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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje požadavkům vysídleneckých organizací sudetských Němců v SRN 

vůči České republice v období mezi lety 1993–1997. Požadavky, které vůči ČR v souvislosti se 

sudetoněmeckou otázkou vznášely vysídlenecké organizace sudetských Němců, se v 90. letech 

staly jedním z velmi diskutovaných témat česko-německých vztahů a výrazně je ovlivnily. Po 

nastínění bilaterální roviny česko-německých vztahů s důrazem na jejich historickou dimenzi a 

představení zkoumaných vysídleneckých organizací je popsáno, jak zvolené subjekty 

interpretovaly období společné sudetoněmecko-české historie v letech 1918-1945 a jakým 

způsobem vznášely požadavky práva na vlast, na materiální odškodnění, započetí dialogu 

s českou vládou a zrušení prezidentských dekretů. Cílem práce je zmapovat, jak a jestli se tyto 

požadavky a témata v daném časovém období vyvíjely, jakým způsobem je jednotlivé 

vysídlenecké organizace vznášely a které z nich přebíraly vybrané německé politické strany. 

V rámci klíčové části práce jsou analyzovány projevy a prohlášení představitelů 

vysídleneckých organizací a představitelů německých politických stran. Na tomto základě je 

vyhodnocována přítomnost či nepřítomnost výše zvolených požadavků a témat a jejich 

interpretace či přebírání a je popsán jejich vývoj. 

 

 

 

Abstract 

This Bachelor thesis is devoted to the demands of expellee organisations of the Sudeten 

Germans in the Federal Republic of Germany put forward to the Czech Republic between the 

years 1993 - 1997. The demands which the expellee organizations of the Sudeten German 



 
 

organizations raised with the Czech Republic in the 90’s in connection with the Sudeten 

German question became one of the most discussed topics of Czech-German relations and 

strongly influenced them. After outlining the bilateral field of Czech-German relations with 

emphasis on their historical dimension and characterisation of the expellee organisations of the 

Sudeten Germans examined in this thesis there is a description of how the chosen subjects 

interpreted the period of shared Sudeten German-Czech history between the years 1918 - 1945 

and the way they raised demands for their right for a homeland, material compensation, the 

commencement of dialogue with the Czech government and the reversal of the presidential 

decrees. The goal of this thesis is to map if and how these demands and topics developed over 

the chosen time period, how the individual organizations raised them and which of these 

demands were adopted by certain German political parties. The speeches and statements of the 

representatives of the expellee organisations of the Sudeten Germans and German political 

parties are analysed in a key part of the thesis. On this basis the presence, interpretation and 

adoption of the aforementioned demands is evaluated and their development described. 
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Úvod 

Sudetoněmecká otázka představuje poměrně širokou problematiku společné české a 

sudetoněmecké minulosti, jejíž počátek můžeme nalézt již v polovině 19. století. V užším slova 

smyslu však představuje období společné česko-německé historie mezi lety 1918 a 1947 a 

zahrnuje větší množství událostí, které do tohoto období spadají. Do této problematiky můžeme 

zahrnout otázky týkající se vzniku Československa v roce 1918 a připojení oblasti Sudet na 

počátku roku 1919, problematiku společného soužití Čechů a Němců v období první republiky, 

události podzimu 1938, období okupace 1939-1945 a také problematiku dekretů prezidenta 

Beneše a odsunu sudetských Němců z Československa po skončení druhé světové války. Téměř 

50 let po konci druhé světové války se neuzavřená sudetoněmecká otázka vrátila na scénu a 

stala se velmi diskutovaným tématem jak v České republice, tak v Německu. Požadavky, které 

vůči České republice v souvislosti se sudetoněmeckou otázkou vznášely organizace 

vysídlených sudetských Němců, se v 90. letech staly jedním z důležitých problémů česko-

německých vztahů a výrazně je ovlivnily. 

Zdůvodnění výběru tématu 

Předmětem zkoumání této práce jsou požadavky sudetoněmeckých organizací v SRN 

vznášené vůči České republice mezi lety 1993-1997 a jejich přebírání německými politickými 

stranami. Sudetoněmecké organizace však nesmíme vnímat monoliticky, vedle (a zároveň 

v jeho rámci) nejznámějšího Sudetoněmeckého krajanského sdružení zde existují i jiné 

vysídlenecké organizace, jejichž přístup k sudetoněmecké otázce a jejichž požadavky se mohly 

lišit. Studium těchto požadavků je velmi důležité mimo jiné pro pochopení stanovisek, které 

zastávala německá strana. Některé z těchto požadavků vyřešila do jisté míry Česko-německá 

deklarace (především požadavky na morální odškodnění), ostatní požadavky (především 

majetkoprávní povahy) však nebyly Deklarací uspokojeny a ovlivňovaly vzájemné vztahy i 

nadále. To se nejvýznamněji projevilo v roce 2002, kdy se sudetoněmečtí představitelé přenesli 

toto téma na půdu Evropského parlamentu, kde upozornili na údajnou neslučitelnost českého 

právního řádu, konkrétně několika prezidentských dekretů z let 1945 až 1946, s právem 

Evropské unie. I přes to, že v posledních letech je rétorika vysídleneckých organizací vůči ČR 

mírnější, nebyla sudetoněmecká otázka nikdy vyřešena k plné spokojenosti všech skupin, a i 

dnes představuje určitou historickou zátěž ve vzájemných vztazích. Práce hledá odpověď na 

otázky jaké požadavky vznášely vůči České republice vysídlenecké organizace sudetských 

Němců a jak se tyto požadavky vyvíjely v rozmezí od vzniku České republiky do uzavření 

Česko-německé deklarace  
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Vymezení tématu 

Organizací sudetoněmeckých vysídlenců je velké množství na území SRN i Rakouska. 

Pro účely této práce byly vybrány čtyři nejvýznamnější sudetoněmecké organizace v SRN. 

První organizací je Sudetoněmecké krajanské sdružení (SKS), organizace, která se pokouší 

zastřešovat všechna vysídlenecká uskupení. Druhou organizací bude spolek Ackermann-

Gemeinde (A-G), katolická vysídlenecká organizace. Třetí organizací, která bude předmětem 

výzkumu, je spolek Selinger-Gemeinde (S-G), organizace sdružující bývalé členy německé 

sociálně-demokratické strany v Československu. V menší míře budou analyzovány požadavky 

Sudetoněmecké rady (SR), která má zastupovat vysídlenecké organizace v zahraničně 

politických otázkách. Relativně samostatnou kapitolou, která však nebude do práce 

z kapacitních důvodů zahrnuta, jsou extrémní požadavky organizace Witikobund, která 

navazovala na Henleinovu Sudetoněmeckou stranu (SdP). Kromě standardních požadavků 

práva na vlast či majetkové restituce zastávala tato organizace poměrně extrémní postoj 

k hodnocení společné minulosti a neodmítla teritoriální řešení sudetoněmecké otázky mimo 

Českou republiku. Standardní požadavky však organizace prosazovala v rámci 

Sudetoněmeckého krajanského sdružení, kde ve Spolkovém shromáždění obsazovala 35 míst 

ze 77.1  

Práce dále hledá odpověď na otázku, jaké postoje zaujímaly k sudetoněmeckému 

problému politické strany zastoupené v období 1993-1997 ve Spolkovém sněmu, tedy strany 

CDU/CSU, FDP SPD a strany Svaz90/Zelení. Práce neanalyzuje postoje strany PDS, která se 

vyvinula ze Sjednocené socialistické strany Německa. Téma sudetoněmecké otázky bylo pro 

tuto stranu poměrně nové, před rokem 1989 se jím nezabývala a ani neuzavřela smlouvu se 

Sudetoněmeckým krajanským žádnou dohodu, jak učinily ostatní analyzované strany v 60. 

letech. 

Jako počátek výzkumu byl stanoven začátek roku 1993, kdy vznikla samostatná Česká 

republika. Výzkum končí na počátku roku 1997, kdy ve spolkovém sněmu proběhla debata 

k Česko-německé deklaraci.  

Metodologie práce 

Cílem této práce je přispět k pochopení požadavků jednotlivých vysídleneckých 

organizací a popsat, jak tyto požadavky přebíraly a prezentovaly politické strany, zastoupené 

                                                           
1 Václav Kural, Hlavní organizace sudetoněmeckých vysídlenců v SRN 1945-1989 in Studie o sudetoněmecké otázce (Praha: 

Ústav mezinárodních vztahů, 1996), 34. 
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v německém spolkovém sněmu mezi lety 1993-1997 především v souvislosti s vyjednáváním 

česko-německé deklarace. Metodologií této práce bude systematický popis požadavků 

definovaných subjektů v daném časovém období. Cílem popisné práce je sebrat a shromáždit 

nová empirická data, která mohou být později využita při tvorbě a následném testování teorií. 

Popisná práce tak prozkoumává doposud nezmapovanou část určité události a předkládá nová 

či méně známá data. Při tvorbě popisných prací je doporučeno pracovat především s primárními 

zdroji (dotazníky, archivní dokumenty projevy apod.). Výzkumný rámec popisných prací je 

většinou omezen na určení výzkumné otázky, předmětu výzkumu a ohraničení zkoumané 

události, popřípadě vymezení proměnných, které sbíráme. Výzkumná otázka popisné práce se 

ptá primárně na podrobnosti a průběh jasně vymezené a ohraničené události.2  

Pro operacionalizaci mé práce jsem zvolila následující postup. Na základě studia 

Sudetoněmeckého programu „20 bodů“ z roku 1961 a sekundární literatury jsem pro účely této 

práce stanovila následující požadavky a témata: 

1. Dějinná kauzalita: uznávání příčinné souvislosti mezi odsunem sudetských Němců 

z Československa a událostmi, které mu předcházely (především události mnichovské 

krize a okupace) 

2. Právo na vlast: požadavek návratu sudetských Němců do ČR a na nerušený život zde 

v souladu s právem na sebeurčení v rámci České republiky 

3. Právo na materiální odškodnění 

4. Požadavek navázání sudetoněmecko-českého dialogu: především požadavek na vedení 

dialogu s českou vládou 

5. Požadavek na zrušení dekretů prezidenta Beneše  

Téma dějinné kauzality a obecné reflexe společných česko-sudetoněmeckých dějin jsem 

zvolila proto, že se mu věnuje celá první část sudetoněmeckého programu 20. bodů3 Požadavky 

práva na vlast a na materiální odškodnění potom vychází z druhé části sudetoněmeckého 

programu. Program 20. bodů je přitom klíčovým dokumentem, který podepsala Sudetoněmecká 

rada, ve které jsou zastoupeny všechny níže zkoumané vysídlenecké organizace4 a během 

zkoumaného období se od něj formálně nedistancovala.5 Poslední dva požadavky nejsou 

                                                           
2 Ondřej Císař a Vít Beneš, Výzkumný rámec a jeho prvky in Metodologie výzkumu politiky eds. Vít Beneš, Petr Drulák et al. 

eds. Připraveno k publikaci. Autorka děkuje za možnost odvolat se na kapitolu před vydáním knihy. 
3 Stellungnahme zur Sudetenfrage („20 Punkte“) in Krajanské organizace sudetských Němců v SRN, příloha č.4 (Praha, Ústav 

Mezinárodních vztahů, 1998), 170-172. 
4 Miroslav Potočný, Sudetoněmecký program tzv. 20 bodů z hlediska mezinárodního práva in Krajanské organizace 

sudetských Němců v SRN (Praha, Ústav Mezinárodních vztahů, 1998),129. 
5 Výjimku tvoří odmítnutí teritoriálního řešení sudetoněmecké otázky jiným způsobem než v rámci České republiky. 

Deklarováno v prohlášení Sudetoněmecké rady dne 19.4. 1994. 
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v programu 20. bodů zmíněny, nicméně po roce 1989 nabyly dle mého názoru na důležitosti. 

Požadavek na zrušení prezidentských dekretů zatížil dokonce po roce 2000 přístupová jednání 

České republiky k EU, proto je dle mého názoru důležité sledovat jeho předchozí vývoj v 90. 

letech. Požadavek na započetí sudetoněmeckého dialogu byl v 90. letech také velmi akcentován 

a vzbuzoval v České republice četné veřejné debaty. 

Vedle těchto pěti témat, bylo v 90. letech jak mezi sudetskými Němci, tak v České 

republice diskutováno téma odškodnění morální újmy odsunutých. Toto téma bylo v 90. letech 

předmětem řady kontroverzí6, bylo řešeno především na občanské úrovni a představuje tak 

relativně samostatnou kapitolu, kterou se tato práce zabývat nebude. 

Těchto pět požadavků a témat budu hledat především v primárních dokumentech, 

v projevech, oficiálních prohlášeních a rozhovorech, které poskytli představitelé 

vysídleneckých organizací a zástupci vybraných politických stran. Zvolené dokumenty budou 

jednotlivě popsány a bude zhodnoceno, zdali se v nich výše zvolené požadavky a témata 

vyskytují v původní či obměněné podobě, nebo jestli se nevyskytují vůbec. Na tomto základě 

budu zjišťovat jak (a jestli) se tyto požadavky v období 1993-1997 vyvíjely, jakým způsobem 

je vznášely jednotlivé vysídlenecké organizace a které z nich přebíraly vybrané německé 

politické strany.  

Členění práce 

Tato práce je zaměřena na požadavky sudetoněmeckých organizací vznášené vůči 

České republice mezi lety 1993-1997. Práce bude rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první 

kapitole se budu věnovat bilaterální rovině česko-německých vztahů s důrazem na jejich vývoj 

po roce 1989 především v souvislosti s historickou dimenzí.  

Tématem této práce není odsun sudetoněmecké menšiny z Československa, ani dekrety 

prezidenta Beneše, jsou to však témata, která se v požadavcích sudetoněmeckých organizací 

v 90. letech často opakovala. Pro lepší orientaci v těchto požadavcích jsou proto v druhé 

kapitole krátce popsány problematické dekrety prezidenta Beneše a příčiny odsunu německé 

menšiny z Československa. V této souvislosti je nutné upozornit na nejednotnost v 

pojmenovávání tohoto aktu. Česká strana ho nazývá odsunem („Abschub“), sudetští Němci 

vyhnáním („Vertreibung“), často se objevuje název vysídlení („Aussiedlung“) či nucené 

vysídlení („Zwangaussiedlung“). Pro zjednodušení pojmového aparátu budu v této práci 

používat termín odsun v souvislosti s organizovaným odchodem německé menšiny 

                                                           
6 Václav Houžvička, Návraty sudetské otázky (Praha: Karolinum, 2005),382. 
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z Československa na základně rozhodnutí Postupimské konference a termín vyhnání 

v souvislosti s divokou fází odsunu mezi dubnem a srpnem 1945. Jádrem druhé kapitoly je 

potom vznik a vývoj vysídleneckých organizací v SRN a popis sudetoněmeckého programu 

„20 bodů“, ze kterého vycházely požadavky sudetských Němců v 90. letech.  

Jádrem práce je třetí kapitola, která se již věnuje samotným požadavkům sudetských 

Němců a přebírání těchto požadavků německými politiky mezi lety 1993 a 1997. Je 

chronologicky rozdělena na pět podkapitol, které se věnují jednotlivým rokům. Kapitola přináší 

informace o nejdůležitějších projevech a prohlášeních v určených letech, na jejichž základě 

ilustruje přítomnost či nepřítomnost výše zmíněných nejdůležitějších požadavků a témat. Pro 

lepší orientaci v dané problematice je zařazeno i několik nejdůležitějších projevů českých 

politiků, na které potom německá strana reagovala. Závěrečná kapitola odpovídá na vytyčené 

výzkumné otázky, shrnuje výše definované požadavky a popisuje jejich chronologický vývoj 

v daných letech. 

Rozbor literatury 

Pro stěžejní část práce byly využity především primární zdroje. Jedná se především o 

záznamy projevů a oficiální prohlášení představitelů vysídleneckých organizací a německých 

politiků ke zkoumanému tématu. Pro tento účel mi velmi dobře posloužil sborník dokumentů 

F. P. Habela Dokumente zur Sudetenfrage.7, která obsahuje velké množství projevů a 

dokumentů týkajících se soužití Čechů a Němců v jednom státě a sudetoněmecké otázky od 

středověku po současnost. Tato publikace byla vytvořena na zakázku Sudetoněmeckého 

krajanského sdružení, proto obsahuje především velký počet dokumentů a projevů představitelů 

této organizace a jejích podporovatelů. Neopomíjí však ani projevy a prohlášení, které 

s výkladem problematiky sudetoněmecké otázky podle Sudetoněmeckého krajanského 

sdružení nekorespondují. Obsahuje tudíž – i když v menší míře – projevy a prohlášení české 

strany, představitelů německé sociální demokracie a německé strany Svaz 90/Zelení či ostatních 

vysídleneckých organizací, proto může být považována za relevantní. Obdobným způsobem mi 

posloužil sborník dokumentů M. Kunštáta Česko-německé vztahy po pádu železné opony: 

dokumentace k česko-německým vztahům 1989-19978 M Dále jsem pracovala s dokumenty, 

které k tématu sudetoněmecké otázky otiskovalo v 90. letech periodikum Střední Evropa9. V 

                                                           
7 Fritz Peter Habel, Dokumente zur Sudetenfrage (München: Langen-Müller, 2003) 
8 Miroslav Kunštát, Česko-německé vztahy po pádu železné opony: dokumentace k česko-německým vztahům 1989-1997 

(Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 1997). 
9 Střední Evropa: revue pro středoevropskou kulturu a politiku (Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1990-

2016) 
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menší míře jsem využívala i novinové články, především z Rudého Práva, které jsem hledala 

prostřednictvím databáze Newton Media. Snažila jsem se však využívat pouze články, které 

pouze předávají části rozhovorů či projevů, hodnotící soudy v nich obsažené jsem nebrala 

v úvahu.  

Literatura mapující téma česko-německých vztahů v 90. letech a sudetoněmecké otázky 

je poměrně široká. Pro základní orientaci k tématu česko-německých vztahů jsem využila 

publikaci Vztahy SRN ke státům střední Evropy, konkrétně kapitolu M. Kunštáta Německo a 

Česká Republika10. Tato publikace však mapuje pouze bilaterální rovinu česko-německých 

vztahů s důrazem na materiální a institucionální dimenzi. Historická dimenze vzájemných 

vztahů, která je tématem této práce je v publikaci zmíněna pouze okrajově. Historické dimenzi 

česko-německých vztahů se věnuje stať V. Handla Od akceptace jinakosti k porozumění11 ve 

sborníku Česko-německá deklarace: deset let poté. Stať se však věnuje především bilaterální 

rovině vyjednávání o Česko-německé deklaraci. Vysídlenecké organizace se tohoto 

vyjednávání neúčastnily, proto jejich postoj ani požadavky tato stať více nereflektuje. Práci G. 

Hoppa Machtfaktor auch ohne Machtbasis12 jsem využila pro zmapování vazeb 

Sudetoněmeckého krajanského sdružení na stranu CSU. Práce se však primárně zaměřuje na 

období vyjednávání Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci z roku 1992 a na 

období 1998-2003 kdy se jednalo o přistoupení České republiky k EU. Pro mnou zkoumané 

období tedy nemohla být využita. Samotné sudetoněmecké otázce v 90. letech se věnuje 

publikace V. Houžvičky Návraty sudetské otázky13. Jsou zde shrnuty základní požadavky a 

postoje všech zkoumaných vysídleneckých organizací, ale pouze zběžně a není zde zmapován 

jejich vývoj v čase. Vznik organizací sudetských Němců v SRN a formulaci jejich požadavků 

vůči České republice velmi dobře popisuje stať V. Kurala Hlavní organizace sudetoněmeckých 

vysídlenců v SRN 1945-198914 v publikaci Studie o sudetoněmecké otázce: výzkumný projekt 

Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Jak je z názvu patrné, mapuje tato stať 

požadavky vysídleneckých organizací pouze do roku 1989, proto jsem ji využívala výlučně 

v druhé kapitole, která se tímto tématem zabývá. Na tuto stať navázal V. Kural statí 

                                                           
10 Miroslav Kunštát, Německo a Česká Republika in Vztahy SRN ke státům střední Evropy od roku 1990 ed. Vladimír Handl 

et al., eds., (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1998).  
11 Vladimír Handl, Od akceptace jinakosti k porozumění in Česko-německá deklarace deset let poté ed. Marek Loužek 

(Praha: CEP, 2007). 
12 Gerhard Hopp, „Machtfaktor auch ohne Machtbasis? Die Sudetendeutsche Landsmannschaft und die CSU“ (disertační 

práce, Universität Regensburg, 2010). 
13Václav Houžvička, Návraty sudetské otázky (Praha: Karolinum, 2005). 
14 Václav Kural, „Hlavní organizace sudetoněmeckých vysídlenců v SRN 1945-1989“ in Studie o sudetoněmecké otázce 

(Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1996). 
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Sudetoněmecké krajanské sdružení v SRN 1989-199615, která systematicky mapuje požadavky 

Sudetoněmeckého krajanského sdružení vůči české straně ve sledovaném období. Jsou zde 

analyzovány důležité projevy představitelů Sudetoněmeckého krajanského sdružení, 

německých a českých politiků k tématu sudetoněmecké otázky. Ostatní vysídlenecké 

organizace, které tato práce zkoumá, nejsou ve stati V. Kurala zmíněny. Vzhledem k tomu, že 

odborná literatura, která se věnuje tématu sudetoněmecké otázky, komplexněji nezpracovává 

požadavky a postoje všech hlavních vysídleneckých organizací vznášené vůči České republice 

v 90. letech, považuji zpracování tohoto tématu za přínosné.  

                                                           
15 Václav Kural, „Sudetoněmecké krajanské sdružení v SRN 1989-1996“ in Krajanské organizace sudetských Němců v SRN 

(Praha, Ústav Mezinárodních vztahů, 1998). 



9 
 

1. Česko-německé vztahy 1989–1997 

1.1. Česko-německé vztahy 1989-1992 

Vztahy SRN a Československé socialistické republiky se začaly bouřlivě rozvíjet ještě 

během Sametové revoluce. Novým impulzem se stalo několik prohlášení, tehdy ještě občana 

Václava Havla v prosinci 1989, ve kterých za svou osobu odsoudil vyhnání sudetských Němců 

po druhé světové válce jako nemorální čin.16  

Tato prohlášení reprezentují první dimenzi česko-německých vztahů, která se po roce 

1989 snažila o narovnání v oblasti historické. 

Souběžně s touto dimenzí česko-německých vztahů se rozvíjela druhá, kterou můžeme 

nazvat materiální a institucionální.17 Již v prosinci 1989 došlo k symbolickému prostřižení 

ostnatého drátu ministry zahraničí J. Dienstbierem a H.D. Genscherem na hraničním přechodu 

Rozvadov/Waidhaus, začátkem roku 1990 následovala dohoda o bezvízovém styku mezi 

oběma státy.18 Po znovusjednocení Německa na podzim 1990 se začalo vyjednávat o nové 

československo-německé smlouvě, která se měla stát důležitým předělem ve vzájemných 

vztazích. 

Smlouva byla podepsána až na začátku roku 1992 prezidentem V. Havlem a kancléřem 

H. Kohlem, ratifikována byla oběma parlamenty v průběhu roku. V oblasti materiálních a 

institucionálních vztahů znamenala velký posun. Smlouva má 35 článků, které upravují široké 

spektrum hospodářských, kulturních a vzdělávacích, občansko-právních a humanitárních 

oblastí. SRN se mimo jiné v 10. článku zavázala, že bude podporovat vstup ČSFR do 

Evropských společenství. Článkem č. 3 si státy navzájem potvrdily existující hranice, článek 

20 upravuje problematiku ochrany německé národnostní menšiny v ČSFR, článek 21 se potom 

věnuje ochraně Čechů a Slováků v SRN, kde však nejsou oficiálně uznáváni jako menšina. 

Otázkám společné minulosti se tato smlouva snažila spíše vyhnout. Pouze v preambuli se 

zmínila o „obětech násilí, války a vyhnání“19, potvrdila nulitu Mnichovské dohody podle 

smlouvy z roku 1973 a kontinuitu československého státu od roku 1918. Případné majetkové 

                                                           
16 První veřejné vyjádření Václava Havla k problematice odsunu sudetských Němců (citováno ve Vánočním projevu 

Richarda von Weizsäckera, 22. prosince 1989) in Česko-německé vztahy po pádu železné opony: dokumentace k česko-

německým vztahům 1989-1997, red. Miroslav Kunštát (Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 1997), 25. 
17 Vladimír Handl, Česká politika vůči Spolkové republice Německo: od normalizace k evropeizaci in Česká zahraniční 

politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu ed. Michal Kořan et al. eds (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009), 19-43.  
18 Miroslav Kunštát, Německo a Česká Republika in Vztahy SRN ke státům střední Evropy od roku 1990 ed. Vladimír Handl 

et al., eds., (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1998) str. 200. 
19 Text Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a 

přátelské spolupráci in Česko-německé vztahy po pádu železné opony: dokumentace k česko-německým vztahům 1989-1997, 

red. Miroslav Kunštát (Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 1997), 10-19. 
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otázky vůbec neotevřela. Pouze v dopisech, které si po uzavření smlouvy vyměnili ministři 

zahraničí, se konstatuje, že se „tato smlouva majetkovými otázkami nezabývá.“20 Po rozdělení 

Československa platnost této smlouvy potvrdily oba nástupnické státy. 

Materiální a institucionální vztahy se obecně vyvíjely velmi dobře. Se SRN bylo během 

90. let uzavřeno několik desítek smluv o vzájemné ekonomické spolupráci (např. dohoda o 

vzájemné ochraně investic), vědecko-technické spolupráci, spolupráci ve vojenské oblasti, ale 

i smlouvy týkající se propojování infrastruktury a dopravy, zřizování nových hraničních 

přechodů apod. Za zmínku jistě stojí i smlouvy uzavřené s jednotlivými spolkovými zeměmi 

včetně Bavorska.21 Německo se také během 90. let stalo nejvýznamnějším obchodním 

partnerem České republiky.22  

1.2. Historická dimenze česko-německých vztahů  

Problematické vztahy ovšem přetrvávaly v oblastech, které se týkaly hodnocení 

společné minulosti. Havlovo vstřícné gesto v prosinci 1989 vyvolalo v komunitě sudetských 

Němců, které reprezentovalo především Sudetoněmecké krajanské sdružení, naději na 

majetkoprávní a morální odškodnění. Sudetoněmecké krajanské sdružení začalo přímo vznášet 

požadavky na majetkoprávní odškodnění, ale i na zrušení prezidentských dekretů, což vnímala 

česká veřejnost velmi emotivně.23 Ani podpis Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské 

spolupráci nepřinesl posun v této oblasti. Strana CSU prosazovala tradiční bavorský patronát 

nad sudetskými Němci a postavila se proti Smlouvě v bodech, které se sudetských Němců 

dotýkaly, a tím pozdržela její podepsání asi o půl roku.24 Jak již bylo řečeno, Smlouva otázky 

společné minulosti spíše neřešila a diskuze o nich se stala tématem, které dále česko-německé 

vztahy zatěžovalo. 

Ještě v roce 1992 prohlásil H. Kohl česko-německé vztahy za svojí Chefsache, aby mohl 

na případné problémy sám pružněji reagovat. To se ale nestalo, atmosféra se naopak nadále 

zhoršovala.25 

                                                           
20 Z výměny dopisů mezi ministry zahraničních věcí ČSFR a SRN Jiřím Dienstbierem a Hansem-Dietrichem Genscherem 

(17.2. 1992) in Česko-německé vztahy po pádu železné opony: dokumentace k česko-německým vztahům 1989-1997, red. 

Miroslav Kunštát (Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 1997), 20-21. 
21 Miroslav Kunštát, Německo a Česká Republika in Vztahy SRN ke státům střední Evropy od roku 1990 ed. Vladimír Handl 

et al., eds., (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1998), 205.  
22 Karel Zeman a Boris Grenn, eds., Ekonomické vztahy SRN ke státům střední a východní Evropy in Vztahy SRN ke státům 

střední Evropy od roku 1990 ed. Vladimír Handl et al., eds., (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1998),133-125. 
23 Václav Houžvička, Návraty sudetské otázky (Praha: Karolinum, 2005), 382. 
24Václav Kural, „Peripetie v česko-německých vztazích“, Mezinárodní politika 20, č. 4 (1996):12-13. 
25 Miroslav Kunštát, Německo a Česká Republika in Vztahy SRN ke státům střední Evropy od roku 1990 ed. Vladimír Handl 

et al., eds., (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1998), 204. 
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1.3. Česko-německá deklarace 

Během roku 1995 převládl názor, že je nutné uzavřít nový dokument, který by tuto 

rovinu česko-německých vztahů vyřešil, aby tyto sporné otázky nemohly například 

zkomplikovat vstup České republiky do Evropské unie. Prvotní impulz k uzavření deklarace 

vyšel od bavorského premiéra E. Stoibera, který toto navrhl v dopisu českému ministru 

zahraničí J.Zieleniecovi. Samotná jednání započala v polovině roku 1995, probíhala na vládní 

úrovni a byla tajná. Za českou stranu byla vedena A. Vondrou, prvním náměstkem ministra 

zahraničních věcí, německou stranu zastupoval P. Hartmann, státní tajemník zahraničních 

věcí.26 

Vývoj požadavků obou stran během jednání je nejasný, ale Česká republika chtěla 

dosáhnout odmítnutí všech majetkových požadavků, prostřednictvím tzv. tlusté čáry za 

minulostí, německá strana s tímto pravděpodobně nesouhlasila a chtěla majetkoprávní otázky 

nechat otevřené (spolková vláda se k nim do té doby nijak nevyjadřovala, ale ani je nechtěla 

rušit). Jednání probíhala s přestávkami od června 1995 do září 1996. Podzim roku 1996 byl 

poté věnován tomu, aby text deklarace získal podporu hlavních politických sil obou zemí. 

V České republice bylo nutné zajistit, aby pro text hlasovala alespoň část ČSSD. V SRN bylo 

nutné zajistit podporu CDU potažmo CSU, která do té doby alespoň slovně vyjadřovala 

podporu požadavkům sudetských Němců, které byly s textem deklarace v rozporu.27 Podporu 

obou dvou stran se nakonec podařilo získat a deklarace byla slavnostně podepsána 21.1. 1997 

v Praze premiérem V. Klausem a kancléřem H. Kohlem. V průběhu ledna a února 1997 byl text 

deklarace schválen Poslaneckou sněmovnou České republiky i německým Spolkovým 

sněmem. Samotný text představuje určitý kompromis přijatelný jak pro českou, tak pro 

německou stranu.  

Text je rozdělen do preambule a osmi samostatných článků, které se snaží vyjasnit 

jednotlivé problematické okruhy vzájemných vztahů. V preambuli státy odkazují na tisícileté 

soužití Čechů a Němců a SRN zároveň deklaruje, že plně podporuje přijetí České republiky do 

EU a NATO. V první článku se oba státy zavazují, že budou nadále přátelsky a úzce 

spolupracovat a rozvíjet vzájemné vztahy. V druhém článku přiznává SRN odpovědnost za 

události z podzimu 1938 a zároveň vyjadřuje lítost nad zločiny nacionálního socialismu, které 

Němci způsobili českému lidu a přiznává souvislost mezi těmito zločiny a poválečným 

                                                           
26 Vladimír Handl, Od akceptace jinakosti k porozumění in Česko-německá deklarace deset let poté ed. Marek Loužek 

(Praha: CEP, 2007),79. 
27 Vladimír Handl, Od akceptace jinakosti k porozumění v Česko-německá deklarace deset let poté ed. Marek Loužek (Praha: 

CEP, 2007),79-84. 
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vyhnáním a vysídlením. Ve třetím článku potom vyjadřuje Česká republika lítost nad 

vyháněním i odsunem sudetských Němců z Československa. Uznává, že vyvlastněním a 

odnětím občanství byly způsobeny křivdy nevinným lidem a lituje, že excesy s tímto procesem 

spojené zůstaly podle zákona č. 115 z 8. května nepotrestané. V klíčovém čtvrtém článku oba 

dva státy deklarují, že „spáchané křivdy náleží minulosti a že tudíž zaměří své vztahy do 

budoucnosti“28 a že společné vztahy nechtějí otázkami minulosti zatěžovat. V pátém článku 

potom potvrzují závazky vyplývající ze Smlouvy z roku 1992 o ochraně národnostních menšin. 

V dalších článcích se státy zavazují zřídit Česko-německý fond budoucnosti, který má 

financovat jednak projekty společného zájmu (projekty k připomenutí 

nacionálněsocialistického násilí, přeshraniční spolupráce, podpora menšin, jazyková výuka 

apod.) a jednak Česko-německé diskuzní fórum, které bylo touto deklarací také zřízeno a které 

má pěstovat česko-německý dialog.29  

                                                           
28 Text Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji (21.1.1997) in Česko-německé vztahy po 

pádu železné opony: dokumentace k česko-německým vztahům 1989-1997, red. Miroslav Kunštát (Praha: Rada pro 

mezinárodní vztahy, 1997), 20. 
29 Ibid., 20-21. 
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2. Sudetoněmecký problém 

2.1. Problematické prezidentské dekrety a odsun Němců z 

Československa 

V této kapitole budou popsány prezidentské dekrety a krátce nastíněna problematika 

odsunu, které sice nejsou tématem této práce, nicméně je na ně velmi často odkazováno.  

Souhrnným názvem „Prezidentské dekrety“ jsou označovány provizorní právní normy 

nahrazující zákony, vydávané exilovou vládou a prezidentem Edvardem Benešem v Londýně 

mezi dubnem 1940 a dubnem 1945, a právní normy vydávané od dubna do listopadu 1945 na 

území Československé republiky vládou Národní fronty a prezidentem republiky.30 Všechny 

tyto dekrety byly v souladu s tehdy stále formálně platnou ústavou z roku 1920. Nově zvolené 

Národní shromáždění prohlásilo roku 1946 zpětně prezidentské dekrety za závazné právo, čímž 

se staly platnými zákony31. 

Předmětem sporů v 90. letech se stalo několik málo dokumentů vydaných mezi květnem 

a říjnem 1945. Jednalo se o několik retribučních dekretů, které umožňovaly velmi rychlé 

potrestání nacistických zločinců, současně ale nabízely prostor pro možné zneužití. Druhou 

skupinou jsou tzv. konfiskační dekrety, které se týkaly zabavování nepřátelského majetku, 

majetku osob německé a maďarské národnosti (bez ohledu na státní příslušnost). Posledním 

problematickým dekretem byl dekret č. 33 ze srpna 1945, kterým pozbyli československého 

státního občanství českoslovenští občané maďarské nebo německé národnosti. Mezi 

problematické dokumenty patří také Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o 

znovunabytí svobody Čechů a Slováků č. 115 z 8. května 1946. Tento zákon vyslovil 

beztrestnost pro jednání, která byla výrazem touhy po spravedlivé odplatě za činy okupantů 

nebo jejich pomahačů v době mezi 30. zářím 1938 a 28. říjnem 1945.32 

Rozhodnutí o odsunu německé menšiny z Československa není explicitně zmíněno v 

žádném prezidentském dekretu. Toto rozhodnutí učinili představitelé vítězných mocností na 

Postupimské konferenci. Jedním z hlavních iniciátorů odsunu byl sice bezpochyby prezident 

Beneš. Pokud by ovšem odsun nebyl v souladu s postojem vítězných mocností, nikdy by ho 

                                                           
30 František Hanzlík, Benešovy dekrety, odsun sudetských Němců a zápas o moc v poválečném Československu in Bez 

démonů minulosti: česko-německé vztahy v osudových okamžicích společné historie, ed. Karel Richter (Praha: Rodiče, 2003) 

str. 246. 
30 Jan Kuklík, Mýty a realita tzv. „Benešových dekretů“: dekrety prezidenta republiky 1940-1945 (Praha: Linde, 2002) str. 

62. 

 

 
32 Jan Kuklík, Mýty a realita tzv. „Benešových dekretů“: dekrety prezidenta republiky 1940-1945 (Praha: Linde, 2002) 
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nebylo dosaženo. Odsunuty byly osoby, kterým bylo podle ústavního dekretu č. 33 odebráno 

československé státní občanství v souladu s postupem dohodnutým na konferenci 

v Postupimi.33 

2.2. Organizace sudetských Němců v SRN 

Po odsunu zůstala většina sudetských Němců v Německu, konkrétně v Bavorsku, kde 

záhy začaly vznikat vysídlenecké organizace.  

Jako první se počátkem roku 1946 konstituovala organizace Ackermann-Gemeinde (A-

G). Jednalo se o veskrze katolickou organizaci, která byla významně podporována stranou 

CSU. Za to „zajišťovala“ této straně minimálně 40-50 % všech vysídleneckých hlasů. Její 

základní tezí bylo právo na vlast, ovšem prosazované bez snahy o pomstu a odplatu, tedy právo 

na mírový návrat sudetských Němců do Československa. Od 50. let přijímala tezi, která určitým 

způsobem dávala do souvislosti zločiny nacionálního socialismu a následný „zločin vyhnání.“34 

Částečné přiznání této kauzality (organizace v počátcích svého působení nijak nereflektovala 

podíl sudetských Němců na událostech podzimu 1938) bylo mezi vysídleneckými organizacemi 

ojedinělé.  

Druhou významnou organizací sudetských Němců v SRN byl tzv. Witiko-Bund (W-B), 

který byl založen roku 1947. Ideologicky navazoval na Henleinovu SdP. Základní tezí bylo 

opět právo na vlast a na návrat a také právo na nové sebeurčení. W-B vyloženě odmítal 

spoluodpovědnost sudetských Němců za Mnichovskou krizi a zločiny druhé světové války a 

odsun vnímal jako bezpráví, které musí být odškodněno. W-B byl z krajanských organizací tou 

nejvlivnější a inicioval vznik zastřešujícího Sudetoněmeckého krajanského sdružení, ve kterém 

také jeho členové zastávali nejvýznamnější funkce.35 

Třetí organizací sudetských Němců v SRN, je Selinger-Gemeinde (S-G). Organizace 

byla založena až v roce 1951 a sdružovala bývalé členy Německé sociálně demokratické strany 

dělnické v Československu. Základním požadavkem bylo právo na vlast a nenásilný návrat do 

ní.36 

                                                           
33 František Hanzlík, Benešovy dekrety, odsun sudetských Němců a zápas o moc v poválečném Československu in Bez 

démonů minulosti: česko-německé vztahy v osudových okamžicích společné historie, ed. Karel Richter (Praha: Rodiče, 2003) 

str. 252.  
34 Václav Kural, Hlavní organizace sudetoněmeckých vysídlenců v SRN 1945-1989 in Studie o sudetoněmecké otázce (Praha: 

Ústav mezinárodních vztahů, 1996), 22-26. 
35 Ibid., 27-33. 
36 Ibid., 33-34. 
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Sudetoněmecká rada k ochraně sudetoněmeckých zájmů (dále jen Sudetoněmecká rada, 

či SR) se konstituovala roku 1955 jako orgán, který sdružoval jednak zástupce politických stran 

Spolkového sněmu a jednak zástupce vysídleneckých organizací. Má 30 členů, největší podíl 

zástupců má Sudetoněmecké krajanské sdružení, z politických stran pak CSU. Program 

Sudetoněmecké rady se významněji neliší od programu Sudetoněmeckého krajanského 

sdružení a působí především jako zástupce krajanských organizací v zahraničně-politických 

otázkách.37 

Sudetoněmecké krajanské sdružení (SKS) bylo založeno roku 1950 z iniciativy členů 

Witiko-Bundu jako organizace, která měla zastřešovat všechna dosavadní vysídlenecká 

uskupení. Další významné vysídlenecké spolky Ackermann-Gemeinde a Selinger-Gemeinde 

sice do SKS vstoupily, ale nadále zůstaly i samostatnými organizacemi. V čele 

Sudetoněmeckého krajanského sdružení stojí mluvčí, který má významnou pravomoc určovat 

politickou orientaci organizace. Jako obdoba parlamentu slouží tzv. Spolkové shromáždění, 

které se schází jednou za rok, má 77 členů, z toho 35 míst patří zástupcům Witiko-Bundu, 9 

Ackermann-Gemeinde a 1 Selinger-Gemeinde.38 

Roku 1954 převzal Svobodný stát Bavorsko patronát nad všemi sudetskými Němci, 

kteří zde žijí, prohlásil je za čtvrtý kmen Bavorska a zavázal se ideově a finančně podporovat 

Sudetoněmecké krajanské sdružení. Vytvořil tak jakýsi vrchol struktury vysídleneckých 

organizací.39  

2.2.1. Sudetoněmecký program 

Sudetoněmecký program, jakožto dokument, ze kterého vycházely požadavky 

představitelů sudetských Němců v 90. letech, byl přijat roku 1961 Spolkovým shromážděním 

SKS a později i Sudetoněmeckou radou. Obsahuje 20 bodů, které jsou rozděleny do dvou 

skupin, z nichž se body 1 až 10 zabývají otázkami minulosti – tzv. Pohled zpět a body 11 až 20 

otázkami budoucnosti tzv. Pohled do budoucna40. 

Shrnutí prvních deseti bodů velmi dobře vystihuje, jakým způsobem hodnotili sudetští 

Němci společnou sudetoněmecko-českou historii. Samotný vznik Československa v roce 1918 

byl dle tohoto programu protiprávní, německé politické strany se přesto „marně snažily zajistit 

                                                           
37 Ibid.,34.  
38 Ibid.,38. 
39 Ibid.,23. 
40 Miroslav Potočný, Sudetoněmecký program tzv. 20 bodů z hlediska mezinárodního práva in Krajanské organizace 

sudetských Němců v SRN (Praha, Ústav Mezinárodních vztahů, 1998),129. 
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si hospodářskou, sociální, národní existenci a kulturní autonomii“41 (sami však přiznávají, že 

mezi lety 1926-1938 participovali na československé vládě). Během mnichovské krize se 

sudetští Němci stali pouhým objektem Hitlerovy politiky a nebyli za ni tudíž zodpovědní, 

samotné odtržení Sudet od Československa však za legitimní považovali. V bodě 7 odsuzují 

zřízení Protektorátu jako odporující mezinárodnímu právu, ale další události z let 1939-1945 

nijak nereflektují. Další bod se potom věnuje samotnému odsunu, který byl dílem 

„expanzivního českého nacionalismu“42, který ve spojení se „sovětským imperialismem vyhnal 

sudetské Němce z jejich rodové sídelní oblasti a okradl je o jejich národní majetek“43. Naprosto 

tedy nereflektují nezpochybnitelnou příčinnou souvislost mezi mnichovskou krizí, událostmi 

mezi lety 1939-1945 a samotným odsunem. 

Druhá část programu nastoluje nejdůležitější otázky, kterými by se měli sudetští Němci 

ve vztahu k Československu zabývat a dosáhnout jejich řešení. V úvodu uvádí, že se ani oni 

sami, ani německý národ nikdy nesmíří s vyhnáním z jejich původní vlasti. Odmítají jakoukoliv 

kolektivní vinu československého národa a zříkají se jakékoliv pomsty, avšak trvají na 

zadostiučinění za škody způsobené vyhnáním. Po spolkové vládě požadují, aby zastávala jejich 

nároky vůči Československu a „nikdy nepřijala jejich vyhnání a vyvlastnění“44. Za přední 

požadavky nastolují právo na vlast (Heimatsrecht), pod kterým rozumí právo na návrat do své 

vlasti a na nerušený život zde v souladu s právem na sebeurčení. Pod tímto právem sebeurčení 

rozumí právo svobodně si určit svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní status, stejně tak 

to, že o jejich území může být rozhodováno jen s jejich výslovným souhlasem. Co se týče území 

Sudet, jsou sudetští Němci otevřeni jakémukoliv státnímu uspořádání (sjednání nějaké širší 

autonomie v rámci Československa) popřípadě mezinárodněprávnímu řešení (možné odtržení 

Sudet se souhlasem Československa) 45, kromě „centralistického národnostního státu“46.  

V průběhu 60. let potom došlo k uzavření dohod mezi Sudetoněmeckým krajanským 

sdružením a politickými stranami, kde reagují na Sudetoněmecký program z roku 1961. Jako 

první byla uzavřena dohoda mezi SKS a SPD, a to ještě v roce 1961. SPD zde vyjádřila souhlas 

v podstatě s celým Sudetoněmeckým programem, kromě majetkoprávních otázek. Jako druhá 

byla uzavřena dohoda s CSU. Znění je obdobné jako u předchozí smlouvy, CSU se navíc, 

                                                           
41Stellungnahme zur Sudetenfrage („20 Punkte“) in Krajanské organizace sudetských Němců v SRN, příloha č.4 (Praha, 

Ústav Mezinárodních vztahů, 1998), 170. 
42 Ibid.,171. 
43 Ibid.,171. 
44 Ibid.,171. 
45 Miroslav Potočný, „Sudetoněmecký program tzv. 20 bodů z hlediska mezinárodního práva“ in Krajanské organizace 

sudetských Němců v SRN (Praha, Ústav Mezinárodních vztahů, 1998),143. 
46 Stellungnahme zur Sudetenfrage („20 Punkte“) in Krajanské organizace sudetských Němců v SRN, příloha č.4 (Praha, 

Ústav Mezinárodních vztahů, 1998), 172. 
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v rámci patronátu Bavorska nad sudetskými Němci, zavázala zastupovat jejich zájmy ve 

Spolkovém sněmu a při eventuálním jednání s ČSSR. O tři roky později byla uzavřena smlouva 

s FDP, kde se tato strana vyslovila pro podporu práva na vlast a práva na sebeurčení. V roce 

1964 došlo taktéž k uzavření smlouvy s CDU. CDU zde uznala příspěvek sudetských Němců 

k sociální, hospodářské a kulturní znovuvýstavbě SRN, jako legitimní politické zastoupení 

sudetských Němců uznala Sudetoněmecké krajanské sdružení a proklamovala, že bude 

podporovat právo na vlast. V této souvislosti dále uvedla, že vyhnáním není sudetoněmecká 

otázka uzavřena.47 

Když byla v roce 1973 podepsána Pražská smlouva, postavilo se SKS proti jejímu 

uzavření. Jeho požadavky podpořily pouze strany CDU/CSU, které při ratifikaci smlouvy 

hlasovaly proti.48  

                                                           
47 Václav Kural, Hlavní organizace sudetoněmeckých vysídlenců v SRN 1945-1989 v Studie o sudetoněmecké otázce (Praha: 

Ústav mezinárodních vztahů, 1996), 42-44. 
48 Ibid.,48. 
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3. Požadavky vysídleneckých organizací a jejich přebírání 

německými politickými stranami 1993-1997 

Požadavky sudetoněmeckých organizací vyjádřené Sudetoněmeckým programem „20 

bodů“ se od jeho přijetí v roce 1961 nezměnily. Sudetoněmecké krajanské sdružení uvádělo 

zásadní požadavky práva na vlast, nové sebeurčení a majetkové vyrovnání ve svých 

stanovách.49 Do období, které následovalo po roce 1989, tedy vstupovalo SKS a organizace 

v něm sdružené s nezměněnými požadavky.50  

Ty podepřel v roce 1991 znalecký posudek F. Ermacory, který historické a 

majetkoprávní požadavky označil za legitimní a rovněž odsuzoval odsun jako „vraždu 

národa“.51 Nově začal zaznívat také požadavek na zrušení dekretů prezidenta Beneše.52 Na 

občanské úrovni ovšem začal probíhat sudetoněmecko-český dialog – jako příklad uveďme 

Jihlavské rozhovory, které probíhaly od roku 1991, pořádané organizací Ackermann-

Gemeinde. Významnou roli v tomto dialogu hrála i sociálně-demokratická Selinger-

Gemeninde.53  

Smlouva z roku 1992 se otázkami společné minulosti nezabývala54, proto požadavky 

sudetských Němců nemohla uspokojit. Ty byly vznášeny dále během roku 1992 a také vůči 

nově vzniklé České republice od začátku roku 1993. 

3.1. Rok 1993: Vznik ČR a kontinuita požadavků 

sudetoněmeckých organizací 

Již počátkem března přednesl H. Löffler, spolkový jednatel Sudetoněmeckého 

krajanského sdružení, požadavky na českou stranu. V popředí zájmů Sudetoněmeckého 

krajanského sdružení podle něj zůstává uznání práva na vlast a vyřešení majetkových otázek, 

v této souvislosti zmínil potřebu navázání sudetoněmecko-českého dialogu.55 

O několik dnů později poskytl Rudému právu rozhovor V. Gabert, předseda Selinger-

Gemeinde. V tomto rozhovoru zdůraznil, že Sudetoněmecké krajanské sdružení nehovoří za 

                                                           
49 „Antrag des Bundesvorstandes zur Änderung der Satzung der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bundesverband e.V.“ 

http://www.witikobund.de/ (staženo 21.12.2016)  
50. Václav Kural, Sudetoněmecké krajanské sdružení v SRN 1989-1996 in Krajanské organizace sudetských Němců v SRN 

(Praha, Ústav Mezinárodních vztahů, 1998),7. 
51 Ibid.,11. 
52 Václav Houžvička, Návraty sudetské otázky (Praha: Karolinum, 2005),385. 
53 Ibid.,387. 
54 Z výměny dopisů mezi ministry zahraničních věcí ČSFR a SRN Jiřím Dienstbierem a Hansem-Dietrichem Genscherem 

(17.2. 1992) in Česko-německé vztahy po pádu železné opony: dokumentace k česko-německým vztahům 1989-1997, red. 

Miroslav Kunštát (Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 1997), 20-21 
55 „Právo na vlast a majetek“, Rudé Právo 1.3. 1993, http://www.mediasearch.newtonmedia.cz (staženo13.11. 2016) 
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členy Selinger-Gemeinde, které je samostatnou organizací s vlastními stanovisky a za součást 

SKS se nepovažuje. Zároveň uvedl, že Selinger-Gemeinde sdílí se Sudetoněmeckým 

krajanským sdružením požadavky týkající se práva na vlast a materiálního odškodnění obětí 

odsunu. Materiální odškodnění by podle Gaberta mohlo proběhnout formou vytvoření nadace, 

která by alespoň symbolicky postižené odškodnila. Právo na vlast dle tohoto rozhovoru chápe 

jako právo na usídlení v rámci Evropské unie, do které má Česká republika vstoupit.56 

Koncem května 1993 proběhly v Norimberku 44. sudetoněmecké dny, na kterých 

pronesl řeč spolkový ministr financí Theo Waigel. Tématem jeho projevu bylo právo na vlast, 

ale také požadavek ustanovení Charty národnostních menšin. V začátku projevu odkázal na rok 

1945, ve kterém „byly státní hranice nově ustanoveny a akt vyhnání byl přijat jako prostředek 

mezinárodní politiky“.57 Zároveň poukázal na to, že dřívější chybná rozhodnutí působí 

problémy i v přítomnosti a že národnostní otázku je nutno mírově vyřešit tak, aby byly 

uspokojeny všechny diskriminované menšiny a národnostní skupiny. Jako prostředek navrhl 

ustanovení evropské Charty národnostních menšin, která by mimo jiné zajišťovala právo na 

sebeurčení národnostních menšin, které ovšem nemá nahradit právo na vlast, které je jeho 

rozšířením.58 

Waigel se ve svém projevu soustředil na otázky odsunu, příčinná souvislost s událostmi 

z let 1938-1945 však chybí, naopak ještě krátce poukázal na události roku 1919, kdy bylo při 

demonstracích za připojení sudetoněmeckých oblastí k Rakousku zastřeleno několik Němců. 

Ve svém projevu vyzdvihuje právo na vlast, a to v takovém rozsahu, který přesahuje právo na 

usídlení se v členské zemi EU. Tato poměrně silná slova však lze přisoudit tomu, že se v 

Německu měly během roku 1994 konat volby, a to jednak do Spolkového sněmu (v říjnu 1994) 

a jednak zemské volby (v Bavorsku v září 1994). CSU si v Bavorsku udržovala absolutní 

většinu, která se však v roce 1993 zdála ohrožena, strana proto velmi stála o hlasy obyvatelstva 

se sudetoněmeckými kořeny, a proto jejich požadavkům, minimálně v projevech politiků, 

vyjadřovala podporu.59 

Několik dnů po 44. sudetoněmeckých dnech v Mnichově vydaly představitelé čtyř 

koaličních stran v České republice (ODS, ODA, KDS, KDU-ČSL) prohlášení, ve kterém 

                                                           
56 Jan Kovařík, Rozhovor s Volkmarem Gabertem „Landsmanšaft nemůže mluvit za všechny sudetské Němce“, Rudé Právo, 

5.3. 1993, http://www.mediasearch.newtonmedia.cz (staženo13.11. 2016). 
57 Rede des Bundesfinanzministers Theo Waigel (CSU), 29.5. 1993, in Dokumente zur Sudetenfrage, red. Fritz Peter Habel, 

(München: Langen-Müller, 2003), 964.  
58 Ibid.,964. 
59 Bedřich Utitz, „Německo na prahu osudného roku“, Mezinárodní politika 18, č. 2 (1994):4-7. 
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uvedly, že jsou svolné k dialogu se zástupci sudetských Němců. Tento dialog však neměl být 

veden na úrovni vládní, ale pouze na úrovni o stupeň nižší. Ministr zahraničí J. Zieleniec v této 

souvislosti upozornil, že se tento návrh dialogu netýká pouze Sudetoněmeckého krajanského 

sdružení, ale že zde existují i další vysídlenecké organizace, které by se měly případného 

dialogu zúčastnit.60 

V polovině června se k českému návrhu oficiálně vyjádřila Sudetoněmecká rada, která 

vydala usnesení, kde se zabývala možnými tématy dialogu. Za hlavní témata takového dialogu 

zde označila zrušení Benešových dekretů, zamítnutí jednostranného odškodnění obětí 

nacistické perzekuce, uznání, že právo na vlast v sobě obsahuje i právo na návrat sudetských 

Němců, možnosti a důsledky zavedení dvojího občanství pro sudetské Němce a možné řešení 

sudetoněmecké otázky ustanovením nového euroregionu. Zároveň uvedla, že základem 

sudetoněmecké politiky nadále zůstává Sudetoněmecký program tzv. 20 bodů z roku 1961.61 

Během června se dále velmi dobře rozvíjely vztahy mezi organizací Selinger-Gemeinde 

a českými sociálními demokraty. V. Gabert navštívil Prahu, kde jednal s M. Zemanem, 

tehdejším předsedou ČSSD. Při tomto setkání znovu zdůraznil nezávislost organizace Selinger-

Gemeinde na Sudetoněmeckém krajanském sdružení a uvedl, že zástupce pro sudetoněmecko-

český dialog určí Sudetoněmecká rada, nikoli SKS62. Oficiální sudetoněmecko-český dialog, 

tak jak ho začátkem září navrhly české politické strany, však nakonec uskutečněn nebyl. 

V polovině srpna otisklo Rudé Právo rozhovor s R. Hilfem, členem Sudetoněmecké 

rady, který býval rovněž vysokým funkcionářem Sudetoněmeckého krajanského sdružení, ale 

názorově se s ním rozešel. Hilf v rozhovoru vyjádřil požadavky, které byly oproti požadavkům 

představitelů Sudetoněmeckého krajanského sdružení velmi umírněné. Nijak neakcentoval 

požadavek rozhovorů české vlády se zástupci sudetských Němců. Řešení sudetoněmecko-české 

otázky podle něj spočívá ve vytvoření společného euroregionu (nazývá ho euroregionem 

Egrensis), který by zahrnoval části České republiky, Sasko a Bavorsko. Tento euroregion by 

podle něj měl fungovat na podobném principu jako francouzsko-švýcarský region Basilenis.63 

Toto řešení navrhuje i ve stati publikované v roce 1992, kterou v roce 1993 otisklo periodikum 

                                                           
60 „Zielenic: Návrh na dialog se sudetskými Němci je pouze krůček, nikoliv průlom“, Rudé Právo 7.6. 1993, 

http://www.mediasearch.newtonmedia.cz (staženo13.11. 2016). 
61 Festlegung des Sudetendeutschen Rates, 19.6.1993 in Dokumente zur Sudetenfrage, red. Fritz Peter Habel, (München: 

Langen-Müller, 2003), 964.  
62„Gabert: Sudetské zástupce pro dialog určí Sudetoněmecká rada“, Rudé Právo, 29.6.1993, 

http://www.mediasearch.newtonmedia.cz (staženo15.11. 2016). 
63 Rozhovor s R. Hilfem pro Bavorský rozhlas, in Rudé Právo 16.8. 1993, http://www.mediasearch.newtonmedia.cz 

(staženo17.11. 2016). 
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Střední Evropa. Zde se vyjadřuje i k otázkám společné minulosti. V této souvislosti zmiňuje 

jak „německé násilnosti vůči Čechům v roce 1938“ tak události z března 1939 a rovněž odsun.64 

Začátkem září potom Klaus Kinkel, spolkový ministr zahraničí za stranu FDP uvedl, že 

SRN zůstává věrná svému postoji k otázkám, kterých se Smlouva z roku 1992 nedotýkala. 

Jedná se především o otázku nedořešeného odškodnění obětí vyhnání. Kinkel sudetské Němce 

ujistil, že spolková vláda tyto otázky ze zřetele nepustila a dále se bude zasazovat o jejich 

vyřešení. Vzápětí ale dodal, že pro jejich řešení ještě nenastal vhodný čas.65 

Během září se k tématu česko-německých vztahů vyjádřil H. Werner, předseda 

organizace Ackermann-Gemeinde u příležitosti setkání českých a německých katolíků 

v klášteře v Teplé. Ve svém projevu především pozitivně hodnotil Havlovo gesto z prosince 

1989 a poprosil za odpuštění „všeho bezpráví, kterého se dopustili Němci na českém národě“66. 

3.2. Rok 1994: Zdůraznění požadavku na zrušení prezidentských 

dekretů 

V polovině února poskytl Václav Klaus rozhovor německému deníku Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, kde nadnesl možné řešení otázky práva na vlast v podobě umožnění 

individuálního návratu. Zároveň uvedl, že možnost kolektivního návratu je nemyslitelná67. Na 

to vzápětí reagoval mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který toto řešení odsoudil 

s tím, že sudetští Němci byli vyhnáni a vyvlastněni kolektivně.68 

V březnu 1994 se konalo 10. spolkové shromáždění Sudetoněmeckého krajanského 

sdružení, na kterém se F. Neubauer, jeho tehdejší předseda, vyjádřil ke společným kapitolám 

historie. Vznik Československa v roce 1918 v jeho tehdejších hranicích označil za chybu, která 

zapříčinila Mnichovskou dohodu. Zároveň odmítl jakoukoliv zodpovědnost sudetských Němců 

za rozbití Československa v roce 1938 a uvedl, že se Československo rozbilo zevnitř samo kvůli 

chybné národnostní politice.69  

                                                           
64Rudolf Hilf, „Němci a Češi – poznámky k aktuální situaci“, Střední Evropa 27, č. 8. (1993): 57-60. 
65 Rede von Bundesaußenminister Klaus Kinkel (FDP): Zeit für konkrete Vermögensverhandlungen auch mit ČR noch nicht 

gekommen, 4.9. 1993 in Dokumente zur Sudetenfrage, red. Fritz Peter Habel, (München: Langen-Müller, 2003), 967.  
66 „Herbert Werner, předseda Ackermann-Gemeinde, poslanec Spolkového sněmu v SRN u příležitosti setkání českých a 

německých katolíků v Teplé“, září 1993 in Česko-německé vztahy po pádu železné opony: dokumentace k česko-německým 

vztahům 1989-1997, red. Miroslav Kunštát (Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 1997), 57. 
67„CSU okřikla Klause za postoj k sudetoněmecké otázce“, Rudé Právo 22.2.1994, http://www.mediasearch.newtonmedia.cz 

(staženo15.10. 2016). 
68 Václav Kural, „Sudetoněmecké krajanské sdružení v SRN 1989-1996“ in Krajanské organizace sudetských Němců v SRN 

(Praha, Ústav Mezinárodních vztahů, 1998), 17. 
69 Ibid.,16.  
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Výrazným počinem jara 1994 se staly Jihlavské rozhovory, konference na téma Češi a 

Němci – historická tabu, kterou uspořádal spolek Ackermann-Gemeinde spolu s Nadací 

Bernarda Bolzana. V rámci konference přednesly referáty významní historikové, politici a 

publicisté z České republiky i ze SRN. Zmiňme alespoň příspěvky H. Wernera, předsedy 

Ackermann-Gemeinde a F. Olberta, generálního sekretáře Ackermann-Gemeinde. H. Werner 

ve svém příspěvku zdůraznil nutnost střízlivějšího pohledu na společnou historii, kterou by měli 

studovat především historikové. V této souvislosti zmínil zodpovědnost sudetských Němců za 

události, které odsunu předcházely. Českou stranu nabádal, aby se distancovala od Benešových 

dekretů v tom smyslu, že je z dnešního pohledu prohlásí za neplatné a nespravedlivé, a to jako 

gesto vůči sudetoněmecké straně.70 

F. Olbert potom ve svém referátu vyjádřil vděčnost za Havlovo gesto z roku 1989 a 

zdůraznil, že je potřeba, aby česká společnost na toto gesto nějakým způsobem navázala. Navrhl 

například vybudování památníku Němců odsunutých v roce 1945. Mezi dalšími požadavky 

akcentoval nutnost vedení společného dialogu – který se ale má odehrávat na všech úrovních, 

například rozšířením výměn mezi mládeží, dialog na úrovni zástupců sudetských Němců a 

české vlády přímo nezmínil. Zdůraznil také, že více než na jakékoliv odškodnění, by se měly 

vzájemné vztahy věnovat přítomnosti a budoucnosti, například ustanovením společné nadace, 

která by podporovala vzdělávací projekty.71 

Na počátku dubna pronesl tehdejší předseda SPD R. Scharping v Praze projev týkající 

se sudetoněmecké otázky. Uvedl, že sudetoněmecký problém neexistuje v takové podobě jako 

v letech 1918,1938 a 1945. Existuje ale trauma na obou stranách, které události těchto let 

způsobily. Zdůraznil, že toto trauma nevyřeší vznášení odškodňovacích požadavků, ale spíše 

společná přeshraniční regionální spolupráce, nadace, a hlavně společné zpracování dějin, které 

nemůžeme vnímat černobíle.72 

19. dubna informovala Sudetoněmecká rada dopisem členy německého Spolkového 

sněmu o svých požadavcích. V první řadě žádala zrušení problematických prezidentských 

dekretů. Pouze v případě, že Česká republika vypustí tyto problematické dekrety ze svého 

právního řádu, bude se moci podle Sudetoněmecké rady ucházet o členství v Evropské Unii. 

                                                           
70 Herbert Werner, „Mluvit spolu jako přátelé“ (příspěvek přednesený v rámci konference Češi a Němci - historická tabu, 

Jihlava: 1994) in Češi a Němci – historická tabu (Praha: Nadace Bernarda Bolzana, 1995) 15-17. 
71 Franz Olbert, „Za nové sousedství“ (příspěvek přednesený v rámci konference Češi a Němci – historická tabu, Jihlava: 

1994) in Češi a Němci – historická tabu (Praha: Nadace Bernarda Bolzana, 1995) 322-324. 
72 Jan Kovařík, „Scharping: Německo by mělo činy uznat závazek vůči českým obětem nacismu“, Rudé Právo, 7.4. 1994, 

http://www.mediasearch.newtonmedia.cz (staženo19.11. 2016). 
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Další požadavek vyjádřený v dopise se týkal práva na vlast, pod kterým rozuměla 

Sudetoněmecká rada možnost každého sudetského Němce na návrat do staré vlasti a na 

nerušený život zde. V této souvislosti Rada zdůraznila, že toto právo musí být uskutečněno 

pouze v rámci České republiky, nikoli vytvořením svobodného sudetoněmeckého státu ani 

připojením Sudet k Německu.73 Tento požadavek prosadil v Radě pravděpodobně V. Gabert, 

člen Sudetoněmecké rady a předseda Selinger-Gemeinde.74 Sudetoněmecká otázka tímto 

poprvé ztratila teritoriální rozměr.  

Obdobný dopis odeslala Sudetoněmecká rada téhož dne také předsedům českých 

politických stran. V tomto dopise se zasazovala především o navázání sudetoněmecko-českého 

dialogu, bez předem vznášených podmínek. Tento dialog je dle názoru Sudetoněmecké rady 

nutností, pokud se mají česko-sudetoněmecké vztahy zlepšit. Měl by probíhat mezi zástupci, 

které jmenuje Sudetoněmecká rada a zástupci českého parlamentu.75  

Směrem ke členům Spolkového sněmu akcentovala Sudetoněmecká rada spíše 

požadavek týkající se práva na vlast, rozdíl můžeme oproti roku 1961 spatřovat v tom, že nyní 

Rada přímo odmítla řešit sudetoněmeckou otázku jinak než v rámci České republiky. 

V programu 20 bodů naopak uvádí, že „ve zvláštních zeměpisných podmínkách česko-

moravsko-slezského prostoru ponechává zásada sebeurčení národů různá státní a 

mezinárodněprávní řešení.“76 V dopise české straně akcentuje strana především nový 

požadavek dialogu.  

22. května se v Norimberku konaly 45. Sudetoněmecké dny, na nichž vystoupil 

s projevem bavorský ministerský předseda E. Stoiber. V první části svého projevu obšírně 

hovořil o čtyřicet let trvajícím patronátu Bavorska nad sudetskými Němci. Vyjádřil se také k 

žádosti poslance SDP, který navrhoval zrušit závazek podpory kulturních aktivit Němců 

vysídlených z východních oblastí s odůvodněním, že tato podpora není po pádu železné opony 

dále nutná. Stoiber toto rázně odsoudil a ujistil Sudetské Němce, že je bavorská vláda hodlá 

podporovat i nadále. V dalších částech projevu Stoiber v podstatě zopakoval požadavky, které 

vznesla Sudetoněmecká rada o měsíc dříve. Hovořil o právu na vlast, žádal Českou republiku 

o přijetí zákona na ochranu národnostních menšin. Především ale žádal českou vládu o započetí 

                                                           
73 Brief des Sudetendeutschen Rates an die Mitglieder des (12.) Deutschen Bundestag, 19.4. 1996 in Dokumente zur 

Sudetenfrage, red. Fritz Peter Habel, (München: Langen-Müller, 2003), 971.  
74 Jaroslav Šonka, „Česká lobby v Bonnu a Mnichově?“, Mezinárodní politika 19 č.3 (březen 1995) 31-32.  
75Brief des Sudetendeutschen Rates an die Vorsitzenden der tschechischen demokratischen Parteien, 19.4. 1996 in 

Dokumente zur Sudetenfrage, red. Fritz Peter Habel, (München: Langen-Müller, 2003), 972. 
76 Stellungnahme zur Sudetenfrage („20 Punkte“) v Krajanské organizace sudetských Němců v SRN, příloha č.4 (Praha, 

Ústav Mezinárodních vztahů, 1998), 172. 
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dialogu se zástupci sudetských Němců a sám se nabídl jako moderátor takové diskuze. Zmínil 

samozřejmě i prezidentské dekrety, které podle něj nemají v Evropě na sklonku 20. století své 

místo.77 

Další důležitý projev pronesl na stejné události i F. Neubauer. Hned v úvodu zhodnotil 

vztah Sudetoněmeckého krajanského sdružení a české politické reprezentace. Vyjádřil lítost 

nad tím, že ač se v předešlých letech Sudetoněmeckých dnů účastnili zástupci československé 

a české vlády, roku 1994 se nikdo takový nedostavil a V. Klaus, tehdejší předseda ODS toto 

pozvání dokonce označil za provokaci. Dále se snažil uvést na pravou míru tvrzení, že 

Sudetoněmecké krajanské sdružení nikdy adekvátně neodpovědělo na výroky V. Havla 

z prosince 1989. Toto tvrzení popřel a opakoval, že SKS hluboce odsuzuje okupaci Čechy 

osídlených území a zřízení protektorátu v březnu 1939. Za zmínku jistě stojí fakt, že se 

Neubauer vůbec nevyjádřil k událostem z podzimu 1938. V dalších částech projevu obšírně 

hovořil o nutnosti zrušit prezidentské dekrety, nebo se od nich alespoň distancovat.78  

Několik dnů po této události se k tématu sudetoněmecké otázky vyjádřil ministr 

zahraničí K. Kinkel (FDP). Vybídl k započetí dialogu české vlády a se sudetskými Němci. Dále 

zdůraznil, že Smlouva z roku 1992 nevyřešila všechny sporné záležitosti česko-německých 

vztahů a že by se o nich mělo dále jednat.79 

Česká vláda však tyto dialogy i nadále odmítala a poukazovala na to, že o těchto 

otázkách může jednat pouze na mezivládní úrovni, tj. se spolkovou vládou v Bonnu. Během 

roku 1994 řešila pro Českou republiku palčivější problém, a to otázku odškodnění českých obětí 

nacistické agrese. S vládou SRN se totiž na tomto odškodnění nemohla dohodnout, proto 

navrhla parlamentu zákon, který byl parlamentem přijat koncem roku 1994, podle kterého byly 

oběti odškodněny jednorázovou peněžní částkou.80 

V září 1994 se v Bavorsku konaly zemské volby. Několik dnů před jejich konáním 

vyjádřily podporu sudetským Němcům čelní politici strany CSU E. Stoiber a M. Glos. 

Promluvili o prezidentských dekretech, které označili za diskriminační vůči celým 

národnostním skupinám a zároveň uvedli, že tyto zákony představují překážku vstupu České 

                                                           
77Projev bavorského ministerského předsedy Dr. Edmunda Stoibera na 45. Sudetoněmeckém dni v Norimberku. 22. 5. 1994 

in Střední Evropa 10 č. 41 (červen 1994) 37-43. 
78Projev mluvčího sudetoněmecké národní skupiny Franze Neubauera na 45. Sudetoněmeckém dni v Norimberku. 22. 5. 

1994 in Střední Evropa 10 č. 41 (červen 1994) 43-47. 
79Jan Kovařík, „Kinkel nabádá Prahu zahájit rozhovory se sudetskými Němci“, Rudé Právo, 27.5.1994 

http://www.mediasearch.newtonmedia.cz (staženo 13.11. 2016). 
80Jan Krejčí, „Reparace a některé další nároky vůči Německu, vyplívající z Mnichovské dohody a z Druhé světové války“ in 

Krajanské organizace sudetských Němců v SRN (Praha, Ústav Mezinárodních vztahů, 1998),74. 



25 
 

republiky do EU. Glos poté uvedl, že se bude zasazovat o zájmy sudetských Němců i nadále a 

podpoří započetí sudetoněmecko-českého dialogu.81 

Toto prohlášení může být opět chápáno z hlediska nadcházejících zemských voleb, ve 

kterých mohly být hlasy sudetských Němců pro CSU rozhodující. Proto oba její čelní 

představitelé zaujali vůči České republice poměrně tvrdou rétoriku a přejali požadavky na 

zrušení prezidentských dekretů i na navázání dialogu. V této souvislosti je nutné zmínit, že 

strana CSU v zářijových volbách získala absolutní většinu a sestavila v Bavorsku opět 

jednobarevnou vládu. Ministerským předsedou zůstal E. Stoiber. 

3.3. Rok 1995: Reakce na projev Václava Havla 

Na požadavky sudetských Němců, reagoval 17. února 1995 v Karolinu Václav Havel ve 

svém projevu Češi a Němci na cestě k dobrému sousedství. Projev byl součástí cyklu přednášek 

s názvem Rozhovory o sousedství, iniciovaných Karlovou univerzitou a Bertelsmannovou 

nadací. Během těchto šesti přednášek, konaných během celého roku 1995 se k problematice 

sousedských vztahů vyslovili přední osobnosti politiky a kultury České republiky a Spolkové 

republiky Německo. Havlův projev byl prvním z této série a velmi se lišil od prezidentových 

předchozích výroků, týkajících se sudetoněmeckého problému. Hodnotil zde výroky 

Sudetoněmeckého krajanského sdružení týkající se meziválečného Československa a poměrně 

tvrdě se vůči nim vymezil. Přiznal, že Československá republika sice nedokázala své 

národnostní problémy uspokojivě vyřešit, ale že tento nedostatek netkvěl v původních 

hodnotách, ale v neschopnosti politických sil se včas s menšinovými problémy vyrovnat. Dále 

uvedl, že i přes tyto problémy bylo Československo jedním z mála států, který v meziválečné 

Evropě zůstal demokratický. Zdůraznil také, že Česká republika se hlásí ke kontinuitě 

s meziválečným Československem. 

V druhé části projevu Havel hovořil o odsunu českých Němců po druhé světové válce. 

V této souvislosti uvedl, že odsun samotný jistě ukončil tisíc let trvající soužití Čechů s Němci, 

ale že toto soužití, nebýt odsunu, by stejně nebylo dále možné. Jako příčinu, která toto 

způsobila, označuje „fatální selhání velké části našich občanů německé národnosti, kteří před 

demokracií a dialogem dali přednost diktatuře, konfrontaci a násilí…“ 82. Odsun samotný 

odmítl oddělit od událostí, které mu předcházely a které k němu vedly. Další část projevu se 

                                                           
81 „Příslib CSU sudetským Němcům“, Rudé Právo, 26.9.1994, http://www.mediasearch.newtonmedia.cz (staženo 13.11. 

2016). 
82 Z projevu prezidenta republiky Václava Havla: „Češi a Němci na cestě k dobrému sousedství“, Univerzita Karlova, 

Praha,17.2. 1995 in Česko-německé vztahy po pádu železné opony: dokumentace k česko-německým vztahům 1989-1997, 

red. Miroslav Kunštát (Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 1997),30. 
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týkala vztahu k minulosti. Havel zde uvedl, že se jí nesmíme nechat ovládat a že „se minulost 

nemůže stát naším programem“83 a že „naše budoucnost opravdu není v naší minulosti“84, a 

proto považoval za bláhové snahy žádat materiální nebo jiné odškodnění odsunu. Zároveň 

uvedl, že česká strana nemá v úmyslu rušit prezidentské dekrety a tím „vracet dějiny zpět“85.  

Co se návratu sudetoněmeckých občanů do Čech týče, předestřel Havel, že po vstupu 

České republiky do EU, se budou moci jak Češi, tak Němci usazovat kdekoliv na území Unie 

a budovat zde svůj domov. Havel v tomto projevu právo na vlast, které je nadřazené právu na 

usídlení v rámci EU v podstatě popírá.86  

V SRN byl Havlův projev vnímán velmi rozporuplně. Podle vedení Sudetoněmeckého 

krajanského sdružení, které k Havlovu projevu přijalo tiskové prohlášení, nebyl Havlův projev 

novým impulsem česko-německých vztahů, ale kvůli prohlášení z druhé části, kde hovoří o 

„fatálním selhání velké části našich občanů německé národnosti“87 spíše krokem zpět. 88 

V podobném duchu se vyjádřila i jednobarevná bavorská vláda, tvořená stranou CSU. Ve 

stanovisku, které v reakci na projev přijala, vyjádřila zklamání především nad druhou částí 

Havlova projevu a odmítla, že by značná část německých občanů v roce 1938 „fatálně selhala“. 

Negativně hodnotila také Havlovo odmítnutí morálního i materiálního odškodnění, zmíněné ve 

čtvrté části projevu. Odškodnění českých obětí nacismu dala do souvislosti s odškodněním 

sudetských Němců.89  

Z dalších reakcí německé strany na Havlovu řeč jistě stojí za zmínku projev H. Kleina, 

poslance CSU a tehdejšího místoprezidenta Spolkového sněmu, který pronesl 4. března u 

příležitosti výročí masakru na německém obyvatelstvu v březnu 1919. Shodně odsuzuje druhou 

část Havlova projevu a uvádí, že roku 1938 usilovali sudetští Němci především o své právo na 

sebeurčení, které jim bylo o dvacet let dříve odepřeno.90 

Další reakcí na projev, kterou bych ráda zmínila je reakce P.A. Otta, představitele 

Ackermann-Gemeinde. V rozhovoru, který poskytl Zemským novinám přiznává, že cítí lítost 

                                                           
83 Ibid.,31. 
84Ibid.,31.  
85Ibid.,32. 
86 Ibid.,29-34. 
87Ibid.,30. 
88 „Landsmanšaft: Havlův projev je krokem vzad“, Rudé Právo, 20.2. 1995 http://www.mediasearch.newtonmedia.cz 

(staženo 25.9. 2016). 
89 Stanovisko vlády svobodného státu Bavorsko k projevu prezidenta Václava Havla, 21.2. 1995, in Střední Evropa 11 č. 48 

(březen 1995),48. 
90 Hans Klein: Projev přednesený v dolnobavorském benediktinském klášteře Rohr u příležitosti výročí masakru na 

sudetoněmeckém obyvatelstvu v březnu 1919, 4.3.1995 in Střední Evropa 11, č.52 (září 1995). 26-32. 
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nad částí Havlova projevu, ve kterém hovoří o kolektivní vině. Zmiňuje přímo „vždy jsem 

odmítal kolektivní vinu, ale hlásím se ke kolektivní odpovědnosti za to, co se tehdy stalo…“ 

Havlův projev jako celek však vnímal jako posun ve vzájemných vztazích.91  

Havlův projev se přes rozporuplné ohlasy skutečně stal novým impulzem v česko-

německých vztazích a výchozím bodem pro zamýšlenou česko-německou deklaraci92. Od jara 

1995 můžeme zaznamenat zvýšenou aktivitu občanských iniciativ, často související 

s připomínáním konce druhé světové války, zlepšující se vztahy mezi českými a německými 

sociálními demokraty.  

Začátkem března 1995 také Ústavní soud České republiky zamítl s konečnou platností 

návrh R. Dreithalera na zrušení prezidentského dekretu č. 108/1945 Sb. o konfiskaci 

nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. R. Dreithaler se touto cestou snažil domoci 

domu a pozemků v Liberci, které patřily jeho rodičům a byly na základě tohoto dekretu 

zkonfiskovány.93 CSU na to reagovala prohlášením, že by se Česká republika měla od dekretů, 

jakožto nezákonných právních aktů, distancovat.94  

K Havlovu projevu se oficiálně vyjádřil 17. března ve vládním prohlášení spolkový 

ministr zahraničí K. Kinkel. Vyjádřil zde zklamání nad částmi projevu, které se týkaly 

odškodnění sudetských Němců.95 O mnoho méně zdrženlivě se k projevu vyjádřil F. Neubauer 

na 7. zasedání desátého. Spolkového shromáždění Sudetoněmeckého krajanského zahraničí. 

Projev podle něj ospravedlňuje vyhnání, přisuzuje kolektivní vinu a trvá na platnosti úplného 

vyvlastnění sudetských Němců bez odškodnění. Opět podmínil přijetí ČR do EU zrušením 

prezidentských dekretů. Dále, opět bez historických souvislostí, hovořil o „vyhnání 12 milionů 

z historického východního Německa a Sudet.“96 Ke stejnému tématu se poněkud uvážlivěji, než 

dříve, vyjádřil i E. Stoiber, znovuzvolený ministerský předseda Bavorska. V otázkách 

prezidentských dekretů, uznání práva na vlast i odškodnění vyhnanců a českých obětí nacismu, 

                                                           
91 Rozhovor Jiřího Hrona s představitelem Ackermannovy obce v ČR P. Antonem Ottem, 25.2.1995, in Česko-německé 

vztahy po pádu železné opony: dokumentace k česko-německým vztahům 1989-1997, red. Miroslav Kunštát (Praha: Rada 
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92 Vladimír Handl, Od akceptace jinakosti k porozumění in Česko-německá deklarace deset let poté ed. Marek Loužek 

(Praha: CEP, 2007)79. 
93 Ivo Klimeš a Tomáš Rychlý, „Benešovy dekrety platí, potvrdil Ústavní soud“, Rudé právo, 9.3. 1995, 

http://www.mediasearch.newtonmedia.cz (staženo 25.12. 2016). 
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(Praha, Ústav Mezinárodních vztahů, 1998),19. 
96 Ibid.,20. 
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se přidržel požadavků, jak je formulovalo Sudetoněmecké krajanské sdružení. Nově ale přiznal 

historickou spoluodpovědnost sudetských Němců za zločiny nacistického režimu.97 

Velmi významným počinem z jara 1995 se stalo prohlášení sto pěti českých a 

sudetoněmeckých intelektuálů známé jako Smíření 95 vydané k příležitosti 50. výročí konce 

druhé světové války. Prohlášení vyzdvihovalo důležitost zahájení jednání mezi českou vládou 

a politickou reprezentací sudetských Němců.98 Tuto výzvu podepsal i V. Gabert, předseda 

organizace Selinger-Gemeinde, který byl přesvědčen o nutnosti vedení tohoto dialogu.99 Tuto 

výzvu však všechny významnější české politické strany odmítly.100 

Na jaře 1995 se taktéž konal další ročník Jihlavských rozhovorů, pořádaných organizací 

Ackermann-Gemeinde, tentokrát na téma Češi a Němci–ztracené dějiny. Mezi všemi příspěvky 

zmiňme opět referát H. Wernera, předsedy organizace Ackermann-Gemeinde. V úvodu svého 

referátu vyjádřil lítost nad některými částmi Havlova projevu a nad rozhodnutím ústavního 

soudu ČR ve věci Benešových dekretů. V další části se poměrně obsáhle věnoval historické 

kauzalitě. Mnichovské události zde dal do souvislosti s potlačením práva na sebeurčení českých 

Němců v roce 1919, ale také přiznal že odsun je logickým důsledkem mnichovských událostí. 

Werner se vyjádřil také k hlavním sudetoněmeckým požadavkům, a to právu na vlast a 

odškodnění. V souvislosti s právem na vlast uvedl, že podle něj není možné, aby sudetští Němci 

požadovali po České republice – v případě návratu – jakoukoliv formu samosprávy. 

K materiálnímu odškodnění uvedl, že může být maximálně symbolické. Zároveň apeloval na 

českou stranu, aby se distancovala od Benešových dekretů, ale opět pouze v symbolické rovině, 

ve smyslu gesta, které nebude mít žádné materiální následky.101 

Mimo těchto občanských iniciativ se velmi dobře rozvíjely i vztahy mezi českými a 

německými sociálními demokraty, podporovanými organizací Selinger-Gemeinde. Koncem 

května 1995 vydali společné prohlášení, ve kterém podpořili rychlé a bezvýhradné odškodnění 

českých obětí nacismu a zároveň uvedli, že tragickou kapitolu našich společných dějin chtějí 

považovat za uzavřenou. 102  

                                                           
97 Ibid.,20. 
98 Initiative sudetendeutscher und tschechischer Persönlichkeiten „Versöhnung 95“ in Dokumente zur Sudetenfrage, red. Fritz 
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Postoj SPD a druhé důležité opoziční strany, strany Svaz90/Zelení byl však v kontrastu 

s postojem koaličních stran, především bavorské CSU. To velmi dobře demonstrovalo zasedání 

a následná debata v německém Spolkovém sněmu na téma Přínosu německých vyhnanců na 

obnově Německa a míru v Evropě. Z důležitých příspěvků politiků koaličních stran stojí za 

zmínku alespoň příspěvky spolkového kancléře H. Kohla, předsedy CDU/CSU W. Schäubleho 

a bavorského ministerského předsedy E. Stoibera.  

Ve svém příspěvku E. Stoiber sám sebe označil za ochránce sudetských Němců a uvedl, 

že se sám několikrát nabídl zprostředkovat dialog mezi sudetskými Němci a českou vládou a 

že česká strana toto bohužel nikdy nepřijala. Znovu apeloval na potřebu tento dialog navázat a 

uvedl, že jedním z hlavních nároků německé strany by měl být požadavek na distancování se 

od problematických prezidentských dekretů a amnestijního zákona z 8. 5. 1946 a nárokování 

práva na vlast, které sudetským Němcům náleží. Kohl ani Schäuble takto tvrdé požadavky 

nepřednesli, ve svých projevech především vyzdvihovali přínos vyhnanců na obnově 

demokratické SRN, ale neprovedli ani žádnou rekapitulaci společné česko-německé historie. 

Kohl se sice ve svém projevu o Československu zmínil, ale pouze v souvislosti s odsunem, 

respektive vyhnáním, události mezi lety 1938 a 1945 nijak nekomentoval. Naopak zástupci 

opozičních stran, SPD a strany Svaz90/Zelení ve svých příspěvcích apelovali na sudetské 

Němce, aby se vzdali přemrštěných požadavků a tím odblokovali jednání s českou stranou, aby 

se konečně mohlo dospět k vyřešení problému minulosti103.  

Na 46. sudetoněmeckých dnech v Mnichově se velmi podobně, jako předtím E. Stoiber, 

vyjádřil F. Neubauer. Sám na debatu ve Spolkovém sněmu odkázal a s povděkem konstatoval, 

že jak bavorskému státu, tak celé SRN záleží na uspokojivém řešení sudetoněmecké otázky, 

která stále není uzavřená. Znovu zopakoval požadavek na otevření dialogu s českou vládou a 

poukázal na nutnost zrušení problematických prezidentských dekretů a amnestijního zákona, 

jako předpoklad pro vstup České republiky do Evropské unie.104  

Na Sudetoněmeckých dnech opět vystoupil i E. Stoiber. V souvislosti s koncem druhé 

světové války zopakoval jak lítost nad zločiny páchané ve jménu Němců, tak lítost nad ztrátami, 

které utrpělo 15 milionů Němců v důsledku vysídlení. Zmínil se také o údajně více než 2 
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milionech obětí, které vysídlení nepřežily. Poté znovu zopakoval to, co řekl před několika dny 

při diskuzi ve Spolkovém sněmu.105 

Třetí projev pronesl na Sudetoněmeckých dnech předseda CSU T. Waigel. Hned 

v úvodu projevu zdůraznil podporu, kterou strana CSU tradičně vyhnancům poskytuje. V další 

části projevu vyzdvihl zásluhy Sudetských Němců při hospodářské a demokratické výstavbě 

republiky Německo. Dále se věnoval vývoji sudetoněmecké otázky – již tradičně vybídl českou 

stranu, aby se distancovala od problematických prezidentských dekretů a vyzval českou vládu, 

aby zahájila dialog se zástupci Sudetských Němců. Velmi obsáhle a veskrze pozitivně zhodnotil 

návrh J. Zieleniece na zřízení Česko-německého fóra budoucnosti a poprvé zmínil, že vzájemné 

vztahy by mohla zcela normalizovat společná deklarace obou parlamentů.106  

Začátkem října 1995 se konala další ze série přednášek Rozhovory o sousedství, v ní 

vystoupila se svým projevem A. Vollmer místopředsedkyně německého Spolkového sněmu ze 

strany Svaz90/Zelení. A. Vollmer se ve svém projevu věnovala hodnocení společné minulosti 

a postoji sudetských Němců. Opět na ně apelovala, aby se s Čechy usmířili, vzdali se 

přemrštěných požadavků, aby uznali, že „starou vlast již nenajdou“, a aby se tak zapojili do 

budování vztahů s českou stranou. Česko-německé vztahy totiž podle ní nejsou tak dobré, jak 

by mohly být, protože se nerealizují záměry zakotvené ve Smlouvě z roku 1992 (kulturní 

výměna, fond pro oběti nacismu apod.) a není stále vyřešena otázka vlastnictví.107  

20. prosince 1995 vydalo Sudetoněmecké krajanské sdružení oficiální stanovisko, kde 

se vyjádřilo k otázkám vlastnictví. Sudetoněmecké krajanské sdružení zde uvedlo, že otázka 

vlastnictví pro něj nepředstavuje otázku stěžejní. V první řadě požadují právo na vlast, které je 

obsaženo v právu na sebeurčení národů, a které přesahuje právo na usídlení v rámci EU. 

Podstatné je zajištění menšinových jazykových a kulturních práv (např. vlastní správa a 

menšinové školství). Sudetoněmecké krajanské sdružení dále, již tradičně litovalo „chybějící 

ochoty uznat vyhnání jako křivdu a vést se sudetskými Němci přímé rozhovory“108. 

Důležitým krokem k usmíření je podle Sudetoněmeckého krajanského sdružení zrušení 

prezidentských dekretů a amnestijního zákona z 8. 5. 1946. V této souvislosti s povděkem 

                                                           
105 Rede des Bayrischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU),4.6. 1994, in Dokumente zur Sudetenfrage, red. Fritz 

Peter Habel, (München: Langen-Müller, 2003),1015-1017. 
106Rede des Bundesministers und Parteivorsitzenden Theo Waigel (CSU), 3.6. 1995 in Dokumente zur Sudetenfrage, red. 

Fritz Peter Habel, (München: Langen-Müller, 2003),1014-1015. 
107 Antje Vollmer, „Konec dvojznačností: Otevřené odpovědi na otevřené otázky v česko-německém vztahu“5.10.1995, in 

Rozhovory o sousedství. Gespräche mit den Nachbarn (Praha:Karolinum, 1997)171-180. 
108Stellungnahme der SL zur Eigentumsfrage, 20.12.1995, in Dokumente zur Sudetenfrage, red. Fritz Peter Habel, (München: 

Langen-Müller, 2003),1038. 
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odkázali na projev R. von Weizsäckera, kterým uzavřel cyklus přednášek Rozhovory o 

sousedství v pražském Karolinu. Weizsäcker zde pronesl, že „dekrety nebyly právními akty, 

ale dodatečnými válečnými operacemi“109, že byly nemorální, protože vycházely z kolektivní 

viny110.  

Samotné vyvlastnění na základně prezidentských dekretů považují za protiprávní a jsou 

toho názoru, že ani Spolková vláda ani samotné Sudetoněmecké krajanské sdružení nemohou 

vydat právně závazné prohlášení, kterým by se individuálních majetkových nároků zřekli. 

Tento problém ale chtějí řešit tak, aby nedošlo k „druhému vyhnání“ současných uživatelů 

bývalého sudetoněmeckého majetku. Navrhují například formu spoluúčasti sudetských Němců 

na restitucích.111  

Ještě na začátku prosince oznámili ministři zahraničí České republiky a SRN, že je text 

deklarace téměř hotový a bude připraven k parafování během ledna 1996. Na uzavřeném 

koaličním jednání, které proběhlo 20. prosince, byl však K. Kinkel za text deklarace zkritizován 

E. Stoiberem, podle kterého text nereflektoval požadavky sudetských Němců. K. Kinkel, 

kterému se od H. Kohla nedostalo podpory, se proto během ledna 1996 pokusil text deklarace 

zrevidovat.112 

3.4. Rok 1996: Závěrečná fáze jednání o Česko-německé 

deklaraci 

V polovině ledna proto na jednání s J. Zielenicem opět otevřel téma hodnocení společné 

minulosti, čímž skoro uzavřená jednání zkomplikoval113. O několik dnů později poskytl K. 

Kinkel rozhovor německému deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung, kde znovu okomentoval 

dosavadní průběh jednání. Česká strana požadovala v majetkových otázkách „tlustou čáru za 

minulostí“, která by zaručila, že ani jedna strana nebude vznášet majetkové nároky. To Kinkel 

označil pro německou stranu za nepřijatelné.114 Zájem ale vzbudila především věta, kterou 

zpochybnil platnost Postupimské dohody z roku 1945. Uvedl totiž, že „podle německého pojetí 

Postupimská dohoda neznamená právní uznání vyhnání, nýbrž byla jen politickým 

                                                           
109 Richard von Weizsäcker, „Dorozumění uprostřed Evropy“ 14.12.1995, in Rozhovory o sousedství. Gespräche mit den 

Nachbarn (Praha:Karolinum, 1997)243. 
110 Ibid.,240-247. 
111Stellungnahme der SL zur Eigentumsfrage, 20.12.1995, in Dokumente zur Sudetenfrage, red. Fritz Peter Habel, (München: 

Langen-Müller, 2003),1037-1038. 
112 Vladimír Handl, Od akceptace jinakosti k porozumění in Česko-německá deklarace deset let poté ed. Marek Loužek 

(Praha: CEP, 2007)81-82. 
113 Ibid.,81. 
114Ibid.,81.  
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prohlášením“.115 V reakci na Kinkelovo prohlášení se k závěrům postupimské konference 

oficiálně vyjádřilo i německé spolkové ministerstvo zahraničí, které jeho slova potvrdilo116. To 

vedlo k tomu, že se k otázce právní platnosti Postupimské dohody znovu vyjádřily vítězné 

mocnosti druhé světové války. Velká Británie a USA vydaly 14. března společné prohlášení, 

ve kterém uvedly, že závěry Postupimské konference jsou podle mezinárodního práva platné a 

žádný stát je nemá právo zpochybňovat.117 

K. Kinkel se k připravované deklaraci vyjádřil na konci ledna znovu, tentokrát na 

jednání německého Spolkového sněmu. Zde volil již mnohem opatrnější slova. Uvedl, že 

ústředním bodem společné deklarace by mělo odškodnění pro oběti nacistické perzekuce. 

Hovořil také o vytvoření společného fondu budoucnosti, který by měl na starosti památkovou 

péči, vědecké projekty apod. Zmínil se o utrpení a bezpráví, které způsobily Němci Čechům, 

ale i Češi sudetským Němcům prostřednictvím odsunu. Vyjádřil lítost nad tím, že se i přes velké 

úsilí nepovedlo najít společnou řeč v otázce vlastnictví118.  

Na začátku února zveřejnil Sudetendeutsche Zeitung rozhovor s B. Posseltem, 

poslancem Evropského parlamentu za CSU a členem Sudetoněmeckého krajanského sdružení, 

ve kterém hovořil o vstupu České republiky do EU. V této souvislosti označil prezidentské 

dekrety jako překážku vstupu České republiky do EU, především proto, že upírají celé 

národnostní skupině práva v majetkových otázkách. Uvedl rovněž, že Sudetoněmecké 

krajanské sdružení nikdy nestavělo majetkové otázky do popředí, ale že Česká republika se 

k těmto staví velmi liknavě, odmítá společný dialog a že „české nacionalistické kruhy ve shodě 

s částí německé levice učinily z tohoto tématu jakéhosi strašáka, aby nemusely jednat o právu 

na vlast a právech národnostních menšin.“119 

K připravované česko-německé deklaraci se počátkem února 1996 vyjádřilo i Spolkové 

shromáždění Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Kritizovalo českou stranou navrhovanou 

                                                           
115 Z rozhovoru se spolkovým ministrem zahraničí Klausem Kinkelem „Klaus Kinkel se brání výčitkám z Prahy“ in Česko-

německé vztahy po pádu železné opony: dokumentace k česko-německým vztahům 1989-1997, red. Miroslav Kunštát (Praha: 

Rada pro mezinárodní vztahy, 1997), 68. 
116 Vladimír Handl, Od akceptace jinakosti k porozumění in Česko-německá deklarace deset let poté ed. Marek Loužek 

(Praha: CEP, 2007),81. 
117 Erklärungen der britischen und der US-Botschaft in Prag, 14.2.1996 in Dokumente zur Sudetenfrage, red. Fritz Peter 

Habel, (München: Langen-Müller, 2003),1043. 
118 Erklärung von Außenminister Kinkel (FDP) vor dem deutschen Bundestag, 31.1.1996 in Dokumente zur Sudetenfrage, 

red. Fritz Peter Habel, (München: Langen-Müller, 2003),1041. 
119 Rozhovor s Berndtem Posseltem pro Sudetendeutsche Zeitung „Bude Česká republika připravena na vstup do Evropské 

Unie?“, in Střední Evropa 12 č. 57 (únor 1996),71-75.  
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„tlustou čáru za minulostí“ a vyjádřilo díky kancléři H. Kohlovi a bavorskému ministerskému 

předsedovi E. Stoiberovi, že jejich stanovisko podporují.120  

Německá opozice k deklaraci a celkově k česko-německým vztahům zachovávala 

postoj z předchozích let. Počátkem března se poslanec za SPD a původem sudetský Němec P. 

Glotz vyjádřil v tom smyslu, že dobré česko-německé vztahy jsou prioritou, že by se deklarace 

měla uzavřít urychleně bez ohledu na to, jestli jsou všechny sporné otázky vyřešené nebo ne.121 

SPD se taktéž nadále stavěla proti majetkovému odškodnění a na sudetské Němce apelovala, 

aby jejich požadováním nezatěžovali vzájemné vztahy.122 

V březnu se opět konaly Jihlavské rozhovory, na kterých vystoupil H. Werner, spolkový 

předseda organizace Ackermann-Gemeinde. Ve svém příspěvku zhodnotil vývoj česko-

německých vztahů v uplynulém roce a zároveň se vyjádřil k chystané deklaraci. Uvítal ji, ale 

uvedl, že ke skutečnému usmíření mezi oběma národy nemůže dojít pouze oficiální cestou. 

Vyjádřil nutnost dohromady studovat události společných dějin, které by mělo vést k jejich 

střízlivější interpretaci a které by dokázalo, že ani Češi ani sudetští Němci nebyli pouze 

pachateli nebo pouze obětmi. Za nejbolestivější etapu společných dějin uvedl období mezi lety 

1938(!) – 1945. Co se týče materiálního odškodnění, uvedl, že tento požadavek je již překonaný 

a že může mít pouze symbolický charakter. Dále hovořil o sudetoněmecko-českém dialogu a 

vyjádřil lítost nad tím, že ho česká vláda odmítá se zástupci Sudetoněmecké rady vést. Tento 

dialog podle něj může vést k „zahojení bolestných ran“.123 

Na konci května 1996 proběhly opět Sudetoněmecké dny v Mnichově, na kterých 

vystoupil F. Neubauer. Velmi obsáhle hovořil o odsunu sudetských Němců z Československa, 

opět nijak nereflektoval historickou kauzalitu – o událostech před rokem 1945 se vůbec 

nezmínil. Odsun zde naopak přirovnal k etnickým čistkám na Balkáně, které v 90. letech 

probíhaly. Opět podmínil přijetí České republiky do Evropské unie „odčiněním vyhnání“. Poté 

zopakoval známý požadavek na započetí dialogu a vyjádřil uspokojení nad tím, že v České 

republice vzrůstá počet lidí, především mladých intelektuálů, kteří tento dialog podporují.124 
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Fritz Peter Habel, (München: Langen-Müller, 2003),1041-1042. 
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123 Herbert Werner, „Cestou dialogu“ (příspěvek přednesený v rámci konference Češi a Němci cestou dialogu, Jihlava: 1996) 

in Češi a Němci cestou dialogu (Praha: Nadace Bernarda Bolzana, 1996) 24-28. 
124Rede des Sprechers der SL a. D. Franz Neubauer, 26.5.1996 in Dokumente zur Sudetenfrage, red. Fritz Peter Habel, 

(München: Langen-Müller, 2003),1051. 



34 
 

Na sudetoněmeckých dnech dále vystoupil E. Stoiber. V úvodu přiznal, že existují 

společné česko-německé problémy, které Smlouva z roku 1992 nevyřešila. Doufá však, že 

řešení přinese připravovaná Deklarace, která bude smlouvu přesahovat. Ve zbytku projevu 

tradičně zopakoval požadavek práva na vlast, na započetí dialogu a na zrušení prezidentských 

dekretů a amnestijního zákona – zcela nově však, tak jako před ním Neubauer, podmínil přijetí 

ČR do EU zrušením těchto dekretů, které podle něj odporují evropským lidským právům.125 

Na projev E. Stoibera však záhy poměrně ostře reagovala koaliční strana FDP, která 

označila požadavky vůči České republice za přemrštěné a zatěžující vzájemné vztahy. V této 

souvislosti se vyjádřil i V. Gabert, předseda organizace Selinger-Gemeinde, který popřel, že by 

sudetští Němci byli proti přijetí České republiky do EU. Připustil však, že bude nutné se 

s poválečnými dekrety o vysídlení a vyvlastnění nějakým způsobem vypořádat. Přijetí ČR do 

EU však nepodmínil jejich zrušením.126 

Během první poloviny roku 1996 dospěla jednání o česko-německé deklaraci k dohodě 

o většině textu a koncem léta byla jednání uzavřena. Představitelé německé strany si byli 

vědomi toho, že deklarace nenaplní požadavky sudetských Němců. Například K. Kinkel již 

během června odmítl podmiňovat vstup ČR do EU zrušením prezidentských dekretů127. 

Německá strana pochopila, že narovnat vzájemné vztahy je nutné i přes odpor některých 

představitelů sudetských Němců. Počátkem září bylo tak na koaličním jednání prosazeno přijetí 

textu deklarace, s většinou textu souhlasila i strana CSU.128 

Představitelé sudetoněmeckých organizací byli o znění textu informováni až během 

prosince 1996, poté co byla oficiální jednání uzavřena. K textu deklarace přijaly všechny 

analyzované organizace během prosince 1996 oficiální prohlášení. Vyjádřila se k němu i 

bavorská vláda, tvořená stranou CSU. 

Jako první se k textu deklarace vyjádřilo Sudetoněmecké krajanské sdružení spolu se 

Sudetoněmeckou radou. Hned v úvodu vyjadřují rozčarování nad tím, že jim spolková vláda 

nedala žádnou možnost zapojit se do vyjednávání o deklaraci a že je ani předem neinformovala 

o jejím obsahu. Sudetoněmecká rada a Sudetoněmecké krajanské sdružení dále kritizují, že 
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(staženo 8.11. 2016). 
128. Vladimír Handl, Od akceptace jinakosti k porozumění in Česko-německá deklarace deset let poté ed. Marek Loužek 
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Deklarace špatně vykládá společnou česko-německou historii a naprosto nereflektuje dějinný 

vývoj a osud sudetských Němců mezi lety 1918-1938 v Československu. Sudetoněmecká rada 

a Sudetoněmecké krajanské sdružení dále kritizují část deklarace, kde se hovoří o zaměření 

společných vztahů k budoucnosti. Touto formulací si dle obou organizací spolková vláda 

svázala ruce pro další podporu požadavků sudetských Němců vůči České republice. V textu 

dále chybí ošetření hlavních požadavků Sudetoněmecké rady a Sudetoněmeckého krajanského 

sdružení, a to práva na vlast a dále příslib započetí oficiálních rozhovorů, které by vyjasnily a 

regulovaly otevřené otázky. Obě organizace zde dále zdůrazňují, že tyto rozhovory musí nutně 

započít před vstupem České republiky do EU. Sudetoněmecká rada a Sudetoněmecké krajanské 

sdružení ale uvítaly zřízení společného diskuzního fóra a Česko-německého fondu budoucnosti. 

Celkově však deklaraci hodnotí velmi negativně: „Tato Deklarace nijak nezohlednila 

oprávněné žádosti sudetských Němců a podle názoru Sudetoněmecké rady a Sudetoněmeckého 

krajanského sdružení nevede ke smíření mezi českým a německým národem. Stejně jako 

smlouva z roku 1992 je tak dalším kontroverzním článkem zdlouhavého procesu usmíření.“129 

O několik dnů později vydala stanovisko k deklaraci i organizace Ackermann-

Gemeinde. V kontrastu s prohlášením Sudetoněmecké rady a Sudetoněmeckého krajanského 

sdružení hned v úvodu organizace uvádí, že tato deklarace představuje snahu obou vlád o 

urychlení procesu usmíření a odpuštění a že Ackermann-Gemeinde vítá všechny části 

deklarace, které se věnují urychlení tohoto procesu. Stejně jako Sudetoněmecké krajanské 

sdružení i organizace Ackermann-Gemeinde kritizuje skutečnost, že se zástupci sudetských 

Němců nijak neúčastnili vyjednávání textu Deklarace. Deklarace však představuje důležitý 

předpoklad pro budoucí usmíření. Litují, že se Česká republika „ještě neodhodlala převzít 

odpovědnost za odsun a uznat ho jako protiprávní“130. S ohledem na současnou situaci ve světě 

tato deklarace představuje v tomto ohledu dle Ackermann-Gemeinde promarněnou šanci. 

Organizace však vítá zřízení fóra budoucnosti, a diskuzního fóra, do kterých se chce plně 

zapojit. Obecně dle organizace Ackermann-Gemeinde deklarace neuspokojila základní 

požadavky sudetských Němců, ale ve vzájemných vztazích představuje posun. Organizace se 

zde zavazuje, že vytrvá v dosavadních snahách o usmíření mezi Němci a Čechy.131 
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Jako poslední se k textu deklarace vyjádřilo i předsednictvo organizace Selinger-

Gemeinde. V úvodu prohlášení zhodnotilo roli německých sociálních demokratů 

v Československu mezi lety 1918-1938 a zdůraznilo, že němečtí sociální demokraté byli 

jedinou německou stranou v Československu, která se nepřipojila k Henleinově SdP. Samotná 

deklarace je dle Selinger-Gemeinde krokem vpřed, ale ne tak velkým, jako by mohla být. 

Námitky, které k textu vznesli, byly velmi podobné námitkám ostatních sudetoněmeckých 

organizací. Jednalo se především o neúčast sudetoněmeckých zástupců na vyjednávání o 

Deklaraci, nedostatečné odsouzení odsunu jako bezpráví z české strany a absence dějinného 

vývoje mezi lety1918-1938. Organizace Selinger-Gemeinde kritizovala i druhý článek 

deklarace, konkrétně větu „Lituje utrpení a křivd, které Němci způsobili českému lidu 

nacionálněsocialistickými zločiny“132. K tomu dodává, že českými občany, kteří se stali obětí 

těchto zločinů, nebyli pouze Češi, ale také Židé a němečtí sociální demokraté. V deklaraci však 

spatřují možnost pro případné individuální návraty, vítají také zřízení diskuzního fóra a fondu 

budoucnosti.133  

Své stanovisko k textu deklarace oficiálně zveřejnila během prosince i bavorská vláda. 

Uvedla, že o znění textu bylo vyjednáváno dva roky a představuje proto určitý kompromis, 

který sice uspokojivě neřeší všechny otevřené otázky, ale představuje základ pro budoucí 

vztahy. Bavorská vláda zde vyjádřila lítost nad tím, že zástupci sudetských Němců nemohli 

nijak participovat na probíhajících jednáních. Uvádí, že se sama vyjednávání neúčastnila, ale 

že E. Stoiber byl o textu informován a spolu s T. Waigelem se zasadili, aby více odpovídal 

požadavkům sudetoněmeckých organizací. Stejně jako organizace Ackermann-Gemeinde i 

Sudetoněmecké krajanské sdružení vyjádřila bavorská vláda nespokojenost s formulací omluvy 

české strany za vyhnání a odsun a absenci hodnocení společné minulosti mezi lety 1918-1938. 

Pozitivně však hodnotí, že česká strana poprvé vyjádřila lítost nad kolektivním charakterem 

vyvlastnění a odebrání občanství, zřízení fondu česko-německé budoucnosti a diskuzního fóra. 

V závěru se odkazuje na dobré sousedské vztahy s Českou republikou, které byly po roce 1990 

nastoleny, a dodává, že tato deklarace představuje základ pro budoucí plodné partnerství. 

                                                           
132 Text Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji (21.1.1997) in Česko-německé vztahy po 

pádu železné opony: dokumentace k česko-německým vztahům 1989-1997, red. Miroslav Kunštát (Praha: Rada pro 

mezinárodní vztahy, 1997), 20-21. 
133 Entschließung des Präsidiums der Selinger-Gemeinde zur Deutsch-Tschechischen Erklärung, 19.12. 1996 in Dokumente 

zur Sudetenfrage, red. Fritz Peter Habel, (München: Langen-Müller, 2003),1067-1068. 
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Sudetští Němci jsou osloveni, aby tomuto partnerství pomohli a vytvořili roli mostu mezi 

Bavorskem a Čechami.134 

Jak je z prohlášení patrné, všechny tři organizace shodně kritizují, že nebyly přizvány 

k vyjednávání o textu a že se o jeho znění dozvěděly až se zpožděním, dále potom absenci 

hodnocení minulosti mezi lety 1918-1938 a nedostatečnost omluvy české strany za odsun. 

Shodně vítají česko-německé diskuzní fórum i fond budoucnosti. Nejvíce negativní reakcí byly 

ty Sudetoněmeckého krajanského sdružení a Sudetoněmecké rady, které deklaraci jako takovou 

odmítly  

Ještě během prosince 1996 se Sudetoněmecké krajanské sdružení zřejmě pokusilo přijetí 

deklarace zvrátit, a to tím, že neznámé osoby (předpokládá se, že z jeho okruhu) předaly text 

deklarace bez vědomí K. Kinkela ke zveřejnění německé televizi ARD. Panuje rozšířený názor, 

že Sudetoněmecké krajanské sdružení předpokládalo, že česká veřejnost text v této podobě 

nepřijme a tím podpisu zabrání. Tento předpoklad byl však mylný. V ČR sice následovala 

kontroverzní debata, přijetí deklarace však nakonec spíše pomohla.135 

3.5. Rok 1997: Uzavření Česko-německé deklarace 

Deklarace byla slavnostně podepsána předsedou vlády V. Klausem, spolkovým kancléřem SRN 

H. Kohlem, ministrem zahraničí České republiky J. Zieleniecem a spolkovým ministrem 

zahraničí SRN K. Kinkelem 21. ledna 1997 v Praze. Na téma majetkových otázek se H. Kohla 

ještě tentýž den dotazoval list Sudetendeutsche Zeitung. Kancléř odpověděl, že „majetkové 

otázky zůstávají samozřejmě otevřené“136. Na to zareagoval M. Zeman a snažil se prosadit 

myšlenku společného úvodního prohlášení obou parlamentů, které by zvýšilo váhu IV. článku 

deklarace. Tento návrh byl na německé straně podpořen SPD, která kritizovala Kohlovo 

vyjádření ohledně majetkových otázek. Ostatní německé politické strany však tento návrh 

nepodpořily.137 

Spolkový sněm SRN potom o textu deklarace jednal v parlamentní debatě 30. ledna. Pro přijetí 

textu hlasovalo 577 z 620 poslanců. 20 poslanců hlasovalo proti, 23 se zdrželo.138 

                                                           
134 Die Bayrische Staatsregierung zur Deutsch-Tschechische Erklärung, 17.12. 1996 in Dokumente zur Sudetenfrage, red. 

Fritz Peter Habel, (München: Langen-Müller, 2003),1067-1068. 
135 Vladimír Handl, Od akceptace jinakosti k porozumění in Česko-německá deklarace deset let poté ed. Marek Loužek 

(Praha: CEP, 2007),84. 
136 Erklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU):“Die Vermögensfrage bleibt natürlich offen, 21.1.1997 in Dokumente 

zur Sudetenfrage, red. Fritz Peter Habel, (München: Langen-Müller, 2003),1077. 
137 Vladimír Handl, Od akceptace jinakosti k porozumění in Česko-německá deklarace deset let poté ed. Marek Loužek 

(Praha: CEP, 2007),84 
138 Ibid.,85. 
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Z této debaty stojí za zmínku alespoň několik nejdůležitějších prohlášení představitelů 

politických stran. A. Vollmer ze strany Svaz 90/Zelení v debatě uvedla, že v deklaraci postrádá 

články/věty, ve kterých by SRN odsoudila odsun českých občanů ze sudetoněmeckých oblastí 

v roce 1938 a prohlásila ho za stejně nemorální jako odsun sudetských Němců v roce 1945. 

Dále kritizovala, že deklarace neobsahuje jasné distancování se od jakýchkoliv materiálních 

požadavků vůči České republice. W. Gerhardt člen FDP uvedl, že strana souhlasí s textem 

deklarace a to „slovo od slova“. W. Schäuble z CSU prohlásil text deklarace za kompromis. 53 

poslanců CSU, mezi nimi T. Waigel či M. Glos uvedli ve společném prohlášení k této debatě, 

že s textem deklarace i přes jeho nedostatky souhlasí. V prohlášení je však zdůrazněno několik 

bodů, které můžeme považovat za náznak budoucích problémů při naplňování textu deklarace. 

Deklarace podle nich nepředstavuje tlustou čáru za společnou minulostí a vláda se nezříká 

majetkoprávních nároků vůči ČR. Poslanci dále kritizují hodnocení společné minulosti, do které 

nebyly zahrnuty události před rokem 1938. Poslanci dále zdůrazňují, že textem Deklarace 

nebylo uskutečněno právo na vlast a že v této otázce očekávají další aktivitu. Článek III. chtějí 

považovat za distancování se od prezidentských dekretů. 20 členů CSU hlasovalo kvůli 

nedostatkům, které obsahuje, proti Deklaraci.139  

                                                           
139 Debatte zur Deutsch-Tschechischen Erklärung im Deutschen Bundestag, 30.1. 1997 in Dokumente zur Sudetenfrage, red. 

Fritz Peter Habel, (München: Langen-Müller, 2003),1078. 
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4. Analýza požadavků sudetoněmeckých organizací a 

postojů německých politických stran 

V předchozí kapitole bylo sledováno pět základních požadavků a témat, vymezených 

v úvodu v této práce. Jedná se o téma dějinné kauzality a historické reflexe společné 

sudetoněmecko-české historie a požadavky práva na vlast a majetkové vyrovnání, na započetí 

sudetoněmecko-českého dialogu a na zrušení dekretů prezidenta Beneše. Cílem této kapitoly je 

shrnout tyto požadavky a nastínit jejich vývoj v daném časovém rozmezí a ukázat jakým 

způsobem se objevovaly v postojích politických stran, zastoupených v německém Spolkovém 

sněmu. 

4.1. Požadavky sudetoněmeckých organizací 

Interpretace společné historie, požadavky práva na vlast a majetkové vyrovnání 

vycházejí ze sudetoněmeckého programu „20“ bodů z roku 1961 a ze stanov Sudetoněmeckého 

krajanského sdružení. Požadavky na započetí dialogu české vlády se zástupci sudetoněmeckých 

organizací a na zrušení dekretů prezidenta Beneše se nově objevily až po roce 1989. Smlouva 

o dobrém sousedství a přátelské spolupráci mezi ČSFR a SRN se historické dimenzi 

vzájemných vztahů nevěnovala, proto byly požadavky vznášeny v nezměněné podobě nadále 

vůči ČSFR a od roku 1993 vůči ČR. 

Během roku 1993 bylo jedním z hlavních témat sudetoněmecko-českých vztahů 

možnost započetí dialogu sudetských Němců s představiteli české vlády. Tento požadavek 

akcentovalo nejvíce Sudetoněmecké krajanské sdružení. Vítaly ho i ostatní organizace – 

především Selinger-Gemeinde, které se ale ústy svého předsedy V. Gaberta určitým způsobem 

vůči SKS vymezovalo. Gabert se během roku 1993 vyjádřil v tom smyslu, že zástupce pro tento 

dialog má vybírat Sudetoněmecká rada, která není orgánem, totožným se Sudetoněmeckým 

krajanským sdružením. K tématu dialogu vydala Sudetoněmecká rada oficiální prohlášení 

s požadavky, které je třeba projednat. Za důležité považovala právo na vlast, a tedy na návrat 

sudetských Němců do ČR. V této souvislosti nadnesla otázku dvojího občanství pro sudetské 

Němce. Požadavek práva na vlast zdůrazňovalo jak Sudetoněmecké krajanské sdružení, tak 

organizace Selinger-Gemeinde. Zajímavým momentem je vyjádření člena Sudetoněmecké rady 

R. Hilfa, který nabídl alternativní možnost řešení sudetoněmecké otázky, a to formou vytvoření 

nového euroregionu. Názory jednotlivých členů Sudetoněmecké rady tedy nesmíme vnímat 

monoliticky. Organizace Ackermann-Gemeinde během roku 1993 požadavky vůči české straně 

nijak neakcentovala, naopak se ústy svého předsedy omluvila za bezpráví, kterého se Němci 

dopustili vůči Čechům.  
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Během roku 1994 bylo zdůrazňováno téma zrušení dekretů prezidenta Beneše. Poprvé 

ho akcentovala Sudetoněmecká rada, kdy označila prezidentské dekrety za překážku vstupu 

České republiky do EU. S tím se ztotožňovalo i Sudetoněmecké krajanské sdružení a tomuto 

požadavku se v mírnější formě dostalo podpory i od E. Stoibera. Požadavek na zrušení nebo 

distancování se od dekretů prezidenta Beneše nebyl v programu 20 bodů zmíněn. Objevuje se 

jako nový po roce 1989 především v souvislosti se započatými restitucemi majetku, zabaveného 

po roce 1948. Další otázkou je historická kauzalita, ke které se v roce 1994 vyjádřilo 

Sudetoněmecké krajanské sdružení. Ve své interpretaci historie vycházelo čistě z programu 20 

bodů. Poněkud střízlivěji se k tomuto tématu postavila organizace Ackermann-Gemeinde, která 

uznala spoluodpovědnost sudetských Němců za události, které odsunu předcházely. Přetrvával 

i požadavek práva na vlast – Sudetoněmecká rada však poprvé odmítla sudetoněmeckou otázku 

řešit jinak, než v rámci České republiky. To představuje odklon od programu 20 bodů, který 

připouští možnost jiných řešení a sudetoněmecká otázka tím ztrácí teritoriální charakter.  

Důležitým impulzem se pro německou stranu na začátku roku 1995 stal projev 

prezidenta V. Havla. Představitelé sudetoněmeckých organizací shodně nesouhlasili 

s formulacemi přisuzujícími kolektivní vinu, Sudetoněmecké krajanské sdružení projev 

vnímalo jako krok zpět, organizace Ackermann-Gemeinde se s tímto tvrzením neztotožnila. 

Jeho člen A. Otte dokonce přiznal, že cítí „kolektivní odpovědnost za mnichovské události“140.  

Požadavek na zrušení prezidentských dekretů byl zdůrazňován i nadále především 

Sudetoněmeckým krajanským sdružením. F. Neubauer během roku 1995 opět několikrát 

podmínil zrušením dekretů přijetí ČR do EU. Organizace Ackermann-Gemeinde také české 

straně navrhla, aby se od dekretů distancovala, ale pouze v symbolické rovině, která by měla 

spíše podobu gesta dobré vůle. Velmi zdůrazňovaným požadavkem bylo stále téma na započetí 

dialogu sudetských Němců s českou vládou. Tento požadavek akcentovalo především 

Sudetoněmecké krajanské sdružení. Souhlasila s ním i organizace Selinger-Gemeinde, jejíž 

předseda V. Gabert podepsal výzvu Smíření 95, která tento požadavek zdůrazňovala. Co se týče 

majetkových otázek, Sudetoněmecké krajanské sdružení uvedlo, že je nepovažuje za stěžejní 

na rozdíl od práva na vlast, které má přesahovat právo na usídlení v rámci EU. Organizace 

Ackermann-Gemeinde nadále zastávala stanovisko, že majetkové odškodnění se může udát 

maximálně v symbolické rovině.  

                                                           
140 Rozhovor Jiřího Hrona s představitelem Ackermannovy obce v ČR P. Antonem Ottem, 25.2.1995, in Česko-německé 

vztahy po pádu železné opony: dokumentace k česko-německým vztahům 1989-1997, red. Miroslav Kunštát (Praha: Rada 

pro mezinárodní vztahy, 1997), 66. 
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Během roku 1996 i nadále přetrvávají všechny výše zmíněné požadavky v nezměněné 

podobě. Akcentován opět požadavek na zrušení dekretů prezidenta Beneše, které poslanec 

evropského parlamentu a člen Sudetoněmeckého krajanského sdružení B. Posselt označil za 

překážku vstupu České republiky do EU. Požadavek na jejich zrušení zdůraznil i F. Neubauer. 

Organizace Selinger-Gemeinde se proti tomu vymezila a za překážku vstupu ČR do EU je 

odmítla považovat, ačkoliv uvedla, že se s nimi budou vzájemné vztahy muset vypořádat. 

K otázkám společné minulosti se vyjadřovalo opět Sudetoněmecké krajanské sdružení, které 

velmi zdůrazňovalo nemorálnost odsunu, předcházející události však vůbec nezmínilo. 

Protikladně se potom jeví stanovisko předsedy Ackermann-Gemeinde, který historickou 

kauzalitu i nadále uznával a vyzýval ke střízlivému studování společné historie. Požadavek 

dialogu s českou vládou podporovaly všechny tři zmíněné organizace.  

Všechny zmíněné požadavky a témata – pohled na společnou historii a požadavky práva 

na vlast, práva na materiální odškodnění, na navázání sudetoněmecko-českého dialogu a na 

zrušení dekretů prezidenta Beneše – se ve zkoumaném období nijak významněji nevyvíjely a 

byly akcentovány po celou dobu. Jednotlivé organizace se však v jejich interpretaci lišily, 

popřípadě některé nevznášely vůbec: 

Sudetoněmecké krajanské sdružení výše zmíněné požadavky vznášelo asi nejdůrazněji 

a ke sporným otázkám se vyjadřovalo nejčastěji. Ve svých požadavcích vychází během daného 

časového období z programu 20 bodů, ale sudetoněmeckou otázku hodlá řešit v rámci České 

republiky. Za stěžejní označuje právo na vlast, které interpretuje jako právo, které přesahuje 

právo na usídlení v rámci EU. Majetkové otázky potom označuje za druhořadé. Velmi často 

zmiňuje požadavek na zrušení prezidentských dekretů a samozřejmě požadavek na započetí 

dialogu s českou vládou. Co se týče historické kauzality, představitelé Sudetoněmeckého 

krajanského sdružení velmi často kritizovali odsun, k událostem, které mu předcházely, se 

většinou nevyjadřovali vůbec, spoluodpovědnost za mnichovské události neuznávali, naopak je 

hodnotili jako napravující bezpráví, které se sudetským Němcům událo v roce 1918/1919.  

Organizace Ackermann-Gemeinde mezi lety 1993-1997 zdůrazňovala potřebu 

sudetoněmecko-českého dialogu, a to jak na občanské úrovni, kde se ho sama aktivně účastnila, 

tak mezi zástupci sudetských Němců a českou vládou. Jako jediná organizace se ve vymezeném 

časovém období české straně několikrát omluvila. Majetkoprávní otázky pokládala tato 

organizace za překonané a několikrát zdůrazňovala, že společné vztahy mají být zaměřeny do 

budoucnosti. Opakovaně vyjádřila potřebu střízlivě studovat společnou historii. V tomto tématu 

uznávala, že odsun byl zapříčiněn událostmi z let 1938-1945 a mnichovská dohoda byla ale dle 
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organizace Ackermann-Gemeinde zapříčiněna událostmi z let 1918/1919. Otázku Benešových 

dekretů tato organizace nijak neakcentovala. Požadavek práva na vlast prosazovala.  

Organizace Selinger-Gemeinde ve vymezeném časovém období zdůrazňovala potřebu 

dialogu sudetských Němců s českou vládou, trvala na požadavku práva na vlast, kterému ale 

rozumí jako právu na usídlení v rámci EU. Majetkové odškodnění má být podle této organizace 

řešeno v symbolické rovině, a to formou nadace. Prezidentské dekrety označuje za 

problematické, ale nepředstavují dle organizace překážku vstupu České republiky do EU. Co 

se hodnocení společné minulosti týče, je postavení Selinger-Gemeinde specifické, protože 

Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR nikdy nespolupracovala s Henleinovou 

SdP a němečtí sociální demokraté byli nacistickým režimem perzekuováni. Odsun a přisouzení 

kolektivní viny proto organizace odmítá.  

4.2. Postoje německých politických stran 

Asi největší podporu výše zmíněným požadavkům vyjadřovala strana CSU, která se 

považovala za tradičního patrona sudetských Němců. K sudetoněmecké problematice se velmi 

často vyjadřovali bavorský ministerský předseda E. Stoiber, spolkový ministr financí a 

předseda strany T. Waigel či místopředseda Spolkového sněmu H. Klein, ale i další členové 

této strany. 

Co se týče interpretace dějin a historické kauzality, zastávali představitelé strany CSU 

obdobný postoj jako Sudetoněmecké krajanské sdružení. Její představitelé se velmi často 

vyjadřovali k odsunu, o událostech, které mu předcházely, většinou nehovořili. Výjimku 

představovaly výroky H. Kleina a E. Stoibera z března 1995. Klein tehdy uvedl, že sudetští 

Němci v roce 1938 usilovali pouze o právo na sebeurčení, které jim bylo předtím odepřeno. 

Oproti tomu E. Stoiber uznal spoluodpovědnost sudetských Němců za zločiny nacismu. Také 

požadavek práva na vlast prezentovala CSU ve stejných intencích jako Sudetoněmecké 

krajanské sdružení, a tedy jako právo, které přesahuje právo na usídlení se v rámci EU. 

Obdobným způsobem prezentovala CSU také požadavek na zrušení dekretů prezidenta Beneše. 

Představitelé CSU opakovaně vybízeli Českou republiku, aby dekrety zrušila. E. Stoiber je 

dokonce označil za překážku vstupu České republiky do EU. Strana také podporovala 

požadavek na započetí dialogu zástupců sudetských Němců s českou vládou, E. Stoiber se 

opakovaně nabízel jako moderátor takové diskuze. Text Česko-německé deklarace považovala 

strana za určitý kompromis, a i přes některé výhrady poslanci strany hlasovali většinou pro její 

uzavření. Bavorská vláda, tvořená výhradně stranou CSU, po zveřejnění textu Deklarace 
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uvedla, že požadavky sudetských Němců nejsou touto Deklarací vyřešeny a že je bude 

podporovat i nadále. 

V protikladu k postoji CSU je postoj opozičních levicových stran SPD a Svaz90/Zelení. 

Obě dvě strany byly striktně proti vznášení jakýchkoliv materiálních požadavků a apelovali na 

sudetské Němce, aby jimi nezatěžovali vzájemné vztahy. Odsun jako takový samozřejmě 

odsuzovali, ale dávali ho do souvislosti s událostmi, které mu předcházely. Vztahy s Českou 

republikou pro ně představovaly prioritu, a proto je nechtěli otázkami minulosti zatěžovat a 

spíše je zaměřovat do budoucnosti. Deklaraci vítali, strana SPD se postavila za Zemanův návrh 

Společného úvodního prohlášení. Strana Svaz90/Zelení text deklarace kritizovala za to, že se 

zde německá strana explicitně nezříká materiálních nároků a že neodsuzuje odsun českých 

občanů ze Sudet v roce 1938. 

Z členů strany FDP se k této otázce vyjadřoval nejčastěji K. Kinkel, a to v pozici 

spolkového ministra zahraničí. Slovní podporu několikrát vyjádřil především požadavku na 

materiální odškodnění. Několikrát také slovně podpořil požadavek na započetí sudetoněmecko-

českého dialogu. Pro K. Kinkela i pro celou stranu FDP bylo uzavření deklarace klíčové. K. 

Kinkel během roku 1996 odmítl podporovat požadavek na zrušení dekretů prezidenta Beneše a 

odmítl jejich zrušením podmínit možnost přistoupení České republiky do Evropské unie. Strana 

FDP také během roku 1996 kritizovala CSU za to, že přijetí textu zdržuje. S finální verzí textu 

potom souhlasila „slovo od slova“.  

Co se týče strany CDU, vyjadřoval se k sudetoněmecké otázce především její předseda 

a spolkový kancléř H. Kohl. Kohl se několikrát vyjádřil k otázkám sudetoněmecko-české 

minulosti, kdy se omezoval pouze na kritiku odsunu a o předcházejících událostech se 

nezmiňoval. I po uzavření deklarace znovu podpořil požadavek na majetkoprávní odškodnění, 

když uvedl, že majetkové otázky zůstávají nadále otevřené. Můžeme tak sledovat, že ve 

verbální rovině sice spolkový kancléř vyjadřoval požadavkům sudetoněmeckých organizací 

opatrnou podporu, nicméně v praktické rovině neučinil nic, co by ohrozilo dobré vztahy 

s Českou republikou. Sudetoněmecké krajanské sdružení však několikrát veřejně děkovalo za 

podporu, kterou spolkový kancléř jeho požadavkům poskytuje.  



44 
 

Závěr 

Historická dimenze česko-německých vztahů v podobě sudetoněmecké otázky byla 

v 90. letech velmi důležitým tématem vzájemných vztahů a ovlivňovala je i po uzavření Česko-

německé deklarace v roce 1997. I přes zdánlivě bilaterální rovinu bylo toto téma otevřeno v 

letech 2002 a 2003 na půdě Evropského parlamentu a ohrozilo přijetí České republiky do 

Evropské unie. V této práci jsem se pokusila zmapovat hlavní požadavky sudetoněmeckých 

vysídleneckých organizací vůči České republice, nastínit jejich vývoj a ukázat, jakým 

způsobem je přejímaly německé politické strany.  

Úvodní části práce se věnovaly bilaterální rovině česko-německých vztahů po roce 1989 

s důrazem na jejich historickou dimenzi, vzniku vysídleneckých organizací v SRN a 

formulování jejich požadavků vůči Československu. Stěžejní kapitola práce mapovala pět 

požadavků a témat vymezených v úvodu. V poslední části práce jsem se pokusila tyto 

požadavky shrnout, nastínit jejich vývoj v čase a popsat, jak byly přejímány německými 

politickými stranami. Předmětem této práce byly organizace Sudetoněmecké krajanské 

sdružení, Ackermann-Gemeinde, Selinger-Gemeinde a v menší míře Sudetoněmecká rada. 

Politické strany byly omezeny pouze na subjekty zastoupené v daném období v německém 

Spolkovém sněmu – CDU/CSU, FDP SPD, stranu Svaz 90/Zelení a stranu PDS.  

Práce odpovídá na otázky, jaké požadavky vznášely vůči České republice vysídlenecké 

organizace sudetských Němců a jak se tyto požadavky vyvíjely v rozmezí od vzniku České 

republiky do uzavření Česko-německé deklarace. Práce dále odpovídá na otázku, jaké postoje 

zaujímaly k sudetoněmeckému problému politické strany zastoupené v období 1993-1997 ve 

Spolkovém sněmu, tedy strany CDU/CSU, FDP SPD a strany Svaz90/Zelení. 

Prvním analyzovaným tématem byla otázka dějinné kauzality, tedy uznávání příčinné 

souvislosti mezi odsunem sudetských Němců z Československa a událostmi, které mu 

předcházely (především události mnichovské krize a okupace). Sudetoněmecké krajanské 

sdružení vycházelo v tomto ohledu čistě z programu 20 bodů a příčinnou souvislost mezi 

odsunem a událostmi, které mu předcházely neuznávalo. Organizace Ackermann-Gemeinde 

tuto kauzalitu uznávala a během sledovaného období několikrát poukázala na potřebu střízlivě 

společnou historii studovat, odsun jako takový ale odmítala. Pozice organizace Selinger-

Gemeinde byla v tomto ohledu specifická. Dějinnou kauzalitu uznávala, ale odsun a přiznání 

kolektivní viny kritizovala velmi silně především proto, že členové Německá sociálně 

demokratické strany dělnické v ČSR nikdy nespolupracovali s Henleinovou SdP a po okupaci 
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byli nacistickým režimem perzekuováni. Sudetoněmecká rada během sledovaného období 

stanovisko k této otázce, vyjádřené v programu 20 bodů nezměnila.  

Druhým tématem, kterým se tato práce zabývala byl požadavek práva na vlast, tedy 

požadavek návratu sudetských Němců do ČR a nerušeného života zde v souladu s právem na 

sebeurčení. Tento požadavek vycházel ze sudetoněmeckého programu 20 bodů. Lze tvrdit, že 

požadavek byl akcentován všemi zkoumanými vysídleneckými organizacemi, i když s různou 

intenzitou. Sudetoněmecké krajanské sdružení toto právo na vlast vnímalo jako právo, které jde 

nad rámec evropského práva na usídlení v rámci EU. Organizace Selinger-Gemeinde vnímalo 

právo na vlast v rámci tohoto evropského práva. Za zmínku stojí, Sudetoněmecká rada poprvé 

v roce 1994 odmítla sudetoněmeckou otázku řešit jinak, než v rámci České republiky, což 

představuje odklon od programu 20 bodů.  

Třetím zkoumaným tématem byl požadavek práva na materiální odškodnění, který 

rovněž vycházel ze sudetoněmeckého programu 20 bodů. Sudetoněmecké krajanské sdružení 

tento požadavek vznášelo, i když opakovaně uvádělo, že ho považuje za druhořadý. Organizace 

Ackermann-Gemeinde tento požadavek považovala za překonaný, stejně jako organizace 

Selinger-Gemeinde, která podporovala pouze odškodnění v symbolické rovině, uskutečněné 

formou nadace. Sudetoněmecká rada ve zkoumaném období od tohoto požadavku, 

formulovaném v programu 20 bodů neustoupila. 

Čtvrtým tématem, kterým se tato práce zabývala byl požadavek na zrušení dekretů 

prezidenta Beneše. Tento požadavek se nově objevil až po roce 1989 především v souvislosti 

se započatými restitucemi majetku, zabaveného po roce 1948. Tento požadavek vznášelo 

opakovaně Sudetoněmecké krajanské sdružení a Sudetoněmecká rada, ostatní organizace ho 

nepodporovaly.  

Posledním tématem, kterým se tato práce zabývala, byl požadavek na započetí dialogu 

zástupců sudetských Němců s představiteli české vlády, který byl shodně zdůrazňován všemi 

zkoumanými organizacemi. Tento požadavek se rovněž objevuje nově po roce 1989. 

Práce dochází k závěru, že se výše zmíněná témata a požadavky ve zkoumaném období 

nijak významněji nevyvíjely a byly akcentovány po celou dobu. Jednotlivé organizace se však 

v jejich interpretaci lišily, popřípadě některé nevznášely vůbec.  
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 SKS A-G S-G SR 

Dějinná kauzalita neuznávána uznávána uznávána  neuznávána 

Požadavek práva na vlast vznášen vznášen vznášen vznášen 

Požadavek materiálního 

odškodnění 

vznášen  nevznášen nevznášen vznášen 

Požadavek na zrušení 

prezidentských dekretů 

vznášen nevznášen nevznášen vznášen 

Požadavek dialogu 

s českou vládou 

vznášen vznášen vznášen vznášen 

Tabulka 1: Požadavky vysídleneckých organizací vznášené vůči České republice 

Německé politické strany výše zmíněné požadavky přebíraly s různou intenzitou a 

v různých obměnách. Nejaktivněji je podporovala strana CSU, která se považovala za patrona 

sudetských Němců. Vyjadřovala verbální podporu všem výše zmíněným požadavkům a 

sudetoněmecko-českou historii hodnotila velmi podobně jako Sudetoněmecké krajanské 

sdružení. 

Z členů strany CDU se k sudetoněmecké otázce vyjadřoval především její předseda 

Helmut Kohl v pozici spolkového kancléře. Vyjadřoval verbální podporu majetkoprávním 

požadavkům a ve sledovaném období můžeme zaznamenat jeho kritiku odsunu, bez 

reflektování historické kauzality, ovšem ve skutečnosti neučinil nic, co by ohrozilo vztahy 

s Českou republikou.  

Velmi podobně se k těmto otázkám vyjadřoval spolkový ministr zahraničí a předseda 

FDP K. Kinkel, požadavky vysídleneckých organizací verbálně velmi opatrně podporoval. 

Opakovaně vyjádřil podporu požadavku na materiální odškodnění i započetí dialogu 

sudetských Němců s českou vládou. Nicméně pro něj i celou stranu FDP byly klíčové 

především dobré vztahy s Českou republikou, proto odmítal považovat prezidentské dekrety za 

překážku vstupu České republiky do EU.  

V protikladu k postoji, který zaujímala CSU je postoj opozičních stran SPD a strany 

Svaz 90/Zelení. Obě dvě strany se stavěly proti požadavkům na materiální odškodnění. Odsun 

jako takový odsuzovaly, nicméně uznávaly, že souvisí s událostmi let 1938-1945. Vztahy 
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s Českou republikou považovaly za prioritní, proto je nechtěly otázkami minulosti zatěžovat. 

V sudetoněmecké otázce tak zastávaly stanovisko podobné tomu, jaké zastávaly organizace 

Ackermann-Gemeinde a Selinger-Gemeinde.  

 CSU CDU FDP SPD Svaz90/Zelení 

Dějinná kauzalita neuznávána neuznávána  uznávána uznávána 

Požadavek práva na 

vlast 

podporován     

Požadavek 

materiálního 

odškodnění 

podporován  podporován podporován nepodporován nepodporován 

Požadavek na zrušení 

prezidentských 

dekretů 

podporován  nepodporován   

Požadavek dialogu 

s českou vládou 

podporován  podporován   

Tabulka 2: podpora požadavků vysídleneckých organizací německými politickými stranami 
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Summary 
This thesis concerned the demands of the expellee organizations of the Sudeten Germans in the 

Federal Republic of Germany put forward to the Czech Republic between the years 1993 - 

1997. The goal of this thesis was to chart how the expellee organizations of the Sudeten 

Germans Sudetendeutsche Landsmannschaft, Ackermann-Gemeinde, Selinger-Gemeinde and 

Sudeten German Council interpreted historical events between the years 1918 - 1945 and how 

they raised their demands of the right for a homeland, material compensation and also the 

commencement of dialogue between the Germans and the Czech government and the reversal 

of the presidential decrees. The thesis also charts how the aforementioned demands were 

adopted by German political parties represented in the German parliament. By studying relevant 

speeches and statements of representatives of the aforementioned organizations and political 

parties and with the help of specialist literature the following has been ascertained: The 

organizations Ackermann-Gemeinde and Selinger-Gemeinde recognized a causality between 

the events of 1938 - 1945. All four organizations demanded the right to a homeland and the 

commencement of dialogue with the Czech government. Only the Sudeten German Homeland 

Association and the Sudeten German Council demanded material compensation and the 

reversal of the presidential decrees. The aforementioned demands were most strongly supported 

by the party CSU - the parties CDU and FDP supported only some of them. The parties SPD 

and Alliance '90/The Greens were of the opinion that most of these demands complicate Czech-

German relations which were a priority for them. 
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