležela blízko válečné fronty. Přístup bavorské vlády 

k utečenecké krizi byl však velmi laxní a z počátku nechávala odpovědnost na církvi a 

bavorském Červeném kříži. Je patrné, že se domnívala, že půjde o menší problém a že se 

možná Němci budou moci vrátit zpět. Podle 12. článku Protokolu postupimské konference 

Spojenci „uznali, že německé obyvatelstvo nebo jeho složky, které zůstávají v Polsku, 

Československu a v Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa (…) [a to] spořádaně a 

lidsky“. Spojenci však žádali dotyčné vlády, aby zastavily probíhající vyhánění a počkaly, 

až dojde k posouzení situace ze strany Spojenecké kontrolní komise. Bylo třeba zvážit 

dopady vysídlení, jelikož „příliv velkého počtu Němců do Německa by zvýšil břímě, které 

ponesou okupující mocnosti“. 9 „Organizované odsuny“ z Československa do Bavorska 

mohly probíhat od konce ledna 1946. Po několika dnech strávených ve sběrných táborech a 

v dobytčích vozech s mnoha dalšími lidmi a se zavazadly se všichni dostali do Bavorska. 

Vlak se skládal ze 40 vagonů po 30 lidech, takže jeden transport měl převézt přibližně 1200 

Němců. K vybavení vozu patřily často jen kyblíky pro vykonání potřeby. Například cesta ze 

sběrného tábora v Česku přes tranzitní tábory v Bavorsku až do sběrného tábora v Bavorsku 

trvala i několik dní. 10 

  

  

 

 
8 Franzen, Der vierte Stamm Bayerns: Die Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen 1954–1974, 70–72. 
9 Office of The Historian, „Protokol z jednání berlínské konference (No. 1383),“ Dostupné z 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945Berlinv02/d1383. Získáno 12. 7. 2020. 
10 Claudia Decker, „Vagón s vyhnanci jako osudové společenství“ in Odchody a návraty, Vzpomínková 

kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století, ed. Marita Krauss, 

Sarah Scholl-Schneider a Peter Fassl (Antikomplex: Praha, 2015), 263. 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945Berlinv02/d1383
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1. Instituce, zajišťující integraci vysídlených Němců 

 Hlavní roli při přijímání nuceně vysídlených osob sehrála v bezprostředních letech 

po válce bavorská zemská vláda. Americká okupační správa, do jejíž sféry Bavorsko od roku 

1945 do vzniku Spolkové republiky v roce 1949 spadalo, nechávala jednotlivým zemím a 

jejich vládám ve své zóně zprvu ruce nesvázané a pouze proces integrace usměrňovala a 

snažila se jej urychlit nejrůznějšími nařízeními o urychlení činnosti vlád.  

 Když na Postupimské konferenci Spojenci schválili provedení „organizovaného 

odsunu“ Němců z Polska, Československa a Maďarska, reagovala bavorská vláda nejdříve 

v září 1945 zřízením úřadu zvláštního zmocněnce pro otázky běženců. Následně založila 

2. listopadu prostřednictvím tzv. nařízení číslo 3 o záležitostech běženců (německy 

Verordnung Nr. 3 über das Flüchtlingswesen) Státní komisariát pro otázky běženců při 

bavorském Ministerstvu vnitra (první svého druhu v pozdější Spolkové republice), v jehož 

čele stanul bývalý pruský úředník z Vratislavi Wolfgang Jaenicke. Na úrovni vládních 

okrsků působili jemu podřízení vládní komisaři (celkem pět), zodpovědní za rozmisťování 

vysídlenců do měst a obcí. Na úrovni okresů a samosprávných měst to byli tzv. běženečtí 

komisaři (celkem 166), jejichž hlavním úkolem bylo zabezpečit ubytování a stravování osob. 

Komisariát měl tedy jako celek na starosti příjem běženců do táborů, umisťování do 

soukromých příbytků, do rodin, jejich pracovní nasazení. Nicméně brzy po zahájení 

nuceného vysídlení přestaly bavorské kapacity stačit, což bylo jednou z příčin, že se systém 

stal nefunkčním. 11 Navíc docházelo ke kompetenčním sporům mezi běženeckými komisaři 

a tzv. úřady bydlení, které podléhaly Ministerstvu práce. Tyto úřady disponovaly výlučným 

právem na rozhodování, kdo a kde bydlení dostane. Čelily nátlaku starostů a jiných obyvatel, 

kteří na území své obce nechtěli přijmout větší počet vysídlenců. Dohodou ministrů vnitra a 

práce z 16. srpna 1946 mělo dojít k určitému kompromisu, a tedy zrušení onoho výlučného 

práva bytového úřadu. V praxi ale systém dále pokulhával, a tak bylo nutné svěřit správu 

nad bydlením do rukou uprchlické správy, k čemuž došlo v listopadu 1946 (předseda 

bavorské vlády to ale potvrdil až 12. dubna 1947). 12 

 Dalším důvodem, proč Státní komisariát pro otázky běženců nefungoval 

stoprocentně, byla i omezená kontrola uprchlických komisařů umístěných na úrovni okresů. 

Jelikož chyběly předpisy, které by dávaly pravomoci jejich nadřízeným vládním komisařům, 

 
11 Krauss, „Vysídlení sudetští Němci v Bavorsku po roce 1945,“ 31–32. 
12 Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 1953, 71–72. 
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nemohli tito vládní komisaři dostatečně kontrolovat, a hlavně koordinovat své podřízené na 

úrovni okresů. Navíc ony pozice uprchlických komisařů, nenechme se klamat jejich názvem, 

byly z velké většiny zastávány původními obyvateli. Proto často neměli důvěru na straně 

uprchlíků, někdy ale ani na straně domácích pro svou většinově levicovou orientaci. Tento 

trend, že se vysídlení nemohli podílet na správě svých věcí, ještě zhoršilo nařízení o úřední 

správě bydlení a o uprchlictví, které dávalo Ministerstvu vnitra stále větší pravomoci na úkor 

v té době již státního sekretáře pro uprchlictví Jaenickeho, který nakonec v prosinci roku 

1949 odstoupil. 13 

 Právě nemožnost zastupovat své zájmy velmi vysídlence trápila. V lednu 1946 se 

postavili bavorské vládě, jelikož dále nechtěli, aby jim bylo upíráno volební právo. 

Rozhořčeně nesli, že by domácí, v minulosti třeba i příznivci Hitlerova režimu, volit mohli, 

a oni nikoliv. Roku 1946 se totiž měly konat hned dvoje důležité volby – do zemského sněmu 

a do ústavodárného shromáždění.  Pro vysídlence bylo zajisté vítanou změnou snížení doby 

pobytu v Bavorsku nutné pro nabytí volebního práva z jednoho roku na polovinu (roku 1948 

bylo od této podmínky upuštěno definitivně). Došlo k němu ale až po komunálních volbách 

1946, kterých se tudíž uprchlíci účastnili pouze sporadicky. Jelikož nebylo v zájmu ani 

americké okupační správy, ani bavorské vlády, aby vznikla jakási uprchlická strana, 

například pro snadnější integraci, byl zaveden tzv. koaliční zákaz. (Tento fakt přímo 

odporoval jednomu ze čtyř D Postupimské konference, a sice bodu demokratizace.) 14 

Vysídlencům nezbývalo nic jiného než vstoupit do stávajících stran. Tento zákaz trval až do 

roku 1948, ve kterém prvně v komunálních volbách mohla o hlasy voličů usilovat i uskupení 

vysídlenců. 15 Jediným možným politickým uskupením vysídlených Němců byl tzv. Hlavní 

výbor běženců a vysídlenců, který vznikl 24. srpna 1946. Sestával se z 15 členů, schválených 

bavorskou vládou, zastoupeny v něm byly všechny politické strany, a navíc i zástupci 

krajanských sdružení. Předsedou výboru byl zvolen Hans Schütz, sudetský Němec za CSU. 

Samotní běženci se nově mohli podílet na zákonech, které do té doby předkládal pouze 

Komisariát pro běžence. 16 Hlavní výbor pomáhal, jakožto poradní orgán zemské vlády, ve 

věcech začleňování vysídlenců, poskytoval jim politické zastoupení v Bavorsku, kterého 

 
13 Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 1953, 71–73. 
14 Thomas Grosser, „Sudetendeutsche im Nachkriegsdeutschland,“ in Deutsche und Tschechen Geschichte – 

Kultur – Politik, ed. Walter Koschmal, Marek Nekula, Joachim Rogall (Bonn: C. H. Beck, 2005), 398–399. 
15 Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 1953, 83–85. 
16 Walter Ziegler, „Flüchtlinge und Vertriebene“, Historisches Lexikon Bayerns, publikováno 6. 9. 2011, 

aktualizováno 28. 5. 2018, dostupné z https://www.historisches-lexikon-

bayerns.de/Lexikon/Flüchtlinge_und_Vertriebene, získáno 13. 7. 2020. 

https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Flüchtlinge_und_Vertriebene
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Flüchtlinge_und_Vertriebene
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sami dosáhnout nemohli kvůli koaličnímu zákazu. Byl však kritizován mnohými vysídlenci, 

že nedostatečně hájí jejich zájmy. Sdružovali se proto nově do tzv. nouzových společenství 

a usilovali o větší participaci ať už v oblasti státní správy, nebo i ve sféře hospodářství. 

Měnovou reformou z roku 1948 se spor natolik vyostřil, že nespokojení vysídlenci založili 

tzv. zemské zastoupení vyhoštěných (něm. Landesvertretung der Ausgewiesenen) a až po 

dohodě, že budou moci pět zástupců Hlavního výboru nominovat oni, došlo 6. února 1949 

ke smíření obou uskupení. 17 

 Mezi lety 1947 a 1948 povolili Američané a Britové ve svých zónách alespoň vznik 

nepolitických organizací. Tzv. Bizónie tím zažila rozkvět v zakládání různých spolků a 

krajanských sdružení. 18 Především s vidinou blízkých komunálních voleb ale začala vznikat 

uskupení, která se chtěla se stávajícími stranami utkat o hlasy vysídlených. Narážela ale na 

nejrůznější problémy. Jelikož byli vysídlenci značně heterogenní skupinou, scházela jim 

společná vůdčí osoba. Navíc zákaz tvoření koalic vedl mnohé ke vstupu do stávajících stran, 

tudíž potenciálně zajímavé osobnosti již často byly v některé ze stran, zejména v CSU a 

v SPD, ba i voliči již byli přikloněni k těmto stranám. 19 Po volbách do Spolkového 

parlamentu byl roku 1949 konečně zrušen zákaz vysídlenců tvořit koalice. Ač už se dříve 

mohli vysídlení Němci politicky prosazovat v rámci jiných stran, disponovali v Bavorsku od 

roku 1946 aktivním i pasivním volebním právem i pouze po půl roce pobytu v zemi, neměli 

možnost založit svou vlastní politickou stranu, a to právě do roku 1948.  

  Mezi nově vzniklými stranami bylo například tzv. Nouzové společenství (něm. 

Notgemeinschaft), vzniklé 13. března 1949, nebo „Spolek vyhnaných z domova“, vytvořený 

Günterem Goetzendorffem 5. července téhož roku. Ani jednomu z uskupení nebylo 

americkou okupační správou umožněno účastnit se voleb do Spolkového parlamentu, ty tedy 

vyzývaly své voliče k bojkotu voleb. Naproti tomu tzv. Spolek nových občanů (něm. 

Neubürgerbund) zvolil cestu jinou a spojil se se Sdružením hospodářské výstavby (něm. 

Wirtschaftlichen Aufbau-Vereinigung, zkratka WAV). Díky hlasům od vysídlenců získalo 

ve spolkových volbách toto sdružení v Bavorsku 14 % hlasů, což zaručilo šesti „vyhnancům“ 

poslanecké mandáty. Další pokus o založení strany vysídlených osob podnikl August 

 
17 Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 1953, 89–93. 
18 Rolf Messerschmidt, „Vertriebene und Flüchtlinge in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Erkenntnise der 

jüngeren Zeitgeschichtsforschung,“ in Die Bundesrepublik Deutschland und die Vertriebenen, ed. Christof 

Dahm, Hans-Jakob Tebarth (Bonn: Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, 2000), 29. 
19 Helmut Neubach, „Heimatvertriebene in den politischen Parteien,“ in Die Bundesrepublik Deutschland und 

die Vertriebenen, ed. Christof Dahm, Hans-Jakob Tebarth (Bonn: Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, 

2000), 37–41. 
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Haußleiter vystoupivší z CSU, který s podporou oněch nouzových společenství založil 

pravicově extremistickou stranu Německé společenství (něm. Deutsche Gemeinschaft, zkr. 

DG). Právě orientace této strany přiměla Waldemara Krafta 8. ledna 1950 k tomu, aby 

v Kielu založil „Svaz vyhnaných z vlasti a bezprávných“ (něm. Bund der 

Heimatvertriebenen und Entrechteten). Odnož „Svazu vyhnaných z vlasti“ se za Kraftova 

přispění podařilo vytvořit i 17. září 1950 v Bavorsku. Hned první volby byly pro Svaz 

úspěšný. Jelikož vysídlenci nechtěli v Bavorsku štěpit síly, spojili se při zemských volbách 

10. října 1950 s Německým společenstvím. Výsledkem byl zisk 12,3 % a nominování 26 

poslanců do zemského sněmu. Strana následně zjistila, že ji nevolí pouze vysídlení, a tak 

chtěla pomoci zisku dalších voličů i svým přejmenováním. Od roku 1952 už proto nesla 

název „Celoněmecký blok – blok vyhnaných z vlasti a bezprávných“ (něm. 

Gesamtdeutscher Block – Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten, zkr. GB/BHE). 

20 Jak ale ubývalo nespokojených a nezačleněných „vyhnanců“, klesala i podpora této strany. 

Ve volbách do zemského sněmu v roce 1954 získali 10,2 %, nicméně vytvořili koaliční vládu 

s SPD. Na vládnutí se podíleli i po rozpadu koalice, jelikož jim roku 1957 CSU nabídla 

křeslo vicepremiéra. V té době tedy na úrovni Bavorska dosáhli „vyhnanci“ největšího vlivu. 

Naposledy se strana do zemského sněmu dostala ve volbách roku 1958 se ziskem 8,6 % 

hlasů, znovu klesl počet jejich mandátů, tentokrát z 19 na 17. 21 

  

 Zprvu sice nechali Američané ve své okupační zóně (na rozdíl třeba od Britů) 

problematiku vysídlenců v rukou Němců a německých orgánů. Až počátkem roku 1946 si 

začali uvědomovat, že se jedná o složitý problém, k jehož úspěšnému řešení bude potřeba 

spolupráce i na vyšší, zemské i celoněmecké úrovni. První krok k dosažení větší koordinace 

alespoň v rámci své okupované oblasti nastal 15. února 1946, kdy vznikla tzv. uprchlická 

komise při Zemské radě amerického okupovaného území ve Stuttgartu. Při snaze najít 

stejnou řeč i s dalšími okupačními mocnostmi Američané v létě 1946 narazili, podpora se 

jim dostala pouze od Britů. Mezi Američany, Brity a Francouzi probíhaly další konference, 

na kterých ať už předsedové vlád, nebo příslušní ministři řešili otázku vysídlených Němců.  

Tou nejvýznamnější byla konference v Bad Segebergu v červenci 1947, na které došlo ke 

schválení vzniku tzv. pracovní skupiny německých uprchlických správ (něm. 

 
20 Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 1953, 131–144. 
21 Neubach, „Heimatvertriebene in den politischen Parteien,“, 49–50. 
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Arbeitgemeinschaft der deutschen Flüchtlingsverwaltungen). 22 Dalším důležitým 

mezníkem byla konference ve Frankfurtu nad Mohanem 9. prosince 1948, na které jasně 

zaznělo, že problém uprchlictví není problémem jednotlivých německých zemí, nýbrž 

mezinárodním. Proto vzniklo uvnitř hospodářské rady Bizónie tzv. centrální místo, které 

mělo za úkol spravedlivě rozdělit uprchlíky mezi německými zeměmi, navrátit evakuované 

Němce z jedné země zpět do té původní a najít vhodný způsob, jak hospodářsky vyrovnat 

břemena jednotlivých zemí. Tento trend, a sice snaha o větší koordinaci v uprchlické politice 

zemí Bizónie, neustále pokračoval a v polovině února 1949 vyústil v založení úřadu pro 

otázky „vyhnaných z domova“, což byl de facto přímý předchůdce spolkového Ministerstva 

pro vyhnance. 23 

 Spolkové Ministerstvo pro vyhnance, od roku 1954 přibylo do názvu navíc „pro 

uprchlíky a válkou poškozené“, bylo nedílnou součástí kabinetu od vzniku Spolkové 

republiky roku 1949 až do roku 1969. Od září 1949 do října 1953 úřad zastával Hans 

Lukaschek, nahrazený roku 1953 Theodorem Oberländerem. Ministerstvo se zaměřovalo 

zejména na sociálně politické aspekty (bydlení, práce, sociální péče, odškodnění). Struktura 

ministerstva se často měnila, po roce 1953, kdy ministerstvu připadla i agenda válkou 

postižených lidí, se ale hierarchie organizace ustálila na tři oddělení: první všeobecné, druhé 

oddělení mělo na starosti hospodářské začlenění vysídlenců a mezinárodní nakládání 

s otázkou vysídlených, třetí a poslední oddělení řešilo kulturní záležitosti a sociální péči. Od 

roku 1957 ještě přibylo čtvrté pro záležitosti, týkající se uprchlíků bývalé sovětské okupační 

zóny Německa. 24 

  Hlavním úkolem ministerstva byla koordinace v politikách jednotlivých zemí vůči 

uprchlíkům, bez níž by k integraci nových občanů nedošlo, nebo by probíhala mnohem 

pomaleji. Hlavním problémem, kterému západní Německo čelilo, bylo právě začlenění 

obyvatel do společnosti, nejen v rovině sociální, aby se staří a noví občané „sžili“, ale 

 
22 H. R. Kollai, Die Eingliederung der Vertriebenen und Zuwanderer in Niedersachsen, (Berlin: Duncker 

Humblot, 1959), 33, dostupné z    

https://books.google.cz/books?id=JPf9V9K1YoYC&printsec=frontcover&dq=Die+Eingliedrung+der+Vertri

ebenen+und+Zuwanderer+in+Niedersachsen&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj-9IKm-

tDvAhUoposKHSd8A5kQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=Die%20Eingliedrung%20der%20Vertriebe

nen%20und%20Zuwanderer%20in%20Niedersachsen&f=false, získáno 27. 3. 2021. 
23 Rolf Messerschmidt, „Vertriebene und Flüchtlinge in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Erkenntnise der 

jüngeren Zeitgeschichtsforschung,“ in Die Bundesrepublik Deutschland und die Vertriebenen, ed. Christof 

Dahm, Hans-Jakob Tebarth (Bonn: Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, 2000), 17–19. 
24 „Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte (Bestand),“ Deutsche digitale 

Bibliothek, dostupné z https://www.deutsche-digitale-

bibliothek.de/item/OXDLAL6AMR5YELLUSM5DQIC6PP2TLBEF, získáno 19. 3. 2021. 
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především v rovině ekonomické. Existovaly regiony, ve kterých vysídlenci tvořili 50 % 

populace, na druhé straně v jiných částech země se uprchlíci vyskytovali sporadicky. Ve 

městech, kde bylo snazší najít práci, chyběly byty, protože města byla častými terči 

válečných útoků. Právě spolkové Ministerstvo pro vyhnance mělo najít koncept začlenění 

osob přesahující jednotlivé okupační zóny. První takový koncept však nevyšel z pera 

ministerstva, nýbrž od dánského bankéře Christiana Sonneho, který vydal zprávu o možné 

prosperitě SRN, pokud vhodně začlení miliony „vyhnanců“ do pracovního procesu a do 

společnosti. Počítal s nákladem asi 12,5 miliard německých marek, nicméně v brzkém 

horizontu 6 let předpověděl prosperitu státu. Za tuto dobu plánoval, že vznikne na 110 000 

pracovních míst, obdobný počet míst pro zemědělce. Kolem 65 000 „vyhnanců“ by znovu 

mohlo provozovat svou původní řemeslnou činnost. Bylo zapotřebí vystavit 170 000 bytů a 

přestěhovat na 700 000 lidí. Takovýto plán nepočítal s jiným odškodňováním „vyhnaných“, 

to, že by jim byl poskytnut nový začátek v podobě práce a bydlení mělo býti tím 

odškodněním. 25 Stabilní Německo bylo záměrem i dalších západních zemí, které si 

uvědomovaly, k čemu vedly reparace 1. světové války a slabé Německo. Walterova zpráva 

z roku 1950 sice naznačovala, že se Německo musí o vysídlence postarat samo, ale Západ 

mu musí pomoci, jelikož se jednalo o mezinárodní problém. I přes vznik ministerstva 

k dokonalé koordinaci hospodářské a sociální politiky vůči vysídlencům nedošlo, pouze v 

určitých segmentech, ale za to v těch nejdůležitějších. Po vzoru tzv. Sonneho plánu začal 

spolek koordinovat výstavbu bytů, oživení ekonomiky, politiku přijímání vysídlených 

Němců nebo pomoc zemědělcům. 26 

  Dále bylo potřeba spravedlivě vysídlence přerozdělit tak, aby země jako Šlesvicko-

Holštýnsko, Dolní Sasko nebo Bavorsko neměly nepoměrně více uprchlíků, pro které nemají 

bydlení ani pracovní uplatnění. Bavorsko v celkových číslech přijalo nejvíce vysídlených 

Němců, jedná se ale o největší spolkovou zemi, proto je při porovnání dobré vzít v úvahu 

poměr počtu původních obyvatel a těch nových. V této kategorii se Bavorsko řadí až na 

čtvrtou příčku za Meklenbursko, Šlesvicko-Holštýnsko a Dolní Sasko. Bavorsko přijalo 1,92 

milionu vysídlenců z Československa, Polska nebo Maďarska. Tvořili přibližně jednu pětinu 

obyvatel poválečného Bavorska. Sudetští Němci představovali největší část těchto 

vysídlenců, Bavorsko jich přijalo přes jeden milion. 27 Bavorsko mělo původně přijmout 

 
25 Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 1953, 187. 
26 Messerschmidt, „Vertriebene und Flüchtlinge in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Erkenntnise der jüngeren 

Zeitgeschichtsforschung,“ 19–21. 
27 Krauss, „Vysídlení sudetští Němci v Bavorsku po roce 1945,“ 33. 
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méně osob. Zemský parlament americké okupační zóny rozdělil mezi své okupované území 

uprchlíky následovně: 50 % pro Bavorsko, 27 % pro Hesensko-Darmstadtsko a 23 % pro 

Bádensko-Württenbersko. I přes protest z bavorské strany, která oprávněně chtěla 

rozhodnutí změnit, jelikož nezohledňovalo již přijaté Němce, kteří přišli v rámci tzv. 

divokého odsunu, nebo se do Bavorska uchýlili ještě za války, došlo k navýšení bavorské 

kvóty na 54 %. Zatímco v americké okupační zóně byl v prosinci 1947 podíl vysídlenců na 

celkové populaci 17,7 % (v Bavorsku bylo číslo větší, přes 20 %), v britské zóně už jen 14,5 

% a v té francouzské dokonce pouhé 1 %. 28 Z popudu spolkové vlády skutečně došlo 

k několika přerozdělovacím programům, při kterých nový domov našlo kolem milionu lidí. 

Tyto programy byly však brzděny a nedosahovaly zamýšlených výsledků, především 

z důvodů omezených kapacit bydlení. Na číslech Bavorska se ale nejedná o velké změny: 

v rámci oficiálních přerozdělovacích programů zemi opustilo přes 155 tisíc vysídlenců, kteří 

mířili nejčastěji do sousedního Bádenska-Würtenberska nebo do Severního Porýní 

Vestfálska. Kromě oficiálních přerozdělovacích akcí ale probíhala i neoficiální velká vnitřní 

migrace v SRN, tudíž počet celkově opustivších vysídlenců z Bavorska je vyšší – 283 534 

osob, na druhou stranu 153 742 vysídlených se mezi lety 1950 a 1953 do Bavorska 

přistěhovalo. 29 Vysídlení Němci, kteří už jednou museli svůj domov opustit, často měnili 

místo svého pobytu. V průměru každý jeden vysídlený Němec se alespoň jednou 

přestěhoval. Třetím hlavním bodem, kterým se ministerstvo zabývalo, bylo vyřešení 

kompenzací, a tedy odčinění ztrát lidí, postižených vysídlením. 30 Ty řešily především 

zákony o okamžité pomoci a o narovnání břemen, oběma je věnována pozornost 

v následující kapitole. 

  

 
28 Johannes-Dieter Steinert, „Die große Flucht und die Jahre danach,“ in Ende des Dritten Reiches – Ende des 

Zweiten Weltkrieges. Eine perspektivische Rückschau, ed. Hans-Erich Volkmann (Mnichov, 

Militärgeschichtliches Forschungsamt, 1995), s. 561. 
29 Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 1953, 27. 191–192. 
30 Messerschmidt, „Vertriebene und Flüchtlinge in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Erkenntnise der jüngeren 

Zeitgeschichtsforschung,“ 21–22. 
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2. Legislativní opatření pro integraci vysídlených Němců 

 Prvním přelomovým zákonem pro integraci vysídlenců, který přijala bavorská 

zemská vláda 19. února 1947, byl zákon č. 59 o přijetí a začlenění německých uprchlíků, 

nazývaný též prostě uprchlický zákon (německy Flüchtlingsgesetz). Zákon jasně stanovoval, 

že uprchlíkem byla každá osoba „německé národnosti a etnického původu, která měla své 

trvalé bydliště mimo hranice Německé říše 1. března 1938 a která odtud uprchla nebo byla 

vysídlena nebo byla propuštěna z válečného zajetí a nemohla se vrátit do své vlasti“. Stejné 

platilo pro Němce žijící na východ od hranice Odra – Nisa. Zákon stanovoval cíl, a sice 

„organické začlenění“ uprchlíků do společnosti. Stanovoval také, že tito uprchlíci dostanou 

průkaz. Hlavní pasáž zákona se věnovala udělení občanství. Tímto zákonem získali uprchlíci 

občanství a výslovně jim byla udělena stejná práva a povinnosti, jakými disponovalo 

původní domácí obyvatelstvo, všichni obdrželi aktivní i pasivní volební právo. Zákon také 

stanovoval, že uprchlíci musí být co nejdříve ubytováni ve vhodných podmínkách. 

Opravňoval úřady k zabavování zbytného majetku (na potřebnou dobu, za přiměřenou 

částku), který mohl vhodně posloužit k ubytování. Zabýval se také zaměstnáním uprchlíků. 

Pro tyto osoby měly platit stejné zásady jako pro místní, zákon tedy zakazoval diskriminaci. 

Příslušné orgány měly podporovat integraci uprchlíků, ať už přijímáním zaměstnanců a 

úředníků, ale i urychleným vydáváním povolení k podnikání. 31 

 Jedním z nástrojů, klíčových pro začlenění vysídlených Němců, měla být pozemková 

reforma. Na tu již od roku 1945 naléhala americká okupační správa, jakožto jeden z nástrojů, 

jak demokratizovat a dekartelizovat Německo. Chtěli zbavit moci velkostatkáře, kteří dle 

nich zpravidla podporovali militarismus a nacismus. Tento cíl se však později omezil pouze 

na to, aby byla zajištěna půda vysídlencům. Pozemkové reformě se však bavorská vláda 

vehementně bránila. Oba ministři zemědělství, jak Joseph Baumgartner, i od roku 1948 jeho 

nástupce Alois Schlögl, se reformě vyhýbali, v tomto ohledu byli podporováni bavorským 

zemědělským svazem. Poukazovali především na specificitu Bavorska, ve kterém velkých 

zemědělců nebylo mnoho. Výsledkem amerického tlaku bylo 26. února 1947 bavorskou 

vládou schválené první nařízení pro splnění zákona na obstarání pozemků k osídlení v rámci 

pozemkové reformy. Jelikož však vláda stále otálela, vydali Američané v listopadu téhož 

roku zákon k urychlení provedení pozemkové reformy. Tento pomalý proces vyústil až 10. 

 
31 Bayerishce Rechtssammlung IV S. 431, Gesetz Nr. 59 über die Aufnahme und Eingliederung deutscher 

Flüchtlinge (Flüchtlingsgesetz), 19. 2. 1947, dostupné z https://beck-

online.beck.de/?vpath=bibdata/ges/BayFluechtlG/cont/BayFluechtlG.inh.htm, získáno 20. 3. 2021. 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/ges/BayFluechtlG/cont/BayFluechtlG.inh.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/ges/BayFluechtlG/cont/BayFluechtlG.inh.htm
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srpna 1949 v zákon na začlenění „vyhnaných z domova“ v zemědělství, kterému se 

přezdívalo uprchlický osidlovací zákon (něm. Flüchtlingssiedlungsgesetz), schváleným 

hospodářskou radou Bizónie. Nicméně ani jeho výsledky nebyly slavné. K 31. prosinci 1951 

došlo k přerozdělení 12 525 ha zemědělské půdy (z téměř 37 tisíc zamýšlených hektarů), 

z 32 700 ha půdy wehrmachtu se nepřerozdělila ani třetina, u státních, komunálních, 

církevních nebo i pozemků vlastněných kdysi NSDAP se nepřerozdělilo téměř nic. Navíc 

odškodňování původních majitelů i cena pozemků byly vysoké. Celkově se tedy jednalo o 

28 398 přerozdělených hektarů půdy, z čehož dvě třetiny získali „vyhnaní“. Původní záměr 

rozdělit co nejvíce půdy mezi „vyhnané“ se tedy nepodařil. 32 „Vyhnaní“ zemědělci měli ze 

všech profesí jednu z nejtěžších možností uplatnit se v Bavorsku ve stejném odvětví jako ve 

svém domově. Pouze 7 168 rodin získalo (koupilo) do roku 1953 hospodářství, což svědčí o 

velmi zmařené pozemkové reformě. 33 

 Přelomovým byl pro vysídlence zákon o snížení sociální tísně, známý jako zákon o 

okamžité pomoci (něm. Gesetz zur Milderung dringender sozialer Notstände, nebo i 

Soforthilfegesetz, zkr. SHG). Jak už název napovídá, měl poskytnout okamžitou pomoc 

lidem v nouzi a šlo o první krok pro vyrovnání břemen války mezi občany. Počítal s tím, že 

majetní občané poskytnou odvody státu právě pro osoby postižené válkou. Jelikož měnová 

reforma nebyla pro všechny stejně spravedlivá, počítala se výše majetku ze dne reformy, a 

ne majetek před ní. Odvody činily od 4 do 15 % a týkaly se zhruba 1,5 milionu lidí. Pokud 

však osoba vlastnila majetek (peněžní, věcný, tj. i pozemky a nemovitosti) pouze do výše 

30 000 marek, činil úrok 3 %. 34 Peníze z těchto daní byly použity na ubytování, vzdělávání 

a další sociální potřeby jednotlivým vysídleným Němcům. Vznikaly také spolky, které si 

vzaly za úkol stavět byty a vytvářet pracovní místa a peníze získaly právě díky těmto 

programům. Na komunální úrovni vznikly pro účely provedení zákona tzv. úřady pro 

okamžitou pomoc, které koordinoval hlavní úřad v Bad Homburgu. V jeho čele stanul až do 

svého jmenování ministrem Hans Lukaschek, kterého v úřadu nahradil baron von 

Manteuffel. Už při vzniku zákona bylo politikům jasné, že se jím pouze vyřeší nejpalčivější 

problémy, ale že bude muset dojít k většímu přerozdělení majetku směrem k vysídlencům. 

Pro nedostatek financí se skutečně nedostalo na všechny válkou postižené (byl slibován 

nejen pro vysídlené, ale i pro uprchlíky ze sovětské okupační zóny nebo pro lidi, které velmi 

 
32 Johann Kirchinger, „Bodenreform,“ Historisches Lexikon Bayerns, publikováno 13. 2. 2012, dostupné z 

https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Bodenreform, získáno 20. 3. 2021. 
33 Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 1953, 25.  
34 Kossert, Chladná vlast: Historie odsunutých Němců po roce 1945, 119–283. 

https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Bodenreform
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postihla měnová reforma z roku 1948). Postupným procesem, který započal v roce 1949, byl 

tento zákon roku 1952 nahrazen tzv. zákonem o vyrovnání břemen a struktura úřadů 

okamžité pomoci byla zachována, jen přejmenována na úřady pro vyrovnání. 35 

 Schválení zákona o narovnání břemen (něm. Gesetz über den Lastenausgleich, zkr. 

LAG) provázela od počátku vyostřená debata mezi dvěma tábory. První, reprezentovaný 

především poslanci za CDU/CSU a SPD, zastávala názor, že vyrovnání břemen války má 

být sociální pomocí, tedy pomoci lidem v nouzi, ale nemá hledět na jejich bývalý majetek, 

o který přišli. Druhý přístup, tzv. kvótní vyrovnání, měl zohlednit výši majetku, o kterou 

vysídlenci kvůli nucenému vysídlení přišli. Tento druhý přístup podporovali poslanci z FDP, 

část CDU/CSU a poslanci ze stran vysídlených (jako WAV a DP). Spolkový sněm se i přes 

nevoli ministra financí navrhujícího sociální vyrovnání musel zabývat oběma návrhy. Do 

čela boje za kvótní vyrovnání se dostal vládní poslanec z CDU/CSU Linus Kather, který 

soustavně podával námitky vůči návrhu své strany. Organizoval také velké demonstrace 18. 

února 1951 a 2. května 1952. Zákon nakonec doznal malých úprav, takže i Kather, 

přesvědčený svými spolustraníky, nakonec ve třetím čtení pro zákon hlasoval. Nakonec ale 

zákon zastihla další překážka, nevládní SPD se nečekaně postavila proti návrhu a využila 

svou převahu ve Spolkové radě. Konečnou shodu obě instituce našly v červenci roku 1952 

a 14. srpna 1952 byl zákon o narovnání břemen schválen. Jednalo se o jakýsi kompromis 

mezi sociálním a kvótním vyrovnáním, zahrnoval tedy jak odškodnění ztráty způsobené 

vysídlením (do 4800 říšských marek celá, vyšší ztráty jen částečně), tak i náklady na 

začlenění. Zákon byl zpravidla jednou ročně novelizován. 36 

Prioritou zákona už nebyla sociální rovnost, nýbrž obnova země, tudíž všechna 

nařčení, že byli vysídlenci odškodněni příliš velkoryse, jsou nesprávná.  Pro financování 

vysídlených a lidí postižených válkou byla využita již v roce 1949 zavedená daň z majetku 

a dvě další daně – ze zisků z hypoték a z úvěrů. 37 Odvody činily pro dotčené osoby polovinu 

majetku ke dni měnové reformy. Šlo o jednorázový odvod, nicméně splatnost mohla být až 

ve 120 čtvrtletních částkách (tudíž 30 let), což vzhledem k hospodářskému růstu Německa i 

rostoucí hodnotě majetku nezakládalo na zchudnutí těchto bohatých osob. Jednalo se o 

přibližně 1,67 % ročně, tudíž tuto „daň“ bylo snadno možné uhradit z ročního výdělku. Mezi 

 
35 Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 1953, 163–164. 
36 Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 1953, 170–172. 
37 BGBl, I S. 446, Gesetz über den Lastenausgleich, 14. 8. 1952, dostupné z 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.comp

onent.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27865792%27%5D&skin=pdf&tlevel=-

2&nohist=1, získáno 25. 3. 2021, získáno 26. 3. 2021. 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27865792%27%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27865792%27%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27865792%27%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1
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příjemce pomoci patřili válkou postižení (majetkově), váleční zajatci, vysídlenci i uprchlíci 

ze sovětské okupační zóny, ale i ti, které výrazně poškodila měnová reforma. 38 

I když zákon neznamenal změnu majetkových poměrů, mnohým vysídlencům brzy 

zajistil osamostatnění, vlastní bydlení, začátek podnikání a nového života. Spočítání nároků 

bylo ale často velmi zdlouhavé, tudíž na rozdíl od zákona na okamžitou pomoc se spíše 

jednalo o dlouhodobé vyrovnání. 39 

  

 Co se týče začlenění na úrovni trhu práce, byl pro vysídlené Němce také klíčovým 

tzv. zákon č. 131 (správně ale šlo o zákon upravující právní vztahy osob, na které se vztahuje 

článek 131 základního zákona, něm. Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter 

Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen) z 11. května 1951. Týkal se jak 

vysídlenců, tak ale i domácích, v obou případech zaměstnaných ve státní sféře, kteří působili 

mezi lety 1933 a 1945, tudíž oficiálně nikdy nesloužili právnímu státu. Nařízení 

nezahrnovalo veřejné činitele NSDAP nebo jiné válečné zločince a pronacistické aktivisty, 

ale zahrnovalo všechny státní zaměstnance (i vysídlené), kteří o svou práci přišli po 8. květnu 

1945 z jiných než organizačních důvodů. Na straně vysídlených šlo o státní úředníky, 

vysokoškolské učitele, soudce. Tento zákon stanovoval kvótu na úrovni celé Spolkové 

republiky, zemí i obcí, a to zaměstnat alespoň 20 % vysídlenců jako státní zaměstnance. 

Uznával také nárok na důchody zmíněným skupinám, což bylo pro starší generaci vysídlenců 

klíčové. 40 

 Roku 1953 spolková vláda schválila tzv. federální zákon o „vyhnancích“ (něm. 

Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge, zkr. BVFG). Oficiálně 

tím završila hospodářskou a společenskou integraci vysídlenců. To, že se skutečně jednalo 

o přelomový zákon, dokazuje přezdívka tohoto ustanovení, a sice Magna charta 

„vyhnaných“ nebo základní zákon „vyhnanců“ a uprchlíků (základní zákon, německy 

Grundgesetz je německou obdobou české Ústavy). Jeho přijetím považovala vláda 

integrační politiku vysídlenců za dokončenou. 41 Jednalo se o vskutku detailní legislativu. 

V první části zákon definoval a odlišoval pojmy jako vyhnanec (Vertriebener), vyhnaný 

 

 

 
40 BGBl, I S. 307, Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes 

fallenden Personen, 11. 5. 1951, dostupné z 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.comp

onent.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27866356%27%5D&skin=pdf&tlevel=-

2&nohist=1, získáno 25. 3. 2021. 
41 Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 1953, 186–189. 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27866356%27%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27866356%27%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27866356%27%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1
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z domova (Heimatvertriebener) a uprchlík ze sovětské zóny (Sowjetzonenflüchtling). 

Vyhnancem byl „německý státní občan, nebo příslušník německého národa, žijící k 31. 

prosinci 1937 v německých východních oblastech nebo v jiné zemi, který v důsledku druhé 

světové války přišel o své bydliště kvůli vyhnání, vysídlení nebo v důsledku útěku“. Toto se 

týkalo i těch, kteří své bydliště opustili po 30. lednu 1933 a „usadili se mimo Německou říši 

z důvodu nesouhlasu s nacismem, nebo kvůli opatřením, která vůči nim nacistická správa 

z důvodu jejich rasy, víry nebo pohledu na svět vykonávala“. Osoba vyhnaná z domova byla 

specifikace vyhnané osoby. Zde šlo pouze o ty, kteří měli k 31. prosinci 1937 bydliště na 

území, ze kterých bylo prováděno vysídlení („odsun“). K těmto osobám patřili i jejich 

manželé a manželky (kteří a které neměli německé státní občanství ani národnost) a také 

děti, jejichž alespoň jeden rodič musel být Němec. Uprchlíkem ze sovětské zóny se rozuměla 

ta osoba, která byla nucena uprchnout kvůli politické situaci v tamní zóně (musela opět mít 

německé občanství nebo národnostní příslušnost). Mezi důvody útěku se řadilo zejména 

bezprostřední ohrožení svobody a života. Pouze ekonomické důvody, vedoucí k útěku 

neznamenaly obdržení statutu uprchlíka ze sovětské zóny. 42  

 Druhá část federálního zákona se zabývala „vyhnaneckou“ správou a vznikem Rady 

pro „vyhnanecké“ a uprchlické otázky, jak při Ministerstvu pro vyhnance, tak v jednotlivých 

spolkových zemích. Rada při Ministerstvu vnitra se skládala ze zástupců „vyhnaneckých“ 

spolků a organizací, zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců, členů „vyhnaneckých“ správ 

jednotlivých spolkových zemí, i obě dominantní církve (katolická a evangelická) zde měly 

po jednom zástupci. Třetí, stěžejní část, se věnovala začlenění „vyhnaných“ a uprchlíků. 

Zaprvé ze zákona vyplývala nutnost přesídlit „vyhnance“ tak, aby měli kde bydlet a získali 

práci. Toto přesidlování muselo být dobrovolné a dbát na rodinné vazby, tudíž neroztrhávat 

jednotlivé rodiny a domácnosti, a také jej provést s ohledem na náboženské vyznání 

dotyčných. Přesidlování šlo dle zákona na vrub Spolkové republiky, aby finančně nezatížilo 

jednotlivé státy. Na rozdíl od pozemkové reformy, která v Bavorsku spíše neproběhla, než 

proběhla, měl tento zákon vysoké cíle. V otázce zemědělství si totiž SRN stanovila cíl, aby 

ti, kteří před vysídlením nebo útěkem byli zemědělci, mohli ve své činnosti pokračovat i 

v nové zemi (ať už díky vlastnictví půdy, nebo pachtu, nebo jako osadníci podle pozemkové 

 
42 BGBl, I S. 201, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge, 19. 5. 1953, dostupné 

z 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.comp

onent.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27865472%27%5D&skin=pdf&tlevel=-

2&nohist=1, získáno 20. 3. 2021. 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27865472%27%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27865472%27%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27865472%27%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1
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reformy). Navíc obdrželi slevy, mimo jiné na dani z příjmu. Zákon také jasně stanovoval, že 

při přijímání osob do zaměstnání či při zisku živností mají být „vyhnanci“ upřednostňováni, 

to mělo platit až do stavu, kdy bude poměr zaměstnaných roven poměru „vyhnanců“ 

v populaci státu. V otázce bydlení si spolková vláda prosadila právo vyhrazovat sociální 

bydlení těmto osobám. Paragraf 90 znamenal pro „vyhnance“ i pro uprchlíky ze sovětské 

zóny zisk sociálního pojištění a také pojištění při nezaměstnanosti. 43 

  

 
43 BGBl, I S. 201, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge, 19. 5. 1953, dostupné 

z 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.comp

onent.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27865472%27%5D&skin=pdf&tlevel=-

2&nohist=1 získáno 20. 3. 2021. 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27865472%27%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27865472%27%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27865472%27%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1
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3. Integrace vysídlených Němců pomocí bydlení a práce 

 Bavorsko se potýkalo s mnoha problémy, které bylo nutné vyřešit, aby se noví 

občané začlenili do tamější společnosti. Bez vyřešení těch dvou nejpalčivějších, a sice najít 

vysídlencům střechu nad hlavou a práci, se nebylo možné posunout dál. Ti, kteří si Bavorsko 

vybrali ještě před nuceným vysídlením („odsunem“), si museli hledat ubytování sami. 

Teprve těsně před začátkem na postupimské konferenci dohodnutého „transferu“ osob stát 

začal hledat vhodná obydlí pro běžence. Bavorská vláda směřovala vysídlené především na 

venkov, jelikož města jako Mnichov, Norimberk, Würzburg či Bayreuth byla válkou více 

postižena, tudíž v nich chyběly volné kapacity bydlení (mezi výjimky patřil například Pasov 

nebo Ansbach, kterých se druhá světová válka dotkla o poznání méně). 44 Do obcí s méně 

než pěti tisíci obyvateli směřovaly téměř tři čtvrtiny vysídlených. Už toto číslo značilo 

nerovnováhu, jelikož původní domácí obyvatelé bydleli pouze z 57,5 % v těchto malých 

obcích a ve městech s více než sty tisíci jich žilo 18,8 % (u vysídlenců se jednalo pouze o 

5,6 %). Čísla z roku 1950 už jsou ale jiná. Poté, co bylo roku 1949 vysídlencům umožněno 

se stěhovat, mířili právě do větších měst a na venkově jich zůstaly už „jen“ dvě třetiny, stále 

tedy ale panovala určitá disproporce mezi nimi a místními. Dalším důvodem, proč byli 

vysídlení posíláni na venkov, bylo i úsilí měst vyhnout se problémům spojených s uprchlíky. 

Toto řešení se zdálo být z krátkodobého hlediska logické – města byla válkou mnohem více 

poškozena než vesnice, nacházelo se v nich tedy méně zachovalých obytných prostor. Na 

druhou stranu již před druhou světovou válkou z venkova prchali lidé do měst za prací. Tento 

problém pak postihl i vysídlence – na venkově nesehnali se svou kvalifikací práci a stejně 

se museli nakonec přestěhovat do měst. Stěhování do měst velmi bránil paradox, že bylo 

povoleno pouze těm, kteří dokázali, že mají kde bydlet. Ve městech proto dlouhou dobu 

chyběli dělníci, kteří by pomohli se stavbou bytů. Ještě roku 1950 žilo téměř 70 000 rodin 

v nouzových podmínkách, na druhou stranu již 416 541 rodin mělo slušný podnájem a téměř 

130 000 rodin žilo ve vlastním. 45 

 Přijímání takového počtu vysídlenců se na bavorském konzervativním, katolickém 

venkově většinou nesetkalo s velkou podporou, i přesto, že do Bavorska putovali ze 75% 

katolíci (zejména sudetští Němci z Československa). Pro mnohé z místních znamenal 

příchod uprchlíků první přímou konfrontaci s válkou, ve vysídlených Němcích spatřovali 

 
44 Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 1953, 100. 
45 Ibid, 22. 



 

 

20 

cizince, nacisty (domnívali se, že spořádané občany by nikdo nevyháněl). 46 Starostové a 

úředníci každý den řešili žádosti o zařazení domů mezi památky, aby se majitelé vyhnuli 

povinnosti přijmout do nich vysídlené Němce, docházelo i k bourání staveb. V krajním 

řešení dokonce soud sáhl k tomu, že místní poslal na několik dní či týdnů bydlet 

v podmínkách vysídlenců, aby si zakusili pobyt v táborech a byli poté k vysídleným 

Němcům vstřícnější. 47 Nebylo výjimkou, že se uprchlickým komisařům nedostávalo 

podpory ani od starostů a místních samospráv. Vojenská správa Bavorska byla proto nucena 

rekvírovat obytné prostory. Docházelo k nedobrovolnému nastěhování vysídlených 

k místním do domů, což vedlo k vyhroceným náladám na obou stranách. Ani samotné 

přijímání vysídlenců na statky neprobíhalo hladce. Způsob, jakým si místní vybírali 

vysídlence, někteří pamětníci označují jako oceňování dobytka, jelikož si je sedláci často 

volili podle síly. Tento přístup svědčí o tom, že mnozí Němci brali nově příchozí ve stejné 

rovině jako totálně nasazené, kteří jim za ubytování a jídlo nuceně vypomáhali v letech druhé 

světové války. Ještě roku 1947 se řada místních i vysídlených mylně domnívala, že budou 

vysídlenci v Bavorsku jen na přechodnou dobu a že se poté vrátí domů, těmto dezinformacím 

pomáhaly nejrůznější pamflety, šířené mezi lidmi. 48 

 Kvůli nedostatečným kapacitám bydlení v Bavorsku, které byly zapříčiněny 

především obrovským přílivem lidí za malý časový úsek, ale i pozdním jednáním vlády, 

muselo mnoho vysídlenců a rodin bydlet v uprchlických táborech. V Bavorsku existovalo 

hned několik druhů táborů. První stanicí po přejezdu hranic Německa byl okresní tranzitní 

tábor, ve kterém došlo k zaevidování osob, které přežily transport. Následovalo lékařské 

vyšetření, očkování a tzv. odvšivení. Bavorské orgány sociální péče, především již zmíněný 

Státní komisariát pro běžence ve spolupráci s německým Červeným křížem a církví hledaly 

místa, kam uprchlíky umístit. 49 V mnohých případech se to ale nepodařilo a vysídlení trávili 

dlouhou dobu v táborech, ve kterých se v malých místnůstkách tísnilo i 19 osob, nebo zase 

ve větší hale spolu žilo klidně 60 lidí. Vysídlení Němci často museli spát na zemi, neměli 

soukromí, nemohli si najít práci. Šlo o tzv. Kriegsfolgenhilfe-Lager, 50 v překladu tábory 

pomoci pro lidi postižené válkou, ale často se pro něj vžil pouze hanlivý termín lágr. 51 Vznik 

táborů byl jediným řešením, jak mohlo Bavorsko zvládnout příliv uprchlíků. Jen za rok 1946 

 
46 Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 1953, 47, 97. 
47 Ibid, 99. 
48 Ibid, 52. 
49 Kossert, Chladná vlast, 70. 
50 Ibid, 80. 
51 Krauss, „Vysídlení sudetští Němci v Bavorsku po roce 1945,“ 34. 
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jich totiž do země přišlo přes 900 000. V tomto roce dosáhl i počet osob ubytovaných 

v táborech svého maxima – jednalo se o asi 151 000 osob. Jak se postupem času počty nově 

příchozích snižovaly (roku 1947 se jednalo „jen“ o 127 577 nově příchozích osob), mohlo 

Bavorsko tábory postupně rušit (roku 1947 bylo v táborech ještě přes 100 000 uprchlíků, 

toto číslo pozvolna klesalo na 76 533 roku 1951 a na konci roku 1953 se snížilo na 36 622, 

poslední tábor byl zrušen roku 1963). 52 

 Státní komisariát pro běžence, který se roku 1947 přeměnil v Státní sekretariát pro 

běžence, sice vydával běžencům doklady, bojoval za vyšší příděly. 53 I přes velkou snahu a 

nasazení tohoto úřadu nebyli vysídlenci se svou novou situací spokojeni, k větším protestům 

došlo například v táboře Dachau. Bývalý nacistický koncentrační tábor byl (jako i mnohé 

další nacistické objekty) využit jako přestupní místo pro vysídlence, ve kterém čekali někdy 

i roky na přidělení do nějaké rodiny nebo získání bytu. 

 Roku 1948 se tábor v Dachau dostal do celosvětového povědomí, s titulkem 

„Hladová stávka začala v německých táborech“ o něm napsali v The New York Times.  Ani 

v Bavorsku se však o táborech, nebo spíše o krutých podmínkách v nich panujících, před 

událostmi z Dachau tolik nemluvilo, a tudíž v popularizaci tématu tento případ výrazně 

pomohl i zde. Široké veřejnosti nebylo známo, že co se těchto táborů týče, jednalo se ve 

skutečnosti o místa, kde bujel černý obchod, obyvatelé se zde necítili v bezpečí, podobně 

jako ve vězení tam panoval princip silnějšího, lidé zde propadali pocitům apatie a agrese. 

Uprchlíci si stěžovali, že se o tábory místní správa zajímá jen a pouze tehdy, když si místní 

začnou stěžovat. Například tábor Hochlandhalle u Weilheimu se dostal do povědomí, až 

když si waldheimští začali stěžovat, že nemají kde vystavovat zvířata, jelikož tábor byl právě 

umístěn v budově, kde se dražila zvířata. 54 Dostupné informace z poválečného Dachau 

uvádějí, že vysídlenni trpěli nedostatkem jídla, peněz, možností práce, dokladů, které by jim 

umožňovaly volně se pohybovat. Lidé neměli soukromí. V Dachau vyústily tyto špatné 

podmínky roku 1948 až v týdenní hladovku. 55 

 Když tento uprchlický tábor navštívili studenti spolu s reportérem Rádia Mnichov, 

aby o něm informovali veřejnost, vadil vysídleným Němcům jejich rozhovor s ředitelem 

tábora. Kvůli tomu, že líčil tábor pro veřejnost v příliš dobrém světle, začali demonstrovat, 

 
52 Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 1953, 23, 101–102, 205. 
53 Ibid, 36. 
54 Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 1953, 103–106. 
55 Brenda Melendy, „Expellees on Strike: Competing Victimization Discourses and the Dachau Refugee 

Camp Protest Movement, 1948–1949“, German Studies Review 28 (2005, 1): 107–111. 
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aby společnost přesvědčili o opaku. K tomu jim dopomohl zájem médií, i velmi 

charismatický sudetský Němec Egon Herrmann, který působil jako vůdce Centrální komise 

táboru Dachau. Tato komise zaslala státnímu sekretáři pro otázky běženců Wolfgangu 

Jaenickemu ultimátum (Rezoluci 23. srpna 1948), ve kterém uvedla, co vše si utečenci přejí 

vylepšit, a to do 14 dní, nebo zahájí hladovku. Jelikož nenastala žádná reakce, 4. září 

hladovka opravdu začala. Následovala lavinová vlna stávek v dalších táborech, kterých se 

celkově zúčastnilo 72 000 Němců. Jaenicke, který stávkující nevnímal jako oběti války, 

nýbrž jako příjemce bavorské pomoci, musel začít jednat se stávkujícími. Stávka, která 10. 

září skončila, byla úspěšná, jelikož uvedla do veřejného povědomí problém těchto táborů, a 

také došlo ke zlepšení podmínek v táboře samotném. Jednalo se o největší akci tohoto typu 

v Bavorsku. 56 

 Herrmannovi v propagační kampani, ve které vysídlence v táborech přirovnával 

k obětem nacistického režimu, velmi pomáhal fakt, že byl tábor pro uprchlíky v Dachau 

postaven hned vedle nacistického koncentračního tábora. Při ostré kampani se ani nebránil 

přirovnávání tehdejších politiků k nacistům. Při propagaci vysídlenců jako obětí byl 

využíván také tábor Moschendorf, přezdívaný pro svůj účel jako „bavorská Sibiř“. 27. 

listopadu byl Herrmann zatčen za narušování míru, za zastrašování úředníků, a také za 

urážky Jaenickeho. Soudní proces se odehrál v únoru 1949 a Herrmann byl uznán vinným, 

dostal podmíněný jednoroční trest. Proces s Herrmannem na čas znamenal zpopularizování 

tématu vysídlených Němců, kteří se v Bavorsku cítili jako oběti války – nejenže byli vyhnáni 

z domova, ale byli navíc nuceni žít v tristních podmínkách táborů pro uprchlíky. 57 Právě 

nacistická minulost táborů však často zastírá události, které jsou s tábory spjaty v letech 

poválečných, a tak tábory jako Dachau nikdy nesloužily k připomínání vysídlení Němců. 58 

Největším problémem všech těchto táborů je fakt, že pobyt v táboře vytváří jakési stigma, 

které jde jen velmi těžko odbourat. Tábory vskutku brzdily integraci nových obyvatel. 

Někteří vysídlenci už nedokázali z táborů odejít a putovali po jejich zrušení například do 

táborů pro bezdomovce. 59 Následkem stávky bylo urychlené schválení spolkovou vládou 

přesidlovacích programů, a navíc bavorská uprchlická správa přikročila k novému bytovému 

 
56 Melendy, „Expellees on strike Competing Victimization Discourses and the Dachau Refugee Camp Protest 

Movement, 1948–1949“ 111–118. 
57 Ibid, 118–123. 
58 Hans Hesse a Elke Purpus, „Monuments and Commemorative Sites for German Expelees“ in 

Memorialization in Germany Since 1945, ed. Bill Niven a Chloe Paver, (New York: Polgrave Macmillan, 

2010), 49. 
59 Kosssert, Chladná vlast, 64, 83. 



 

 

23 

programu, v rámci nichž došlo mezi lety 1949 a 1952 k vytvoření asi desítky tisíc bytů pro 

vysídlené, čímž se zredukoval počet táborů z 508 na 203. 60 Hladová stávka nebyla jedinou 

protestní akcí vyvolanou Herrmannem, který se sám jmenoval do role vůdce vysídlených. 

Ještě roku 1951 vyzval ke stávce za nižší nájmy, a i tehdy došlo ke zlepšení situace. Avšak 

jeho radikální postoje a chybějící snaha najít kompromis vedla na straně umírněných 

uprchlíků k slábnoucí Herrmannově podpoře. Nicméně nelze mu upřít, že jeho akce, které 

byly často až za hranou, vedly ke zlepšení situace vysídlených. 61 

  

 Nejen získáním nového bydlení, ale také i sehnáním patřičné práce mohlo dojít 

k úspěšné integraci vysídlenců. Stejně jako bylo hledání bydlení zatíženo nedostatečnými 

kapacitami, měl i proces začleňování se na pracovní trh své těžkosti. Zde však nešlo o 

nedostatek volných míst. Hlavním strukturálním problémem byl fakt, že volná pracovní 

místa v Bavorsku nekorespondovala se strukturou lidí, kteří přicházeli v podobě vysídlených 

Němců. Poválečnému Bavorsku chyběly pomocné síly do zemědělství, dělníci, zkrátka 

především nekvalifikované profese, na druhou stranu v podobě vysídlenců přicházeli často 

řemeslníci, podnikatelé, ale i ženy, děti, staří lidé, kteří se na těžkou práci nehodili. 62 

 Zejména na bavorském venkově chyběli roku 1945 pracovníci. Dříve sem totiž 

mířilo mnoho sezónních pracovníků nebo totálně nasazených. Avšak mnozí z vysídlenců 

nechtěli, aby na ně bylo pohlíženo podobným způsobem jako na výše zmíněné. Ze své 

bývalé vlasti byli zvyklí být nezávislí, mít svůj vlastní statek nebo řemeslnou dílnu. Pro 

nedostatek půdy a vybavení však byli nuceni pracovat z 90 % jako zaměstnanci či úředníci, 

a to zpravidla podřadní, pro chybějící pracovní zkušenosti z oboru. Naproti tomu původní 

obyvatelé zastávali tyto pozice jen z 50 %. Bavorská zemská vláda se tzv. uprchlickým 

zákonem z 19. února 1947 snažila o spravedlivé začlenění uprchlíků do služebních míst, 

Jelikož poměr těchto nových občanů vůči těm původním byl kolem 1:4, chtěla zemská vláda 

tímto opatřením dosáhnout podobného zastoupení vysídlenců i ve státních a komunálních 

úřadech. Tento cíl se však ještě roku 1952 nedařilo splnit, zejména kvůli nízkému počtu 

vysídlených v komunální správě (jen 12 %). Na druhou stranu u učitelské profese ona kvóta 

naplněna byla. 63 V soukromé sféře byl propastný rozdíl, zatímco roku 1946 zde pracovalo 

 
60 Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 1953, 205. 
61 Ibid, 110–111. 
62 Johanna Binder, „Domov je práce“ in Odchody a návraty, Vzpomínková kultura a životní příběhy 

sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století, ed. Marita Krauss, Sarah Scholl-Schneider a 

Peter Fassl, eds. (Antikomplex: Praha, 2015), 292–296. 
63 Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 1953, 26. 
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jen 6,5 % vysídlenců, na straně domácích šlo o 47 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. 

Bývalí podnikatelé z řad vysídlenců mohli na svou profesi ve velké většině v Bavorsku 

zapomenout. Překážkou jim byl nedostatek budov, kde by mohli podnikat, navíc museli 

často své nářadí nechat v původní vlasti. Neměli ani dostatek materiálu a kapitálu či svou 

klientelu, neznali domácí struktury. Hřebík do rakve drtivé většině podniků pak uštědřila 

měnová reforma z roku 1948, tudíž ti, kteří měli své jmění v penězích, a ne ve strojích, 

budovách apod. (tedy zejména vysídlenci), dramaticky zchudli. Ze strany bavorské vlády se 

jim nedostávalo dostatečné podpory, vítanou změnou byly až tzv. Kredithilfe, ve kterých se 

stát zaručil za jejich úvěry. Ty však začaly fungovat ve velkém až po měnové reformě. I díky 

nim došlo do roku 1950 ke zlepšení situace, vysídlenců v soukromém sektoru pracovalo již 

10,9 %. 64 

I přes snahu vlády, aby se vysídlenci nekumulovali na jednom místě, vzniklo několik 

čistě vysídleneckých obcí. Mezi takové patřily Geretsried, Waldkraiburg, Neutraubling, 

Traunreut, ale také Neugablonz, část města Kaufberen. V Neugablonz (česky Nový 

Jablonec) našlo domov kolem 18 tisíc bývalých obyvatel Jablonce nad Nisou, kteří zde 

obnovili sklářskou tradici a navázali tak na svá původní povolání v Československu. I přesto, 

že se nejednalo o dobře dostupná místa, infrastruktura, která se v obcích zachovala i přes 

demontáže americké okupační správy, byla klíčová pro usazení vysídlených. 65 

    

Exkurs: Integrační role církve 

 Nezanedbatelnou roli v přijímání a integraci vysídlenců hrála církev, ať už katolická, 

či evangelická. Bavorsko bylo a stále je velmi věřící zemí. Nicméně i Československo, ze 

kterého do Bavorska putovala velká skupina sudetských Němců, podle sčítání obyvatel 

z roku 1930 vykazovalo vysoké počty věřících (jen 8 % nevěřících). 66 V Bavorsku bylo 

roku 1939 73 % katolíků a 25 % evangelíků. Poměr mezi vyznáními u nově příchozích byl 

obdobný, a tak roku 1950 v Bavorsku žilo zhruba 72 % katolíků a 27 % evangelíků. Velkému 

počtu věřících je také přímo úměrná velikost struktur církve, ať už počtem lidí, ale i velkým 

majetkem církve, který mohl sloužit nově pro ubytování vysídlenců. I státní úředníci vkládali 

do rukou církve velké naděje a prosby. Augšpurský komisař pro záležitosti běženců 

 
64 Neumann, Die Medien und die Flüchtlingsfrage in Bayern von 1945 bis 195, 25, 117–128, 198–201. 
65 Ibid, 117–128, 198–201. 
66 ČSÚ, Československé sčítání lidu 1930, výsledky, dostupné z 

https://www.czso.cz/documents/10180/20548145/4032120119.pdf/c9ea4059-9b9e-467c-8991-

1233334b535e?version=1.0, získáno 13. 7. 2020. 
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Wolfgang Vohland řekl: „Uvědomme si, že člověk, který všechno ztratil, se nachází v té 

nejhlubší duševní nouzi, najde svou poslední záchranu v církvi.“ Augšpurská diecéze přijala 

téměř půl milionu katolíků, tedy nejvíce ze všech diecézí v Bavorsku i přesto, že ještě před 

organizovaným vysídlením zdejší obytné prostory určené pro 100 000 lidí již obývalo 

143 000 dalších lidí v nouzi. 67  

Nad možným problémem poválečných uprchlíků a vysídlenců v kruzích evangelické 

církve přemýšleli již na přelomu let 1942 a 1943. Dr. Eugen Gerstenmaier vypracoval tzv. 

Pomoc pro Německo – návrh pomoci pro dobu po druhé světové válce. Hned po propuštění 

z věznice v srpnu 1945 skutečně začal plán realizovat, stal se vedoucím evangelické církevní 

pomoci. 68 I přes to, že vysídlenci, které Bavorsko přijalo, byli z velké většiny katolíci, i zde 

se evangelická církev postarala o velkou část svých věřících (především ze Slezska). 

Poskytla pomoc při hledání práce, bydlení, kontaktů. V celém Německu přijala 1750 farářů 

z východu. 69 Samozřejmě ani katolická církev nezůstávala pozadu. Roku 1948 vznikla 

z iniciativy kardinála Fringse katolická uprchlická rada, což byl de facto poradní orgán 

německých biskupů. Navíc roku 1951 zahájila činnost dvě pracovní místa pro vysídlené 

Němce jedno v Münsteru a druhé v Mnichově v Bavorsku. Zde také katolický matriční úřad 

začal sbírat dokumenty, spjaté s minulostí vysídlenců. Za zmínku též stojí tzv. „začleňovací 

semináře“, při kterých faráři vzdělávali vysídlence o místech, do kterých se přistěhovali, i o 

celém Německu. 70 

 Vysídlenci nebyli plně rovnoprávní s původními Bavory, jedním z příkladů omezení 

jejich práv byl zákaz spolčování. Tento zákaz prosadila Spojenecká kontrolní komise. 

Hlavním cílem tohoto opatření byla rychlejší asimilace vysídlenců do bavorské společnosti, 

které by vytváření spolků, stran a sdružení mohlo bránit. Obejít toto ustanovení se ze začátku 

dařilo především prostřednictví církve. Nedošlo totiž ke zrušení církevních obcí, a tak se 

vysídlenci scházeli odděleně při bohoslužbách. Vysídlení Němci se sdružovali také v tzv. 

církevních stanicích pomoci (něm. Kirchliche Hilfstelle). Mohli se zapojit do struktur jako 

 
67 Markus Stadtrecher, „Pomoc církve,“ in Odchody a návraty, Vzpomínková kultura a životní příběhy 

sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století, ed. Marita Krauss, Sarah Scholl-Schneider a 

Peter Fassl, eds. (Antikomplex: Praha, 2015), 137–138. 
68 Michael Häusler, „Eugen Gerstenmaier,“ Diakonie Deutschland, dostupné z 

https://www.diakonie.de/eugen-gerstenmaier, získáno 27. 3. 2021. 
69 Hans von Keler, „Der Aufbau der evangelischen Vertirebenarbeit und ihr Beitrag zur Verständigung mit 

den östlichen Nachbarn Deutschlands,“ in Verständigung der deutschen Vertriebenen mit den östlichen 

Nachbarn, ed. Christof Dahm (Bonn: Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, 1992), 50–52. 
70 Winfried König, „Der Aufbau der katholischen Vertriebenarbeit und ihr Anteil an der Versöhung mit den 

Völkern Ostmitteleuropas,“ in Verständigung der deutschen Vertriebenen mit den östlichen Nachbarn, ed. 

Christof Dahm (Bonn: Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, 1992), 39–43. 
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německý Červený kříž, Evangelická ženská pomoc nebo Evangelická charita. Až do podpisu 

mírových smluv však faráři nemohli získávat v Bavorsku fary, jelikož byli vázáni k těm 

svým původním a Vatikán jim nechtěl vyhovět. Došlo k fenoménu „farářů s batohem“, kteří 

putovali Bavorskem a prováděli bohoslužby na nejrůznějších místech, jako např. 

v hostincích nebo v táborech. Obě církve navíc zprostředkovávaly církevní vyhledávací 

službu, která vedla kartotéky o vysídlených a pohřešovaných. Nebylo totiž výjimkou, že se 

během transportu rodiny rozdělily, také se stávalo, že do transportu nenastoupili všichni 

členové rodiny (muži se ještě nevrátili z války apod.) 71 

 V rámci katolické církve existovaly organizace jako Německý charitativní svaz, 

Církevní pomocná střediska v Mnichově nebo Pracovní společenství pro katolickou 

uprchlickou pomoc. Pod patronací biskupa Josepha Kumpfmüllera v Bavorsku vznikla již 

roku 1945 Křesťanská ubytovací pomoc, která se na nápor uprchlíků začala hned 

připravovat. Do roku 1949 vytvořila na tisíc bytových jednotek, dále stavěla tábory 

s ubytovací kapacitou několik tisíc lůžek. Roku 1948 se ještě ke stavebním institucím přidal 

Stavební závod mladých křesťanů. 72 

 Nejdůležitějším z katolických organizací však bylo Ackermannovo sdružení. Založil 

jej Hans Schütz a bylo určeno pro vysídlence činné v církvi, především pro faráře. Ti díky 

této obci mohli udržovat styky s lidmi ze starého, původního domova. Sdružovali se v něm 

lidé s podobným pohnutým osudem. Poskytovalo také nabídky vzdělávání v podobě 

nejrůznějších přednášek a diskuzí. Ackermannovo sdružení pořádalo společné výlety, 

dokonce v jeho rámci vznikla i mládežnická organizace Junge Aktion Ackermann-

Gemeinde. 73 Evangelická církev dala vzniknout krajanským výborům pomoci a také 

zajišťovala síť darů – ať už peněžních, nebo materiálních. Pro poválečné období je také 

typická výpomoc mezi odlišnými církvemi – pokud došlo k tomu, že se do obce s katolickým 

kostelem přistěhovala skupina evangelíků, střídali se o kostel. 74 

 I přes velkou snahu ze strany církve nebyla odezva místních věřících taková, jak by 

si faráři přáli. Bavorský konzervativní venkov byl do té doby velmi uzavřený a k vysídleným 

Němcům nepřívětivý. Především díky velké píli, kterou byli vysídlenci známí, pojali místní 

smířlivější vztah k novým občanům Bavorska. 

  

 
71 Kossert, Chladná vlast, 277–283. 
72 Stadtrecher, „Pomoc církve,“ 139. 
73 Ibid, 139, 144, 147. 
74 Kossert, Chladná vlast, 305–306, 323. 
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Závěr 

 V prvních poválečných letech to byla především bavorská zemská vláda, která čelila 

přílivu vysídlených Němců. Hlavní institucí, kterou zřídila za účelem zvládání tohoto úkolu, 

byl Státní komisariát pro otázky běženců, který při Ministerstvu vnitra vznikl již 2. 11. 1945. 

Ten díky své široké struktuře (od vládních po běženecké komisaře) zajišťoval ubytování a 

stravování příchozích. Nicméně především kvůli vysokým počtům vysídlenců a s tím 

spojenou malou kapacitou bydlení a sporům mezi místními samosprávami a uprchlickou 

správou se systém stal roku 1946 nefunkčním. O tom svědčí počty vysídlených Němců 

v táborech, určených pro osoby válkou postižené, které se v roce 1946 vyšplhaly na 151 000. 

Dalším nedostatek uprchlické správy bylo nedostatečné zastoupení samotných vysídlenců 

v její struktuře, čímž docházelo k velké nedůvěře vůči ní.  

 Vysídlení Němci se celkově nemohli zprvu podílet na politickém životě v Bavorsku. 

Volební právo jim bylo do roku 1946 udělováno až po roce pobytu, než se tato doba zkrátila 

na polovinu. Navíc až do roku 1948 platil tzv. koaliční zákaz, který ve své podstatě zakazoval 

vznik politické strany vysídlenců. Tato opatření směřovala k plánu asimilovat vysídlence, 

což se ale nepodařilo. V rámci tradičních stran, do kterých vysídlenci vstupovali, tvořili své 

zájmové skupiny. Hlavní výbor běženců a „vysídlenců“, založený v srpnu 1946, seskupoval 

nejen politické strany, ale i krajanská sdružení vysídlenců. Vznik tohoto výboru byl pro 

„vyhnance“ přelomový, jelikož se mohli konečně sami podílet na legislativě, ne všichni však 

byli spokojeni s jeho aktivitou a žádali o větší pravomoci. Politické strany vysídlenců se 

nemohly účastnit ani prvních voleb do spolkového parlamentu v roce 1949, avšak Spolek 

nových občanů zvolil cestu spojení se s povoleným Sdružením hospodářské výstavby, díky 

čemuž získali vysídlení 6 poslaneckých mandátů. V zemských volbách roku 1950 už 

koaliční zákaz neplatil, a tak si „vyhnanci“, sdružení ve Svazu vyhnaných z vlasti a 

bezprávných, zajistili platné místo v zemském sněmu, které jim vynesla účast na vládnutí. 

Roku 1957 zastávali dokonce post vicepremiéra Bavorska. S rostoucí mírou integrace 

zapříčiněnou zejména lepšími životními podmínkami vysídlenců v Bavorsku Svazu však 

ubývala voličská základna a roku 1962 se již nedostal do parlamentu. 

 I když zprvu nechali Američané Bavorsku volnou ruku v otázce vysídlených Němců, 

začali si roku 1946 uvědomovat, že jde o složitý problém, žádající si koordinaci v rámci 

celého Německa. Na mnoha konferencích, zprostředkovaných okupační správou jednotliví 

ministři a předsedové vlád o problému diskutovali. Výsledkem byla pracovní skupina 
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německých uprchlických správ, vzešlá z konference v Bad Segebergu v červenci 1947. Ze 

stejného důvodu vzniklo v rámci hospodářské rady Bizónie tzv. centrální místo, které mělo 

zejména vyrovnat zatížení jednotlivých zemí. V únoru 1949 za stejným účelem vznikl úřad 

pro otázky „vyhnaných z domova“, ze kterého mohlo po založení Spolkové republiky 

vzniknout spolkové Ministerstvo pro vyhnance. To řešilo zejména integraci „vyhnanců“ po 

stránce najít jim vhodné bydlení, práci a odškodnění jejich ztráty domova.  

 Prvním velmi důležitým zákonem, který bavorská vláda přijala, byl zákon č. 59, tzv. 

uprchlický zákon z 19. 2. 1947. Díky němu získali všichni vysídlení občanství a s tím 

spojené volební právo. V otázce bydlení zákon dával příslušným úřadům možnost rekvírovat 

majetek k získání více kapacit pro vysídlence. Co se týče pracovních míst, zákon výslovně 

zakazoval diskriminaci vysídlených Němců. Dalším způsobem, jak získat pro vysídlence 

bydlení i práci, měla být pozemková reforma. Avšak bavorská zemská vláda se jí 

vehementně bránila, takže i přes snahu americké správy nedošlo k většímu přerozdělení 

majetku směrem k vysídlencům.  Otázku odškodnění zprvu řešil tzv. zákon o okamžité 

pomoci, který movitým lidem přikazoval odvádět část majetku potřebným. Financí se ale 

nevybralo tolik, aby byli spokojeni všichni potřební, i proto jej nahradil roku 1952 skutečně 

přelomový spolkový zákon o narovnání břemen. Ten již zajišťoval velké finanční 

prostředky, nicméně tím, že se dalo odvody rozložit do 30 let, nevedl k většímu zchudnutí 

osob, které je platily. Pro velkou část vysídlenců to byla právě tato finanční injekce, která 

jim pomohla osamostatnit se, najít si bydlení, práci, a tudíž začlenit se do bavorské 

společnosti.  

 Stát šel příkladem v integraci vysídlenců na pracovním trhu. Zákonem upravujícím 

právní vztahy osob, na které se vztahuje článek 131 základního zákona, Spolková republika 

uznala všem, kteří pracovali ve státním sektoru v době nacismu (nejen v Německu), právo 

na svou práci a nárok na důchody. Byla zavedena kvóta 20 %, jelikož vysídlenci tvořili 

takový podíl na populaci Německa, měli by obsazovat i oněch 20 % pracovních míst. Tuto 

ideu potvrzoval i tzv. federální zákon o „vyhnancích“, který byl pro svou komplexnost 

přezdíván Magnou chartou „vyhnanců“. Federální zákon detailně stanovil, kdo je vyhnanec, 

kdo je osobou vyhnanou z domova nebo uprchlíkem ze sovětské zóny. Zabýval se 

začleněním vyhnanců v Německu pomocí přesunů k získání vhodného bydlení, sloučení 

rodin i integrací na pracovním trhu.  

 Pro začlenění vysídlenců do bavorské společnosti bylo stěžejní najít jim vhodné 

bydlení a práci. Vysídlenci mířili z téměř 75 % do obcí s méně než 5 000 obyvatel, jelikož 
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velká města byla často zničena válkou. Pro obyvatele vesnic se ale často jednalo o první 

přímé setkání s válkou a nelibě nesli, že se museli o vesnici (často i o svůj dům) dělit s cizími 

lidmi. Nerovnost v rozložení původního obyvatelstva a vysídlenců byla opravdu velká a 

kvůli zákazu stěhování do měst přetrvávala. Pobyt na vesnici nebyl pro často kvalifikované 

vysídlené Němce ideální, nemohli zde najít práci ve svém oboru, a tak se stávali podřadnými 

dělníky. Chybějící pracovní síla ve městech měla navíc vliv na nedostatečnou stavbu bytů. I 

proto ještě roku 1950 žilo asi 70 000 rodin v nouzových podmínkách. Pro nedostatek bydlení 

vznikaly tábory, ve kterých často v tristních podmínkách žily i celé rodiny. Pobyt v táboře 

byl stigmatizující. V táboře v Dachau kvůli nelepšícím se podmínkám vypukla dokonce roku 

1948 hladová stávka.  

Problémem integrace vysídlenců na pracovním trhu Bavorska byla struktura 

příchozích osob. Zatímco v Bavorsku chyběly námezdní síly (zastávané do té doby totálně 

nasazenými nebo sezónními pracovníky), v podobě vysídlenců do země přišli spíše 

kvalifikovaní lidé, zemědělci, staří lidé i děti. Bylo pro ně těžké se osamostatnit. Chyběl jim 

kapitál, náčiní, suroviny na výrobu, zázemí pro své řemeslo apod. Až 90 % vysídlených 

pracovalo jako zaměstnanci či úředníci. Ještě roku 1950 nepracovalo v soukromém sektoru 

ani 11 % vysídlenců. Nezanedbatelnou roli v otázce integrace jistě zaujímala jak katolická, 

tak evangelická církev. Využívala svých velkých struktur a majetku a pro velkou část 

vysídlenců zajistila bydlení. Pro začlenění využívala seminářů, církevních stanic pomoci, 

charitativních organizací a sdružení. 
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Summary 

 This bachelor thesis deals mainly with the policies of the Bavarian state government, 

the German federal government and the American military government on the issue of 

income of expelled Germans. It presents the institutions and the important legislative 

measures, which ensured the accommodation and jobs to the expellees. The main institution 

created to handle this task was the State Commission for Refugee Affairs. It provided mainly 

the accommodation and the meals for the expellees. However, especially due to the high 

number of immigrants, small housing capacity and disputes between municipalities and the 

refugee administration, the system became dysfunctional yet in 1946. The evidence of this 

can be seen in numbers of expelled Germans in camps for people affected by the war, which 

in 1946 climbed to 151,000.  

 Although the American military government initially left Bavaria free on the issue 

of expellees, in 1946 they realised that this was a complex problem, requiring coordination 

throughout Germany. The result was a working group of German refugee administrations, 

which emerged after the conference in Bad Segeberg in July 1947. For the same purpose, an 

office for displaced persons was established in February 1949, which later became the 

Ministry for Expellees. The first very important law passed by the Bavarian government was 

the Act No. 59, the so-called Refugee Act of 19 February 1947. Thanks to it, all expellees 

acquired citizenship and the associated right to vote. The issue of compensation for expellees 

was initially addressed by the so-called Act on Immediate help, which ordered wealthy 

people to pay part of their property to those affected by the Second World War. However, 

not enough money was raised to satisfy all those in need, which is why it was replaced in 

1952 by a truly groundbreaking federal law on the settlement of burdens. This already 

provided large amount of money, on the other side the levies could be spread over 30 years, 

so it did not lead to the impoverishment of the people who paid them. The federal law, the 

so-called Magna charter of exiles, dealt with the integration of exiles in Germany through 

relocations to obtain suitable housing, family reunification and integration into the labour 

market.  

 Finding suitable housing and work was crucial for the integration of exiles into 

Bavarian society. Almost 75% of the exiles headed to municipalities with less than 5,000 

inhabitants, since large cities were often destroyed by war. Staying in the village was not 

ideal for often qualified exiles, they could not find work in their field here, so they became 
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inferior workers. As early as 1950, less than 11% of expellees worked in the private sector. 

Besides, the lack of labour in cities had an impact on the lack of housing construction. That 

is why in 1950 about 70,000 families still lived in emergency conditions. Due to the lack of 

housing, camps were set up in which entire families often lived in deplorable conditions the 

more time they spent there, the more stigmatized they became. 
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