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Abstrakt 

V bakalářské práci na téma Bavorská politika vůči německým běžencům a vyhnancům 

ve 40. a 50. letech 20. století se zabývám výzkumnou otázkou, zda Spolková země 

Bavorsko vzhledem k velké míře přistěhovalců provedla nějaké speciální legislativní 

kroky v procesu řešení vzniklého problému integrace nově příchozích vyhnaných 

a vysídlených Němců, a pokud tomu tak bylo, o jaký typ speciálních prostředků 

se jednalo? Zemská vláda Bavorska byla v krizové poválečné situaci konfrontována 

s vyhnanými a vysídlenými Němci z východu. Z počátku byl problém vládou 

považován pouze za přechodný. Doufalo se v možnost návratu transferovaných Němců 

do původní vlasti. Zahájeny byly pouze nejnutnější sociální a hospodářské integrační 

kroky, které měly skupině transferovaných Němců z východu zajistit základní 

podmínky pro přežití. V 50. letech bylo jasné, že k návratu vyhnanců a vysídlenců 

do jejich původní vlasti nedojde. V bavorské politické sféře v tu dobu již také působilo 

dostatek samotných vyhnanců a vysídlenců. Ze znevýhodněné, nouzí trpící skupiny se 

stali sebevědomí občané podílející se na politickém životě. Koncept pouhého sociálního 

a hospodářského začlenění se stal nedostačujícím. Aby se zabránilo radikalizaci 

transferovaných Němců, byla nově příchozím zajištěna jejich kulturní identita. 

V případě nejpočetnější skupiny vyhnanců a vysídlenců v Bavorsku, sudetských 

Němců, bylo tak učiněno i symbolickým a psychologickým převzetím patronátu 

Bavorska nad sudetskými Němci, který vedle symbolického gesta nesl také praktický 

obsah politických povinností vůči hájení zájmu sudetských Němců. 



   

Abstract 

This bachelor thesis is about Bavarian politics and German refugees and expellees in the 

40th and 50th years of the 20th century. I focus on a research question whether the 

Federal Republic of Bavaria considering high rate of immigration took some kind of 

special legislative measures to solve the newly-emerged problems of integration of 

newcomers, expelled and driven out Germans, and if so, what were these measures like?  

The Provincial Government of Bavaria was in a critical post-war situation confronted 

with expelled and driven out Germans from the East. From the beginning this problem 

was considered temporary. The Government believed the transferred Germans could 

return back to their homeland. Only necessary social and economic measures of 

integration were taken. These should provide the transferred Germans with basic things 

and survival. In the 50th years it was for sure that these would not return. Many of them 

were employed in Bavarian political sphere that time. They turned from a handicapped, 

suffering group of expelled people into self-confident citizens taking part in political 

life. The concept of just social and economic integration had become insufficient. The 

prevention of radicalization of transferred Germans turned into ensuring cultural 

identities for newcomers. In case of the largest group of expelled and driven out people 

in Bavaria, Sudeten Germans, Bavaria took symbolical and psychological control of 

them. This works not only as symbolical gesture but also ensures political responsibility 

for the interest of Sudeten Germans. 
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1. Úvod 

Osudy německých vyhnanců po druhé světové válce jsou u české odborné 

veřejnosti reflektovány okrajově. Většina odborných prací se zaměřuje pouze na odsun 

a vyhnání, ale samotný proces integrace
1
 vyhnanců v poválečném Německu neřeší. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla využít znalosti německého jazyka a dostatku 

dostupné kvalitní německé literatury při zpracování německé politiky vůči vyhnancům 

a vysídlencům se zaměřením na Svobodný stát Bavorsko, a kroky učiněné Bavorskem 

k usnadnění integrace vyhnanců a vysídlenců v rámci poválečné situace. Teritoriálně se 

zaměřuji na Bavorsko, protože právě do Bavorska bylo po válce transferováno nejvíce 

Němců ze středovýchodní a východní Evropy. Zpracovatelnosti v rámci bakalářské 

práce jsem docílila bližším teritoriálním určením a časovým vymezením 40. a 50. let. 

Cílem mé bakalářské práce je deskripce přístupu bavorské politiky k vyhnanecké 

a vysídlenecké problematice. Za tímto účelem se budu věnovat stanoviskům 

a opatřením, které zaujali rozhodující političtí aktéři. Dále budu definovat některé 

klíčové legislativní prostředky, použité americkou správou a bavorskou a spolkovou 

vládou vůči první generaci německých poválečných vyhnanců z bývalých německých 

území, ztracených po 2. světové válce a vůči německým národnostním menšinám, které 

se staly v důsledku Hitlerovy národně socialistické politiky ve své domovině 

nežádoucími, během jejich zařazení do pracovního procesu, opatření si vlastního 

bydlení a kulturní integrace v průběhu 40. a 50. let. 

Za cíl si kladu zjistit, zda Spolková země Bavorsko vzhledem k velké míře 

přistěhovalců provedla nějaké speciální legislativní kroky v procesu řešení vzniklého 

problému integrace nově příchozích vyhnaných a vysídlených Němců. Pokud tomu tak 

bylo, o jaký typ speciálních prostředků se jednalo? Hypotézou mé práce je, že vzhledem 

k velkému množství nově příchozích Němců z východu, bavorská vláda musela učinit 

vlastní specifické kroky k zvládnutí situace transferovaných Němců. Po oznámení 

závěrů Postupimské konference byla americká okupační správa, která měla na starosti 

také bavorské území, nucena čelit přílivu vyhnanců a vysídlenců z východu. Téměř 

                                                 
1
 Sociální proces, který se uskutečňuje v případě, kdy se dostávají do dlouhodobého kontaktu nebo do 

střetu dvě kultury nebo i několik kultur současně. 
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ihned tímto problémem pověřila bavorskou vládu, protože na příchod Němců do 

Německa nahlížela jako na administrativní problém a nikoli jako na příchod menšiny, 

kterou bude potřeba integrovat. 

Bavorská správa byla nucena čelit problému vypořádání se s integrací 

a odškodněním nové skupiny obyvatelstva, Němců z území ztracených po druhé světové 

válce a německých menšin vyhnaných a vysídlených v důsledku národně socialistické 

politiky 30. a 40. let. Nově příchozí skupina obyvatelstva byla velmi různorodá. Protože 

však pro úspěšnou integraci je zprvu třeba zdárného hospodářského začlenění, a až poté 

může následovat zdařilá kulturní integrace, byly i přes rozdílný geografický a kulturně-

historický původ jejich první problémy totožné. Jednalo se o získání vlastního bydlení 

a nalezení pracovního místa. Tato skupina obyvatel se nacházela ve velké materiální 

tísni, a proto bylo nezbytně nutné, aby jim byla poskytnuta pomoc zvenčí, nejprve od 

americké okupační správy, ihned vzápětí od bavorského státu a posléze spolkové vlády, 

která se do procesu politiky vyhnanců oficiálně zcela zapojila až „spolkový zákon 

o vyhnaných“ (Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge, 

Bundesvertriebenengesetz – BVFG)
2
. z roku 1953. 

Již vzhledem k rozsahu studie a zejména s ohledem na její cíle se v tomto 

případě nejedná o detailní analýzu problému integrace výše zmíněné skupiny Němců. 

Nemá jít o nový pokus původního konceptu ani řešení, nýbrž spíše o přehled a základní 

charakteristiku, která je ovšem právě vzhledem k rozsáhlosti problému složitá 

a náročná. S ohledem na jednoduchou přehlednost tématu budu postupovat při psaní své 

práce chronologicky, a to v řazení základních informací. V případě, že by chronologické 

řazení událostí přispívalo k nepřehlednosti, přistoupím k logickému sledu. Například 

u zákonných předpisů vydaných federací budu vycházet z doby vzniku zákona, procesu, 

který zákonu předcházel, pokud tomu tak bylo učiněno na úrovni bavorské zemské 

politiky, se budu věnovat až následovně. I za předpokladu, že některá klíčová událost 

bude významně přesahovat mnou vybrané časové období, ji zařadím vzhledem 

k přehlednosti do své práce také. K sestavení práce budu vycházet především ze 

sekundární literatury. 

Na počátku je důležité stručně shrnout historický kontext německých menšin. 

Problematika se vzhledem k své tematické obsáhlosti nedá pojmout komplexně, ale 

                                                                                                                                               
Jan Průcha, Interkulturní psychologie: sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů (Praha: 
Portál, 2010) 49. 
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zmíním nejvýznamnější oblasti s německým obyvatelstvem, které se po útěku a vyhnání 

a vysídlení ocitli na bavorském území. V hlavní části své bakalářské práce se zaměřuji 

na určení základních pojmů a životních podmínek jak nově příchozích Němců, tak 

starousedlíků v Bavorsku. Stejně tak se pokusím stručně nastínit poválečnou situaci 

v Bavorsku, v tomto případě se zaměřím především na všeobecnou náladu obyvatelstva. 

Představím některé přistěhovalecké regiony a jejich specifická města či vysídlenecké 

čtvrti. Stěžejní část mé bakalářské práce bude věnována důležitým legislativním 

prostředkům vynaložených zemskou a spolkovou vládou k stabilizaci situace 

v obnoveném Bavorsku. Vzhledem k rozhodujícímu vlivu americké okupační správy na 

vývoj poválečného Bavorska nevynechám ani okupační správu v letech 1945–47 

a předání zemským bavorským státním orgánům. Důraz bude kladen na přístup zemské 

bavorské vlády k vyhnanecké a vysídlenecké problematice ve 40. letech a posléze 

i v 50. letech. Zaměřím se na „běženeckou správu“ (Flüchtlingsverwaltung) vzniklou 

v rámci „Státního komisariátu“ bavorské zemské vlády, která řešila problematiku 

vyhnanců a vysídlenců na komunální úrovni, například slučováním rodin pomocí 

„vyhledávací služby“ (Suchdienst), nebo snahou obstarat vyhnancům a vysídlencům 

ubytovací prostory, čímž se v prvních krizových letech starala o jejich sociální a 

hospodářské začlenění. Dále se budu věnovat politické participaci samotných vyhnanců 

a vysídlenců. Akcent bude kladen i na spolkové legislativní prostředky, které byly 

vykonané přímo za účelem zlepšit životní a majetkové situace německých vyhnanců. 

Jedná se o „nařízení o svobodě stěhování“ (Verordnung über die Umsiedlung von 

Heimatvertriebenen, Verordnung über die Freizügigkeit)
3
, založení „Ministerstva pro 

záležitosti vyhnanců“ (Ministerium für  Angelegenheiten der Vertriebenen, – BMVt) 

a „spolkový zákon o vyhnaných“ – BVFG). 

Ve své studii však nesmím opomenout ani legislativní procesy obecnějšího rázu, 

neboť mnohé z nich byly pro skupinu německých vyhnanců často existenčního 

charakteru. Orientovat se budu především na „zákon o okamžité pomoci“ (Gesetz zur 

Milderung dringender sozialer Notstände, Soforthilfgesetz – SHG)
4
, „zákon o bytové 

                                                                                                                                               
2
 Bundestag, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge, 05. 06. 1953 

http://www.gesetze-im-internet.de/bvfg/index.html (letzter Zugang 10. 06. 2015). 
3
 Bundesregierung, Verordnung über die Umsiedlung von Heimatvertriebenen, 10. 01. 1950 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl150002.pdf%27%
5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl150002.pdf%27%5D__1434972142165 (letzter 
Zugang). 
4
 Bundestag, Gesetz zur Milderung dringender sozialer Notstände, 18. 08. 1949 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl151s0224b.pdf%2
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výstavbě“ (Erstes Wohnungsbaugesetz – WoBauG)
5
 a na „zákon o narovnání břemen“ 

(Gesetz über den Lastenausgleich, Lastenausgleichgesetz – LAG)
6
. Zohledním přitom 

implementaci zákonů v rámci Bavorska. Implementací spolkových zákonů se bavorská 

vláda zabývala v 50. letech. 50. léta jsou také charakteristická změnou subjektu zájmu. 

Od nutných prvních opatření, zajištění bydlení a umožnění zařazení do pracovního 

procesu se přechází k podpoře seberealizace a sebeurčení vyhnanců. Z tohoto důvodu se 

logicky zaměřím na zemskou bavorskou politiku, spočívající také ve velkorysé podpoře 

kultury a konkrétních vyhnaneckých a vysídleneckých organizací, v kombinaci 

se symbolickou politikou. 

Vědecké bádání soustřeďující se na vyhnance a vysídlence se člení na několik 

etap. Zhruba v 50. letech, v době hospodářského zázraku, kdy se integrace vyhnanců 

a vysídlenců považovala mylně za uzavřenou, vznikala řada významných studií 

k zařazení transferovaných Němců do pracovního procesu. Tyto studie se ve většině 

případů věnovaly pouze praktické integraci a popisu integračních postupů. Při 

pozdějším bádání se ukázaly být významnými prameny pro další vědeckou činnost. Pro 

účely sepsání této bakalářské práce budu vycházet z publikací přelomu 80, kdy se po 

zhruba třicetileté odmlce téma vyhnanců a vysídlenců stalo opět cílem vědeckého 

výzkumu, a také publikací vydaných od 90. let v souvislosti s uplynutí 50 let od konce 

2. světové války do současnosti. Jak SRN a Německá demokratická republika
7
, tak 

vyhnanci a vysídlenci nepředstavovali jednotnou homogenní skupinu. Odborná 

literatura věnující se vyhnanecké a vysídlenecké problematice je proto různorodá, stejně 

tak jako výchozí podmínky pro přijetí a schopnost integrovat se. Zásadní rozdíl je 

především mezi NDR a SRN. V NDR byl problém nově příchozí skupiny Němců v 50. 

letech prohlášen za vyřešený a obyvatelstvo z pohledu vlády bez rozdílu zdařile 

asimilováno
8
. Problematice vzniklé tímto postupem se věnuji např. Arnd Bauerkämer 

a Andreas Thüsing. Také v rámci SRN se situace mezi jednotlivými spolkovými 

                                                                                                                                               
7%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl151s0224b.pdf%27%5D__1434971349900 (letzter 
Zugang 10. 06. 2015) 
5
 Bundestag, Erstes Wohnungsbaugesetz, 26. 05. 1950 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl150016.pdf%27%
5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl150016.pdf%27%5D__1434971526702 
6
Bundestag, Gesetz über den Lastenausgleich, 01. 09. 1952 (letzter Zugang 01. 06. 2015) 

 http://www.gesetze-im-internet.de/lag/index.html (letzter Zugang 10. 06. 2015). 
7
 Dále již jen NDR. 

8
 Asimilace je postupné včleňování jednoho etnika a jeho kultury do jiné kultury tak, že znaky původní 

kultury se ztrácejí a jsou nahrazovány znaky dominantní, přejímané kultury. 
Jan Průcha, Interkulturní psychologie: sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů (Praha: 
Portál, 2010) 50. 



   

 

5 

  

zeměmi lišila. V Bavorsku se vědeckému bákání na téma vyhnanců a vysídlenců věnuje 

především Marita Krauss, která je v tomto oboru uznávanou odbornicí a z které z velké 

části v mé bakalářské práci vycházím. Marita Kaus přispěla řadou svých komplexních 

a přehledných textu do sborníku věnujícím se problematice.  Nesmím však opomenout 

zmínit ani Franze J. Bauera, který se tématu věnoval ve více zdařilých odborných 

pracích, které se staly zdroji mnohé další tematické literatury. Další významní vědci 

věnující se území SRN jsou pro spolkový stát Hesensko Rolf Messerschmidt a Thomas 

Grosser pro Württemberg-Baden. 

Snahu obsáhnout vyhnání a vysídlení v celoněmeckém konceptu ukázal Andreas 

Kosser v první do češtiny přeložené německé publikaci věnující se heterogennímu 

problému integrace transferovaných Němců. Přínosnou pro mou práci byla první 

kapitola, která obsahovala zdařilý přehled národnostních skupin. Obecnější náhled na 

problematiku mi umožnil sborník „Fremde Heimat“. Záporné je, že postrádá přehlednou 

a jasnou strukturu, jelikož se v něm publikované odborné příspěvky prolínají 

s autentickými výpověďmi vyhnanců a vysídlenců. Za největší nedostatek sborníku se 

dá jednoznačně označit absence odkazového aparátu, na druhé straně záštita Spolkové 

ústředí pro politické vzdělávání (Bundeszentrale für politische Bildung) a příspěvky 

odborných autorů jako Marrity Kraus činí sborník pro akademickou tvorbu 

použitelným. Sborník je na druhou stranu velmi dobrým, i když nepřehledným výtahem 

obsáhlé problematiky německého vyhnání, a jeho přečtení pomáhá pochopit 

mnohostrannost problémů i jednotlivých témat, s touto problematikou spojených. 

V neposlední řadě budu při psaní vycházet z klíčové publikace K. Erika Franzena 

vzniklé v roce 2010, „Der vierte Stamm Bayerns: Die Schirmherrschaft über die 

Sudetendeutschen“. S touto studií K. E. Franzen vyplnil bílé místo studií o národních 

identitách Bavorska, komplexnějším, ale zároveň podrobnějším vědeckém bádání 

zabývajícím se vývojem identity poválečného Bavorska. 

 

 

 

 



1 

 

 

2. Definice pojmů 

Věnujeme-li se problematice poválečné situace vyhnaných a vysídlených 

Němců, je bližší vymezení některých pojmů nevyhnutelným krokem. Jako nezbytné 

vidím ujasnění si označení pojmenování německých osob, které v důsledku druhé 

světové války opustili svoji původní domovinu a ocitli se na území dnešní Spolkové 

republiky Německa. Takovéto vymezení není bez problémů. Vzhledem k tomu, že 

bakalářská práce je psaná v českém jazyce, ale věnuje se problematice odehrávající se 

na území bavorského státu, musí být v užité terminologii stanoven kompromis. Je 

především důležité si uvědomit, že se v případě termínů užívaných pro označení 

procesů s německou menšinou, žijících na území Československa, jedná o předmět 

sporů mezi českým a německým historickým diskursem, a to i přes doporučení česko-

německé historické komise užívat termínů „vyhnání a vysídlení“.
9
 Ve své bakalářské 

práci se zaměřuji na Bavorsko a nově příchozí Němce do Bavorska, a to aniž bych 

hodnotila správnost jak rozhodnutí, tak procesů, ke kterým po druhé světové válce došlo 

v Postupimi, i svévolně, v původních domovinách výše zmíněných Němců. Vzhledem 

k tomuto faktu budu ve své práci z praktických důvodů používat pojmů „vyhnanec“ 

a„vyhnání“. Bude se tedy především jednat o český překlad německého termínu, 

používaného v rámci německého diskursu, ne o zaujetí určitého osobního postoje. 

Vzhledem k tomu, že právě v německém diskursu se téma předložené bakalářské práce 

pohybuje, bylo by jiné překládání institucí, zemských a spolkových právních norem 

zavádějící. 

Termín „vyhnanec“ a s ním spojený termín „vyhnání“ je třeba definovat 

i v rámci německého diskursu. Nejprve bude třeba blíže určit pojem „vyhnanec“ 

(Vertriebene). Němci, kteří přišli podle usnesení Postupimské konference o svoji 

domovinu, byli až do vydání spolkového zákonu o vyhnancích nazýváni různě. 

Používalo se termínů: „vysídlenec“ (Ausgesiedelte), „vyhnanec“ (Vertriebene), 

„utečenec“ (Flüchtlichng), „východní utečenec“ (Ostflüchtling), „vyhnanec z vlasti“ 

(Heimatvertriebene), nebo také „vypovězený z vlasti“ (Heimatausgewiesene). Poté, co 

americká správa v roce 1947 jako oficiální označení přijala výraz „vyhnanec“ 

(expellees), začal být tento výraz preferován a po vzniku Spolkové republiky Německo 

byl upřednostňován i před pojmem „uprchlík“ nebo „utečenec“ (Flüchtling). Vzhledem 
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k tomu, že ve spolkovém zákoně o vyhnancích je uprchlík či utečenec definován jako 

migrant ze sovětské okupační zóny Německa,
10

 budu ve své práci nadále chápat pro 

zjednodušení všechny nově příchozí vyhnané a vysídlené Němce jako vyhnance, i když 

je tento pojem historicky nepřesný.  

„[...]Vertriebener ist, wer als deutscher Staatsangehöriger oder deutscher 

Volkszugehöriger seinen Wohnsitz in den ehemals unter fremder Verwaltung stehenden 

deutschen Ostgebieten oder in den Gebieten außerhalb der Grenzen des Deutschen 

Reiches nach dem Gebietsstande vom 31. Dezember 1937 hatte und diesen im 

Zusammenhang mit den Ereignissen des zweiten Weltkrieges infolge Vertreibung, 

insbesondere durch Ausweisung oder Flucht, verloren hat. [...]“
11

 

 

Pro zdůraznění nekritického postoje ohledně správnosti samostatného užívání 

pojmů „vyhnanec“ či „vysídlenec“, budu na doporučení česko-německé historické 

komise používat oba dva termíny současně, v právě uvedeném pořadí. Avšak pouze 

v případě, že se nebude jednat o překlad oficiálního názvu, a kontext mi to umožní. 

S ohledem na terminologii základního dokumentu dané problematiky, tedy s ohledem 

na Postupimskou smlouvu, zařadím do své terminologie i pojem „transfer“ a od něj 

odvozené přídavné jméno „transferovaný“. Stejně jako v případě termínů „vyhnanec 

a vysídlenec“ je účelem tohoto rozhodnutí distancování se od kritiky transferu, 

užíváním neutrálního slova, použitého již dříve ve stěžejním dokumentu problematiky.  

                                                                                                                                               
9
 Petr Šafařík, recenze knihy Vyhnání: Jeho obraz v české a německé literatuře a ve vzpomínkách, 

Michaela Peroutková, Acta Universitatis Carolinae – Studia territorialia 10, č. 3-4 (2010): 178–189. 
10

 Andreas Kossert, Chladná vlast: Historie odsunutých Němců po roce 1945 (Brno: Host, 2011) 11. 
11

 „Vyhnanec je ten, který měl jako německý občan, nebo příslušník německého národa své bydliště v 
kdysi pod cizí správou spravovaných německých východních územích, mimo hranice Německé říše, 
územního stavu po 31. prosinci 1937, který v souvislosti s událostmi 2. světové války, v důsledku 
vyhnání, především vykázáním nebo útěkem své bydliště ztratil..“ 
http://www.gesetze-im-internet.de/bvfg/index.html (letzter Zugang 10. 06. 2015). 
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3. Bývalé východní německé provincie a německé 

menšiny ve východní a jihovýchodní Evropě 

Po proběhnutí středověké německé kolonizace střední a východní Evropy
12

 byly 

až do 20. století
13

 území východně od Odry a Nisy součástí Německé říše. Roku 1919 

Versailleská smlouva definitivně rozhodla o ztrátě Horního Slezska (Oberschlesien), 

Hlučínska (Hultschiner Ländchen), Poznaňska (Posen) a Klajpedy (Memel). Největší 

teritoriální ztráty proběhly v roce 1945. Jednalo se konkrétně o Svobodné město Gdaňsk 

(Freie Stadt Danzing), o Pomořansko (Pommern), Slezsko (Schlesien) a Východní 

Prusko (Ostpreußen). V provincii Východní Prusko se nacházely významné lázně 

Svetlogors (Rauschen), Zelenogradsk (Cranz), Nida (Nidden) a Pioberski (Neukuhren). 

V Západním Prusku zase hanzovní město Gdaňsk a bývalé sídlo Řádu německých rytířů 

Malbork (Marienberg). Významné přístavní město Štětín (Stettin) se nachází 

v Pomořansku, které je dnes rozdělené mezi Polsko a Německo, Štětín, hlavní město 

této provincie, připadlo Polsku.
14

 Kulturně významné bylo Slezsko s hlavním městem 

Vratislaví (Breslau). Toto město bylo od počátku předmětem sporu, vzhledem k tomu, 

že tamní biskupství bylo založeno na přání německého císaře Ota III., avšak polským 

knížetem Boleslawem.
15

 V Slezsku se také nacházely největší průmyslové oblasti 

s městy Opole (Oppeln), Bytom (Beuthen), Králova huť (Königshütte), Ratiboř 

(Ratibor) a Hlivice (Gleiwitz).
16

 

K velmi významnému německému osídlení došlo i v českých zemích. Nejprve 

skrze obchod, posléze v hlavní vlně německé kolonizace, způsobené agrární revolucí 

v 13. a 14. století.
17

 Významnými německými oblastmi byly např. jižní Čechy s tzv. 

novobystřickým jazykovým ostrovem (Neubistritzer Sprachinsel) a českobudějovickým 

jazykovým ostrovem (Budweiser Sprachinsel). V západních Čechách se nacházelo 

německé Chebsko (Egerland) spolu s Krušnohořím (Erzgebirge) a Plzeňsko 

                                                 
12

 Tato německá kolonizace střední a východní Evropy trvala od 9. až 14. století, probíhala z přelidněných 
oblastí západní Evropy. 
13

 Po první světové válce v roce 1919 Německá říše ztratila své první východní území. Poslední ztráty 
nastaly v roce 1945. 
14

 Kossert, „Chladná vlast: Historie odsunutých Němců po roce 1945“, 23. 
15

 Klaus Christian Malzahn, Eine Stadt sucht ihre Seele in Die Flucht: Über die Vertreibung der Deutschen 
aus dem Osten, ed. Stephan August a Stephan Burgdorff (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 
2005) 163. 
16

 Kossert, „Chladná vlast: Historie odsunutých Němců po roce 1945“, 26. 
17

 Blíže k česko-německého soužití: Eva Hahnová: Sudetoněmecký problém: Obtížné loučení s minulostí 
(Ústí nad Labem: Albis International, 1999). 
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(Pilsnerland). Hovoříme-li o území Moravy, je třeba se zmínit o Jihlavě (Iglau), 

založené ve 13. století podle německého práva. Stejně jako Jihlava byla podle 

německého práva založena i ostatní moravská města, jako např. Brno. Dnes se jedná o 

druhé největší město České republiky, které dříve bývalo hlavním městem brněnského 

jazykového ostrova (Brünner Sprachinsel). 
18

 

Další území se souvislejším německým osídlením bylo možné nalézt v rámci 

celé Habsburské monarchie. Etničtí Němci obývali také Kraňsko (Krain) a Dolní 

Štýrsko (Untersteiermark) v současném Slovinsku.
19

 Na konci šestého století osídlil 

kmen Bavorů téměř neobydlené Pustrišké (Pustertal) a Eisackské (Eisacktal) údolí a tím 

došlo k prvnímu osídlení Tyrolska, které se především během devátého století rozšířilo 

až k městu Bolzano (Bolzen). Ve středověku byli Němci povoláni také do země 

Štěpánské koruny, aby kolonizovali maďarské pohraničí. Němci byli od panovníků 

motivováni zvláštními právy, a proto přijížděli kultivovat dosud řídce osídlené oblasti. 

Ze stejného důvodu vznikla i dnešní slovenská města Kežmarok (Käsmark) a Levoča 

(Leutschau). Významnými oblastmi se silným německým vlivem bylo také území 

Bačky (Batschka), Banátu (Banat) a Vojvodiny (Wojwodina). Němečtí kolonizátoři žili 

také v Bukovině, kde založili tradici těžby soli a v Satu Mare (Sathmar). V průběhu 19. 

století se rozšířili až na Ukrajinu a do Moldávie.
20

 V Besarabii (Bessarabien) 

a v Dobrušce (Dobrudscha) bylo díky manifestu Kateřiny II. početné německé 

obyvatelstvo. Ve stejném duchu pokračoval až do 19. století Alexandr I. Němečtí 

sedláci se tak dostali až do Kavkazu a do středního a východního Ruska. Byla jim 

umožněna samostatná správa (tzv. Fürsorgekomitees).
21

 Další významnou německou 

minoritou byli baltičtí Němci. Jedno z nejstarších středověkých osídlení. Baltičtí Němci 

se zasadili o výstavbu a kulturní rozkvět pobaltských oblastí.
22

  

4. Počátky nové existence vyhnanců a vysídlenců 

v poválečném Německu 

Z rozhodnutí Postupimské konference vznikla nutnost přijmout celkem 11 

milionů vyhnanců. K tomu se na prvním místě váže povinnost zajistit jim stravu a 

                                                 
18

 Rudolf Aschenauer, Die Auslandsdeutschen: 100 Jahre Volkstumarbeit Leistung und Schicksal 
(Straubing: Trümer, 1981) 38–41. 
19

 Ibid., 37. 
20

 Kossert, „Chladná vlast“, 26–27. 
21

 Aschenauer, „Die Auslandsdeutschen: 100 Jahre Volkstumarbeit Leistung und Schicksal“, 135. 
22

 Ibid., 175. 
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ubytování. V době všeobecného nedostatku po konci prohrané války se tento úkol zdál 

být neřešitelným. Vzhledem k předválečné politické situaci v Polsku a Československu 

také mělo být zabráněno vytvoření nové menšiny, mělo tudíž dojít k asimilaci 

s přijímající společností.
23

 Německé obyvatelstvo po druhé světové válce procházelo 

krizí. Německo se muselo smířit s porážkou, ustoupit od myšlenky Němců jako 

předurčeného národa a vyrovnat se s teritoriálními ztrátami. Nově příchozí vyhnanci 

a vysídlenci z východu původním obyvatelům posloužili jako obětní beránek. To oni 

podle nich mohli za válku a na nich si teď Bavoři vylévali zlost. Veřejně vyjadřovali své 

nesympatie s nově příchozí „luzou“ z východu. Bavorské obyvatelstvo bylo 

konzervativní a na nově příchozí pohlíželo jako na cizince nejméně jednu až dvě 

generace.
24

 

Vyhnanci a vysídlenci přišli do Německa v nevhodnou dobu a byli vehnáni do 

společnosti, která trpěla nedostatkem a která na příchod tak početné skupiny nebyla 

připravena ani organizačně, ani psychicky. Vyhnanci nejen že nepřišli dobrovolně, ale 

také nebyli dobrovolně přijímáni.
25

 Už i v případě prvních kroků potřebných k integraci 

se jednalo o téměř neuskutečnitelný proces. Bylo třeba zajistit jejich přijetí 

v okupačních zónách a jejich následné ubytování. Jejich konečné usídlení, začlenění do 

pracovního procesu, odškodnění a kulturní integrace byla bezprostředně po příchodu 

velkou otázkou, kterou se nikdo nechtěl zabývat. Spojenci předpokládali, že se vyhnaní 

a vysídlení Němci s většinovou společností zcela sžijí, neboť je nepovažovali za 

národnostní menšinu. Z důvodu, aby se jim znemožnilo vytváření komunit, se nesměli 

usidlovat v uzavřených skupinách, obcích a regionech. Nebyly jim přisuzovány ani 

žádná zvláštní politická práva, tvoření spolků nebo politických stran jim bylo výslovně 

zakázáno.
 26

 

První zkušeností každého vyhnance a vysídlence byl pobyt v přechodném 

táboře. Zde byli zaregistrováni, vyšetřeni lékařem a odvšiveni, poté obdrželi zdravotní 

průkazy. Tyto přechodné tábory byly zprvu přechodně zakládány Červeným křížem. 

Podmínky v přechodných táborech byly nelidské, v jedné místnosti se nacházelo až 19 

                                                 
23

 Thomas Grosser, „Sudetendeutsche im Nachkriegsdeutschland“, in Deutsche und Tchechen: 
Geschichte – Kultur – Politik, ed. Walter Koschmal, Marek Nekula a Jachim Rogall (Bonn: Bundeszentrale 
für politische Bildung, 2005) 395. 
24

 Henning Burk et al., eds., Fremde Heimat (Berlin: Berlin Verlag GmbH, 2011) 32–33. 
25

 Karl–Peter Krauss et al., eds., Angekommen! – Angekommen? Flucht und Vertribung 1945 bis 1995 
(Stuttgart: Haus der Heimat des Landes Baden–Württemberg, 1996) 32–33. 
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osob, mnoho lidí nemělo postel a museli ležet na zemi, nemocnice byly přeplněné 

a mezi vyhnanci byly rozšířené infekční choroby.
27

 To, že v roce 1946 byly dvě třetiny 

vyhnanců usídleny v menších vesnicích, činilo problémy při jejich pracovním začlenění. 

Rozmístění vyhnanců se s ohledem na pracovní trh ukázalo jako chybné. S příchodem 

nové vlny vyhnanců v roce 1946 se stalo jejich ubytovávání pouze ve volných 

prostorech u domácích obyvatel nemožné. Narychlo musely být stavěny dočasné 

vyhnanecké tábory, které se však nakonec staly pro zde intervenované vyhnance 

bydlištěm trvalým. Naštěstí se již od roku 1949 jejich zrušení stalo jedním z prioritních 

cílů bavorské politiky vůči vyhnancům. K rozpuštění posledního tábora však i přes toto 

přednostní určení došlo až v roce 1963.
28

 

5. Přístup zemské bavorské vlády k vyhnanecké a 

vysídlenecké problematice po roce 1945 

První bavorská zemská vláda byla zatížena organizačními těžkostmi 

s hospodářstvím, které se muselo potýkat s nedostatky. Na problematiku vyhnanců 

a vysídlenců byla upozorněna rozhovory s vojenskou vládou a Bavorským červeným 

křížem. Reakcí právníka a dočasného ministerského presidenta Bavorska Fritze 

Schäffera bylo ignorování problému a přenechání jeho řešení problému právě 

Bavorskému červenému kříži. Dokonce se negativně vyjádřil k obsazování prázdných 

soudních stolic a postů starostů transferovanými Němci, ke kterému došlo v rámci 

denacifikace Německa. První viditelné opatření učiněné Schäfferem bylo povolání 

mimořádného vyslance pro záležitosti vyhnanců a vysídlenců, Franze von Brentano na 

konci září 1945. Poté, co byl ministerský předseda Schäffer z důvodu nespokojenosti 

americké okupační správy ze svého úřadu odvolán a nahrazen Wilhelmem Hoegnerem, 

očekávala se pozitivní změna situace. Za Hoegnerovo působení ve vládě se 

rozhodovalo, v jaké míře se k řešení vysídleneckého-vyhnaneckého problému bude 

přistupovat.
29

  Ve vládním prohlášení z 22. října 1945 se Hoegner vyjádřil takto: 

                                                                                                                                               
26

 Marita Krauss, ,,Vysídlení Němci v Bavorsku po roce 1945", in Sudetské příběhy, ed. Sarah Scholl–
Schneider et al. (Praha: Antikomplex; Augsburg: Lehrstuhl für Bayerische und Schwäbische 
Landesgeschichte, Universität, 2010) 32. 
27

 Burk, „Fremde Heimat“, 34. 
28

 K.Erik Franzen, Der vierte Stamm Bayerns: Die Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen 1954–
1974 (München: Oldenburg, 2010) 41–42. 
29

 Franzen, „Der vierte Stamm Bayerns: Die Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen 1954–1974“, 
70–73. 
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„[…]Wir müssen diesen wurzellos gewordenen Menschen im Benehmen mit der 

Besatzungsmacht so rasch wie möglich wieder zu iher Heimat verhelfen. So lange das 

nicht möglich ist, haben wir die menschliche Pflicht, uns iher anzunehmen, sie nicht 

verkommen zu lassen.“30  

 

Zřízení vlastního ministerstva pro vyhnance a vysídlence však považoval za 

přebytečné, protože tento problém považoval pouze za přechodný, jelikož počítal 

s jejich návratem do původní vlasti. Také pomoc, která byla nově příchozím 

poskytována, se považovala spíše za nouzovou pomoc než za opatření, které měla vést 

k začlenění. Takovéto chápání problému transferovaných Němců vedlo k upřednostnění 

zvláštní správy přechodného charakteru před zřízením nového oddělení v zákonodárné 

správě. Dne 2. listopadu 1945 bylo vydáno „3. nařízení o záležitostech běženců“, které 

zavedlo již zmíněnou „vyhnaneckou správu“, první svého typu v západní okupační 

zóně.
31

 Dne 19. února 1947 byl na základě zvláštního nařízení spojenecké vlády vydán 

„bavorský zákon o uprchlících“. Toto zvláštní státní nařízení zrovnoprávnilo vyhnance 

a vysídlence s ostatními státními občany Německa. Získali navíc přednost při obdržení 

zásob, a pokud šlo o nástup do zaměstnání, byl vyhnanec a vysídlenec před místním 

upřednostněn v poměru jedna ku čtyřem.
32

 V červenci 1948 byla v Bavorsku zavedena 

svoboda podnikání, tím bylo umožněno tisícům uprchlických podniků zahájit jejich 

činnost. Ve stejném roce odstartovaný program půjček pro podporu podnikatelské 

činnosti vyhnanců a vysídlenců se stal partikulárním řešením chybějícího kapitálu.
33

 

5.1. Plány o rozmístění 

Podle předpisů okupačních mocností byly přijímací regiony v rámci 

poválečného Německa stanoveny výlučně podle logistických kritérií. Vyhnanci byli 

rozmísťováni do regionů s dostupným obytným prostorem zejména v zemědělských 

strukturálně slabých oblastech, které oproti dočasně zničeným průmyslovým regionům 

nenabízely příliš pracovních příležitostí. Vzhledem k strachu z opětovného vytvoření 

                                                 
30

 Překlad: „[…]Musíme pomoci lidem bez kořenů ve spolupráci s okupačními mocnostmi, co nejrychleji to 
půjde, opět k jejich domovině. Do té doby, dokud toto nebude možné, máme lidskou povinnost postarat 
se o ně a nenechat je zhynout.“. Franzen, „Der vierte Stamm Bayerns: Die Schirmherrschaft über die 
Sudetendeutschen 1954–1974“, 73. 
31

 Franzen, „Der vierte Stamm Bayerns: Die Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen 1954–1974“, 
74–75. 
32

 Krauss: „Vysídlení Němci v Bavorsku po roce 1945“, 37. 
33

 Ibid., 42. 
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menšiny, tentokrát v rámci Německa, byly do stejné oblasti umisťovány pokud možno 

pouze jádrové rodiny.
34

 

5.1.1. Nařízení č. 3 o záležitostech běženců 

Dne druhého listopadu 1945 bylo s okamžitou platností vydáno nařízení 

č. 3 o záležitostech běženců
35

 (Verordnung Nr. 3 über das Flüchtlingswesen) podepsané 

bavorským mistrem vnitra Josefem Seifriedem, ve kterém se předkládalo řešení 

spravedlivého rovnoměrného rozdělení vyhnanců a vysídlenců po celé zemi. Řešením 

byla určení funkce tzv. „státního komisaře“ (Staatskomissar), který měl mít na starosti 

„otázky běženců“ (Flüchtlingswesen) v rámci bavorského ministerstva vnitra, dále pak 

funkce bavorského „vládního komisaře“ (Regierungskommissar), jehož úkolem bylo 

rovnoměrné rozdělení transferovaných Němců ve vládních okresech. Jako poslední byla 

definována činnost tzv. „komisaře pro otázky běženců“ (Flüchtlingskommissar), který 

měl na starosti organizaci „běženecké otázky“ (Flüchtlingswesen) v rámci okresů. Staral 

se o vyhnance a vysídlence od jejich příchodu, až po konečné ubytování a zařazení do 

pracovního procesu.
36

 

5.1.2. Povinné přijímací kvóty vyhnanců a vysídlenců 

V listopadu určila komise pro „péče o uprchlíky“ (Flüchtlingsfürsorge) 

zemského parlamentu americké zóny ve Stuttgartu přijímací kvóty vyhnanců 

a vysídlenců. Bavorsko mělo přijmout 50 %, Hesensko-Darmstadtsko 27 % 

a Bádensko-Württembersko 23 % nově příchozích. Mezi potenciálními přijímacími 

zeměmi došlo k boji o změnění tohoto rozhodnutí. Zástupci Bavorska vehementně 

protestovali, jelikož nově stanovené přijímací kvóty nezohledňovali již přijaté 

vysídlence a vyhnance a ani v Bavorsku stále přebývající evakuované Němce 

z neobyvatelných německých oblastí. Nakonec však i přes tyto argumenty a protesty 

byla přijímací kvóta pro Bavorsko naopak zvýšena z 50 % na 54 %.
37

 Rozmisťování 

založené na tomto principu s sebou přinášelo mnohé nevýhody. Největší z nich bylo 

špatné pracovní uplatnění vyhnanců, kteří by v průmyslových městech nalezli lepší 

uplatnění. Dalším problémem byly náboženské nesrovnalosti, kdy se do ryze 

                                                 
34

 Grosser „Sudetendeutsche im Nachkriegsdeutschland“, 396. 
35

 Bayern, Verordnung Nr. 3 über das Flüchtlingswesen, 02. 11. 1945 
36

 Martin Kornrumpf, In Bayern angekommen: Die Eingliederung der Vertriebenen Zahlen – Daten – 
Namen (München – Wien: Günter Olzog Verlag, 1979) 17. 
37

 Franzen, „Der vierte Stamm Bayerns: Die Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen 1954–1974“, 
38–39. 
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katolických oblastí umisťovali protestanti a naopak. Proto jedno z prvních důležitých 

ustanovení vydaných spolkovou vládou bylo „Nařízení o přesídlení vyhnanců“. 

5.1.3. Vyhnanecké a vysídlenecké obce, města a běženecké 

sídliště 

Rozmístění vyhnanců po Bavorsku bylo nahodilé. Asi největší příjem vyhnanců 

vykazovaly vládní obvody Horní Franky a Střední Franky. V obou vládních obvodech 

dohromady se v únoru roku 1946 evidovalo přes 342 000 vyhnanců a evakuovaných 

Němců, ze zničených oblastí Německa.
38

 V místech, kde se vyhnanci a vysídlenci začali 

usazovat ve větším počtu, vznikla vyhnanecká a vysídlenecká sídliště, obce, ba dokonce 

i celá města. Většinou se tak stalo přeměnou z provizorních běženeckých táborů. 

Nejprve z nich vznikala sídliště. Z některých pak dále celá města. S výše zmíněnými 

sídlišti a městy se většinou pojil vyhnanci a vysídlenci importovaný průmysl. Jako 

například výroba skla a bižuterie v Neugablonz, kde se usadilo 18 tisíc vyhnanců a 

vysídlenců z Jablonce nad Nisou (Gablonz an der Neisse). Dnes je Neugablonz největší 

sídliště v Kaufbeurenu. Další sídliště, obce a města v Bavorsku, která můžeme 

jmenovat, jsou například Geretsried, Traunreut, Waldkraiburg a Neutraubling. 
39

 

Výše zmíněné uprchlické kolonie vznikly na místech po vybombardovaných 

továrních komplexech. Většinou se jednalo o zbrojovky, které vzhledem k utajení 

bývaly umístěny hluboko v lesích, stranou od civilizace. I přes snahu spojenců tyto 

komplexy srovnat se zemí, infrastruktura nebyla poničena.
40

 Tato nově vznikající 

sídliště a města, z kterých se velmi často stala centra pokroku a průmyslu, vzbuzovala u 

domácích nedůvěru a strach. Můžeme tak usoudit i z četných jmen urážlivého a 

zesměšňujícího charakteru. Jedná se třeba o Hypoteční hrb (Hypothekenbuckel), Obydlí 

z prken (Bretterhausen), nebo Česnekové sídliště (Knoblauchsiedlung). Dodnes na 

domovinu tehdejších přistěhovalců v těchto sídlištích, obcích a městech upomínají 

mnohé názvy ulic, jako například Vroclavská ulice (Breslauer Straße), Sudetská silnice 

(Sudetenlandstraße), Královecká ulice (Königsberger Straße), Gdaňská ulice (Danziger 

                                                 
38

 Klaus Dieter Wolf, „Zwischen Elend, Politik und allen Stühlen“ in Bayerns vierter Stamm: Die 
Integration der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen nach 1945 ed. Rudolf Endelers (Köln: Böhlau Verlag, 
1998) 10.  
39

 Burk, „Fremde Heimat“, 72–74. 
40

 Krauss: „Vysídlení Němci v Bavorsku po roce 1945“, 44. 
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Straße), Besarabská ulice (Bessarabienstraße), Mazurska cesta (Mausurenweg), 

Štětínská ulice (Stettiner Straße) a Chebská cesta (Egerweg).
41

 

5.2. Vznik a funkce běženecké správy 

Okupační mocnosti byly toho názoru, že Němci se měli s prohranou válkou 

a s tím spojenými následky vypořádat v celkové míře, tím pádem jim připadla 

i povinnost se postarat o přijetí a zaopatření Němců transferovaných z východu.
 42

 Dne 

31. října 1945 předal ředitel vojenské vlády, generál Walter J. Muller zodpovědnost za 

opatrování a živobytí všech vyhnanců a vysídlenců ministerskému předsedovi 

Hoegnerovi. Němci se podle Američanů měli v jednotlivých krocích naučit převzít 

politickou odpovědnost. Vyhnanecká a vysídlenecká otázka se nabízela jako záležitost 

k nácviku.
43

 V roce 1945 vznikla první „běženecká správa“, a to v podobě Státního 

komisariátu. O dva roky později, v roce 1947 „běženecká správa“ dostala podobu 

Státního sekretariátu při zemském ministerstvu vnitra. Byla první důležitou centrálou, 

která zastupovala vyhnance a vysídlence v politických záležitostech. Její činnost 

spočívala v pomoci během prvních let pobytu v nové zemi. Zřizovala vyhnancům a 

vysídlencům doklady, snažila se zajistit pro ně vyšší příděly a v případě legislativního 

rámce řešení specifických problémů postihující vyhnance, byla prvním kontaktním 

místem, kam se vyhnanci měli a mohli obrátit. Politika směřovaná na vyhnance a 

vysídlence se před vznikem Spolkové republiky Německa odvíjela na úrovni obcí, 

jednotlivých zemí a zemských rad. Počátkem padesátých let začaly vznikat první 

spolkové zákony. Integrace na komunální úrovni byla v období příchodu prvních 

zákonů již považována za završenou.
 44

 

Úkoly trojdílného aparátu byly shrnuty velmi obecně. Jednalo se o nápravu 

vyhnaneckého utrpení, vyřešení problému, jak rovnoměrně rozdělit transferované 

Němce na území celé země a za třetí o komplexní opatrovnictví nad vysídlenci 

a vyhnanci. Na špici této instituce byl od 15. prosince až do roku 1950 vratislavský 

vládní předseda, nestraník Wolfgang von Jaenicke. 
45

 

                                                 
41

 Burk, „Fremde Heimat“, 72–74. 
42

 Kossert, „Chladná vlast“, 106. původně v T. Grosser: Ankunft, Aufnahme und Integration 49–67. 
43

 Franzen, „Der vierte Stamm Bayerns: Die Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen 1954–1974“, 
67. 
44

 Krauss: „Vysídlení Němci v Bavorsku po roce 1945“, 36. 
45

 Franzen, „Der vierte Stamm Bayerns: Die Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen 1954–1974“, 
75. 



   

 

11 

  

5.2.1. Struktura  

Hlavním velitelem „Běženecké správy“ byl státní komisař. Jemu se zodpovídalo 

pět vládních komisařů se sídly v Ansbachu, Würzburgu, Regensburgu, Augsburgu a v 

Mnichově. V rámci krajů a měst působilo na nejnižší úrovni 166 komisařů. Ti služebně 

spadali pod primátory, odpovědni však byli pouze vládnímu komisaři.
46

 

5.2.2. Zavedení a význam průkazu pro vyhnance a vysídlence 

Ze „Zákona o běžencích, vyhnancích a vysídlencích“ 
47

 z 14. prosince 1945 

vyplývá povinnost vlastnictví vyhnaneckého průkazu. Z každé vyhnanecké rodiny byl 

jeden z jejich členů povinen jako zástupce po příchodu do nového místa svého bydliště 

okamžitě po příchodu, nejdéle však do 2 týdnů od příchodu, zažádat u příslušného 

Komisaře pro běženecké otázky o jeho vyhotovení. Na základě tohoto průkazu pak 

vyhnancům byly vydávány potravinové a přídělové lístky.  Vydání těchto lístků bylo 

zapisováno do průkazu pro vyhnance.
48

 

5.2.3. Slučování rodin skrze vyhledávací službu (Suchdienst) 

Jedna z karet, která musela být při žádosti o průkaz vyhnance vyplněna, byla 

určena pro Vyhledávací centrálu Mnichov (Suchdienst-Zentrale München). Vyhledávací 

služba spolupracovala při své činnosti se státem, s církevními spolky, s UNNROU 

(United Nations Relief and Rehabilitation Administration) a s Mezinárodním červeným 

křížem.
49

 Po skončení druhé světové války a po transferu německého obyvatelstva 

z východu se každý čtvrtý Němec stal hledaným. V té době bylo těžké najít jednu 

rodinu, která zůstala celá pohromadě a nikoho nepohřešovala. 
50

 

5.3. Politická participace a volební právo 

Volebním právem po příchodu do SRN nedisponovala většina vyhnanců 

a vysídlenců. Bylo tomu z toho důvodu, že americká okupační správa se snažila zabránit 

                                                 
46

 Klaus Dieter Wolf, „Zwischen Elend, Politik und allen Stühlen“ in Bayerns vierter Stamm: Die 
Integration der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen nach 1945 , 9. 
47

 Bayer. GVBl Nr. 1/1946, 14. 12. 1945. 
48

 Martin Kornkrumpf, In Bayern angekommen: Die Eingliederung der Vertriebenen Zahlen – Daten – 
Namen (München – Wien: Günter Olzog, 1979) 55–57. 
49

 Kornkrumpf, „In Bayern angekommen: Die Eingliederung der Vertriebenen Zahlen – Daten – Namen“, 
59. 
50

Ibid. 192. 
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politické radikalizaci nově příchozích Němců.
51

 V případě, že před rokem 1937 nebyli 

obyvateli území Německé říše, bylo jim volební právo přiděleno až po půl roce čekání. 

Z počátku čekací lhůta na volební právo trvala dokonce jeden rok. Zrušení tohoto 

právního předpisu proběhlo v roce 1948. 
52

 Na svépomocné organizace bylo nahlíženo 

jako na zájmové zastoupení vyhnaneckých skupin. Ze strachu před vznikem zastoupení 

menšin dala vojenská vláda v létě 1946 příkaz ke zrušení jejich působení.
 53

 Vznik 

i existence organizací a samosprávy vyhnanců byly však v Bavorsku tolerovány více 

než v dalších německých spolkových zemích. Stejně tak tomu bylo i v případě většího 

seskupení vyhnanců pocházejících ze stejných regionů, z kterého si přinesli znalosti 

speciálních průmyslových odvětví. V roce 1949 okupační mocnosti povolili i formování 

politických uskupení. Tím vznikla možnost zakládání takzvaných krajanských sdružení, 

po dlouhá léta nejviditelnější reprezentace vyhnanců a vysídlenců.
 

S aktivním 

a pasivním volebním právem a se zrušením koaličního zákona se stali vyhnanci důležití 

i pro již etablované politické strany, jako nová skupina voličů. Tím stoupal tlak na 

řešení vyhnaneckých problémů.
54

 Avšak když roku 1949 byl zrušen spojenecký koaliční 

zákaz, většina politicky angažovaných vyhnanců a vysídlenců již byla členem nějaké 

větší politické strany.
55

 

5.3.1. Vyhnanci jako političtí aktéři po roce 1945 

Největší úspěch u vyhnanců a vysídlenců měla před povolením zakládat vlastní 

politické strany „Sociálnědemokratická strana Německa“ (SPD). Ta již v roce 1946 

žádala o zrovnoprávnění vyhnanců a vysídlenců s místním obyvatelstvem. Vyhnanců 

a vysídlenců, kteří se stali členy SPD, bylo v roce 1947 něco mezi čtvrtinou až 

polovinou všech členů SPD.
56

 Po zrušení koaličního zákazu v roce 1948 začala o rok 

později vznikat krajanská sdružení. Sedmnáct krajanských sdružení se organizovalo 

podle konceptu Rudolfa Lodgmana von Auena jako nadstranický spolek ve spolku 

vyhnanců. Jejich členové působili také v různých politických stranách a zasazovali se 

v nich o prosazení zájmů krajanských sdružení.
57

 

                                                 
51

 Franzen, „Der vierte Stamm Bayerns: Die Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen 1954–
1974“,68. 
52

 Krauss: „Vysídlení Němci v Bavorsku po roce 1945“, 35. 
53

 Ibid. 32 
54

 Burk, „Fremde Heimat“, 42 
55

 Halbe, „Der zweite lange Marsch“, 253. 
56

 Franzen, „Der vierte Stamm Bayerns: Die Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen 1954–
1974“,94–95. 
57

 Burk, „Fremde Heimat“, 121. 
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6. Spolkové zákony a vznik Spolkového ministerstva 

pro vyhnané osoby, uprchlíky a oběti války 

Na federativní úrovni se problematika vyhnanců a vysídlenců začala řešit až 

počátkem 50. let. V následujících kapitolách se budu věnovat zásadním spolkovým 

zákonům. Vzhledem k jejich důležitosti je pro lepší přehlednost uvádím samostatně.  

6.1. Nařízení o svobodě stěhování a vnitřní migrace a 

zákon o bytové výstavbě 

Jedním z prvních spolkových vládních nařízení bylo „nařízení o přesídlení 

vyhnanců“ (Verordnung über die Umsiedlung von Heimatvertriebenen). Teprve poté 

bylo možné vyhnancům a vysídlencům nabídnout bydliště v místech s dostatečnou 

schopností je přijmout a nabídnout jim i pracovní místa.
58

 Tím také docházelo 

k postupnému slučování nejen rodin, ale i širšího příbuzenstva, sousedství.
59

 Začalo tím 

hromadné stěhování. Ze Šlesvicka-Holštýnska odešlo 400 000 transferovaných Němců, 

z Dolního Saska 350 000 a z Bavorska 265 000. Mezi lety 1949 až 1960 tímto 

způsobem změnil místo svého bydliště v rámci Spolkové republiky každý čtvrtý 

vysídlenec a vyhnanec.
60

 Ve snaze zabránit odlivu vyhnaneckých pracovních sil 

z Bavorska, ale také umožnit jejich efektivní nasazení, přistoupilo se k tzv. „plánu 

vnitřní migrace v rámci Bavorska“.
61

 Tzv. sekundární migrace s sebou přinesla neustálé 

změny podoby pracovišť a pracovních sil a docházelo tak k vyprofilování se nových 

průmyslových odvětví.
62

 Tento proces spustil také masovou výstavbu bytů, kdy 

začátkem roku 1952 bylo zřízeno celkem 20 650 bytů pro zhruba 70 000 obyvatel.
63

 

Zákon o bytové výstavbě navíc zvýhodňoval výstavbu sociálního bydlení pro vyhnance 

a vysídlence.
64
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60
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61
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6.2. Měnová reforma (Währungsreform) 

Měnová reforma z roku 1948 zastavila obnovu konzumního chování 

obyvatelstva a taktéž omezila průmysl. To se dotklo především vyhnanců a vysídlenců 

ze Sudet, kteří se v poválečném Bavorsku snažili navázat na tradiční průmyslové 

odvětví ze své staré vlasti. V této fázi musel intervenovat bavorský stát a nově 

rozvíjející průmysl podpořit investiční pomocí.
65

   

6.3. Zákon o okamžité pomoci (Soforthilfegesetz – SHG) 

Jednou z podpor, která se průmyslníkům dostala, byl i „Zákon o okamžité 

pomoci“, jednalo se o spolkový zákon, který měl pomoci lidem, kteří se z důvodu války 

ocitli ve stavu nouze a potřebovali pokud možno okamžitou pomoc. Finanční pomoc se 

však z nedostatku financí přidělovala pouze těm, kteří ji nejvíce potřebovali. Jednalo se 

o přechodné vyrovnání a očekávalo se jeho nahrazení LAG, který měl být 

spravedlivější, co se týče odškodnění většiny vyhnanců a vysídlenců. Odškodnění se 

týkalo jak vyhnanců a vysídlenců, tak utečenců ze sovětské okupační zóny, lidí válkou 

poškozených i těch, které na pokraj existenčního minima dohnala měnová reforma. 

Díky „Zákonu o okamžité pomoci“ se zabránilo sociálním nepokojům, a proto tento 

zákon patří mezi ty nejvýznamnější zákony vydané spolkem a aplikované na bavorském 

území v poválečné době.
66

  

6.4. Zákon o narovnání břemen (Gesetz über den 

Lastenausgleich – LAG)  

V „Zákoně o narovnání břemen“ byli běženci, vyhnanci a vysídlenci poprvé 

zákonně uznáni německou stranou jako oběti. V preambuli LAG jim byl přislíben nárok 

na reintegrační pomoc a na vyrovnání jejich břemene.
67

  Založením SRN byly ve 

spolkovém parlamentě zahájeny práce na LAG. Překážkou rychlého způsobu řešení byl 

nevypočitatelný ekonomický vývoj. Z plánu přerozdělit vlastnictví a zahájit půdní 

reformu se nakonec ustoupilo. To, jakým způsobem bude do vlastnictví občanů 

zasaženo, bylo předmětem sporu. Politické strany měly obavy z nepokojů, které by 

mohly vzniknout z příliš radikálního zásahu do majetkových struktur občanů. Takovéto 

                                                 
65
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52. 
66
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67
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nepokoje mohly vést až k zpomalení obnovy státu, který byl pro vládní strany 

prioritním, a tudíž se se zahájením reforem čekalo. V platnost vstoupil LAG 1. září 

1952, a to jako doplnění „Zákona o okamžité pomoci“ z roku 1946. První schválení 

získal od zprostředkovatelského výboru. Dne 14. srpna 1952 se konalo hlasování 

Spolkového sněmu. Celkový počet poslanců činil 353, z čehož 208 hlasovalo pro přijetí 

zákona a 139 proti jeho přijetí a 6 se hlasování zdrželo. Schválením tohoto zákona 

vznikla vyhnancům a vysídlencům možnost zažádat si o odstupňované odškodnění. 

Novelizace zákona probíhala po dobu prvních let přibližně jednou ročně. Celkem byl 

zákon novelizován 31krát, a to až do roku 1987. Odvod majetku obyvatelstva, které se 

stalo na základě zákonu LAG plátci vyrovnání, představoval padesát procent jejich 

majetku, evidovaného ke dni měnové reformy. Jednalo se o jednorázový odvod, který 

bylo možné splácet po dobu třiceti let. Odvody učiněné v rámci Zákona o okamžité 

pomoci se připočetly do již zaplacených odvodů. Zněním zákona se podařilo omezit 

velké zásahy do majetkové podstaty plátců. Díky růstu ekonomiky a tím i rostoucím 

majetkovým výnosům a také zvyšujícím se výnosům z hodnoty nemovitostí.  

K hlavnímu naplnění skutkové podstaty zákona začalo docházet v druhé 

polovině padesátých let, s překlenutím do let šedesátých, v kterých dosáhlo svého 

završení. Jednalo se o největší sociálně-politickou transferovou platbu, a to až do 

znovusjednocení Německa. Jako první se finance v rámci odškodnění vyplácely na 

vybavení domácnosti, válečnou rentu, podporu vzdělávání a na půjčky určené 

k založení živnosti. Do roku 2001 se částka vyplacená v rámci odškodnění rovnala 

143,5 miliardy DM. K transformaci sociální struktury SRN vyrovnání břemen nevedlo. 

Platící občané SRN o svůj majetek nepřišli. I tak finanční podpora vyhnanců 

a vysídlenců vedla k zahájení jejich ekonomických aktivit, například při zvětšování 

rodinných podniků. Pozitivní účinky LAG se projevily i na komunálních daňových 

příjmech, urychlení zřizování škol a rozvoji silniční sítě. LAG tak podpořilo 

ekonomické, a tím i sociální začlenění vyhnanců a vysídlenců. 

Míra odškodňování vyhnanců a vysídlenců se stanovovala podle dvou kritérií. 

Jedním kritériem byla potřeba odškodnit sociálně potřebné, dalším potřeba odškodnit ty, 

kteří měli velké individuální ztráty. Po jednání o kompromisu mezi oběma kritérii, se 

v plném rozsahu vyplácely ztráty pouze do částky 4 800 římských marek. Ztráty nad 

4 800 říšských marek byly vypláceny pouze podle procentní sazby. Ta činila osm 

procent za škody nad jeden milion říšských marek. Finance z fondu vyrovnání břemen 

měly sloužit jako základní pomoc. Stanovení výše škody vyhnanců a vysídlenců trvalo 
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někdy i léta. V některých případech bylo odškodnění vypláceno až dědicům zasažené 

generace vyhnanců a vysídlenců.
68

 

6.5. Spolkové ministerstvo pro záležitosti vyhnaných 

osob, uprchlíků a obětí války (Das Bundesministerium für 

Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte – BMVt) 

Dne 20. září 1949 oficiálně započala činnost slezského právníka Hanse 

Lukascheka pro „Spolkové ministerstvo pro vysídlené a vyhnané osoby, uprchlíky a pro 

oběti války“. Tento úřad převzal plánování a koordinaci státního usmíření vysídlenců, 

vyhnanců a utečenců. Tuto funkci měly do té doby, tedy až do vzniku Spolkové 

republiky na starosti jednotlivé země. Ministerstvo se staralo o integraci 

transferovaných Němců a podporovalo vhodná opatření, jako například SHG, WoBauG, 

LAG a BVFG.
69

 K ukončení činnosti BMVt došlo v rámci sociálně-liberální vlády 

kancléře Willyho Brandta a jeho Ostpolitik.
70

 

6.6. Federální zákon o vyhnancích (Gesetz über die 

Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge – 

BVFG)  

Významným aktem BMVt bylo vydání „Federálního zákona o vyhnancích“ 

v roce 1953. V tomto zákoně byl oficiálně položen právní základ a status pro skupinu 

transferovaných Němců. Vyhnanci jsou ti, kteří 31. prosince 1937, nebo před tímto 

datem, měli své bydliště v státech, ze kterých byli vyhnáni a vysídleni. V tomto případě 

dostali průkaz pro vyhnance typu A. Osoby, které byly vysídlené a vyhnané, avšak 

pokud nesplňovaly výše uvedené podmínky, obdržely průkaz pro vyhnance typu B. 

Uprchlíci ze sovětské okupační zóny, kteří nebyli současně vysídlenci nebo vyhnanci, 

obdrželi průkaz pro vyhnance typu C. 

V zákoně je také určeno, podle jakých kritérií člověk přísluší k německé 

národnosti. Jedním z kritérií bylo hlášení se k německé kultuře a obyčejům, dalším k 

německé národní příslušnosti. Za znaky svědčící o národní příslušnosti tento zákon 

považoval přihlášení se k německému národu během pobytu ve své původní vlasti, 

původ, jazyk, výchovu a kulturu. Až dodnes upravuje paragraf 96 tohoto zákona také 

                                                 
68
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69
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péči o kulturu vyhnanců a vysídlenců. Federace je tímto povinna pečovat o kulturní 

památku vysídlenců a vyhnanců, ale také podporovat a financovat vědecké bádání. 

Spolek a jednotlivé země jsou povinny zachovávat kulturní bohatství německého území 

na východ od Odry a Nisy a území obývaného německými menšinami do konce druhé 

světové války.71 

7. Přístup zemské bavorské vlády k  vyhnanecké a 

vysídlenecké problematice v 50. letech  

První integrační kroky jsou považovány za uzavřené. Vyhnancům a vysídlencům 

bylo v roce 1948 opět přiznáno volební právo a začali se politicky angažovat. Politické 

strany musely začít reagovat na novou skupinu voličů. Politické uskupení WAV jako 

jediné v roce 1950 umožnilo vyhnancům a vysídlencům poměrné zastoupení v zemské 

kandidátce. V ten samý rok v bavorském zemském sněmu získalo již při první 

kandidatuře politické uskupení „Svaz vyhnaných z vlasti a bezprávných“ (Bund der 

Heimatvertriebenen und Entrechteten BHE) 58 % hlasů všech vyhnanců a vysídlenců. 

Svaz hájil zájmy vyhnanců a vysídlenců a v rámci Bavorska participoval na všech 

vládách v průběhu 50. let. Svojí úspěšností podnítil i další politické strany k umístění 

vyhnanců a vysídlenců do svých kandidátek. Sociální demokracie SPD začala zakládat 

místní skupiny, i na venkově, v místech, kde žili noví voliči z řad vyhnanců. Tím 

nastávala přeměna struktury politických stran. 
72

 Po volbách do Zemského sněmu v roce 

1950 byla sestavena koalice z Křesťansko-sociální unie Bavorska (CSU), SPD, BHE-

DG.
73

 Koalice se udržela po celé funkční období. Na úrovni zemské politiky se cílem 

koalice stal boj proti státnímu zadlužení, podpora výzkumu a industrializace, boj proti 

nezaměstnanosti, výstavba sociálního bydlení, zakládání národních škol
74

 (Volksschule) 

a národních vysokých škol (Volkshochschule, VHS)
75

. Vyřešení těchto problémů se 

vyhnanců a vysídlenců týkalo snad ještě silněji než původních obyvatel Bavorska. 

BHE si za cíl kladla zlepšení životních podmínek vyhnanců a vysídlenců, dále 

chtěla vytvořit rozsáhlou legislativu týkající se narovnání břemen a úplné 

zrovnoprávnění vyhnanců a vysídlenců s ostatními občany SRN. Zrovnoprávněním byl 
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zamýšlen úspěšný integrační proces na všech úrovních, tedy na úrovni hospodářské, 

sociální a kulturní. V kontrastu s tím ale ve svých cílech uváděla návrat do vlasti, nebo 

připojení Sudet a Rakouska k SRN. 

V roce 1951 došlo k přejmenování státního sekretariátu pro běžence 

(Staatssekretär für das Flüchtlingswesen) na státního sekretáře pro záležitosti vyhnanců 

(Staatssekretär für Angelegenheiten der Heimatvertriebener). Z tohoto přejmenování se 

dá jasně vyčíst změna přístupu k problematice vyhnanců a vysídlenců. Ze 

znevýhodněné, nouzí trpící skupiny se stala sebevědomá skupina podílející se na 

politickém životě Bavorska.
76

 Počátkem 50. let začalo být jasné, že koncept pouhého 

hospodářského začlenění vyhnanců a vysídlenců není dostačující. Důležité je zajistit 

nově příchozím Němcům i možnost kulturní identity. Především se tak mělo zabránit 

možnosti radikalizace početné skupiny transferovaných Němců, dále se tak mělo docílit 

jejich snadnější integrace. Vzhledem k světovému politickému vývoji se od myšlenky 

možného návratu vyhnanců a vysídlenců do jejich původní vlasti postupně upouštělo. 

Také původní záměr bavorské politiky, „Běženecké správy“ a okupačních mocností  

o úplnou asimilaci vyhnanců a vysídlenců formulovaný roku 1947 ministerským 

prezidentem Erhardem byl nahrazen konceptem „dvojité strategie“. Jednalo se 

o hospodářskou a sociální integraci za předpokladu zachování určitého zachování péče 

o tradice a kulturu vyhnanců a vysídlenců. Podle vyhnance, vysídlence a politika za 

stranu WAV je nemožné za dva roky z milionu a tři čtvrtě nových bavorských občanů 

učinit Bavory, Franky, nebo Šváby
77

.
78

 Bavorský stát začal nejen podporovat kulturní 

instituce, ale také vyhnanecké a vysídlenecké kulturní organizace jako Slezský spolek, 

Ackermann-Gemeinde, Eichendorff-Gilde a krajanské sdružení v jejich kulturní 

činnosti.
79
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7.1. Vyhnanci jako političtí aktéři v 50. letech 

7.1.1. Svaz vyhnaných z vlasti a bezprávných (Bund der 

Heimatvertriebenen und Entrechteten) BHE 

Po vzniku Svazu vyhnaných z vlasti a bezprávných (Bund der 

Heimatvertriebenen und Entrechteten, BHE) se potvrdilo, že prohlášení vlády, ve 

kterém zmiňovala Západní Německo jako možné centrum politického a ekonomického 

neklidu, bylo opodstatněné. BHE byl založen v spolkových zemích s nejvyšším počtem 

přijatých vyhnanců a vysídlenců, a to v roce 1950. Největší volební úspěchy dosáhl 

BHE nakonec jen v zemích s vysokým podílem vyhnanců a vysídlenců. V letech 1950–

1966 byl ve spolkové vládě zastoupen jen krátce a to od roku 1953 do roku 1955, ve 

vládách spolkových zemí Bádensku-Württembersku, v Hesensku, V Dolním Sasku, ve 

Šlesvicku-Holštýnsku a v Bavorsku však poměrně dlouho. Založením strany hájící 

určitou politickou skupinu klientů získal problém politický charakter a stal se výzvou 

pro etablovaný systém politických stran.
80

 

GH/BHE  v Bavorsku byla v padesátých a šedesátých letech součástí každé 

vládní koalice, a díky tomu mohla prosazovat své zájmy vůči vyhnancům 

a vysídlencům. Jejich popularita a úspěch přinutil také ostatní zavedené politické strany 

zaměřit se ve svém volebním programu na výše zmíněnou skupinu. Za SPD bylo v roce 

1950 během voleb do zemského parlamentu zvoleno devět
81

 kandidátů pocházejících ze 

Slezska nebo Sudet. Jedním z nich byl také Volkmar Gabert, sudetský emigrant, který 

se stal roku 1962 předsedou frakce a o rok později národním předsedou SPD. 
82

  

7.2. Státní sekretariát při ministerstvu vnitra 

Státního tajemníka Wolfgang von Jaenickeho dne 18. prosince 1950 v jeho 

funkci nahradil profesor Dr. Dr. Theodor Oberländer, věhlasný expert na východní 

Evropu. 
83

 Ten získal na rozdíl od svého předchůdce od podzimu 1951 do rozpočtu 

finanční prostředky určené k podpoře péče o kulturu. Podařilo se mu získat jednorázový 

příspěvek na rozhlas. Od roku 1952 měl v rozpočtu k dispozici 142 000 DM, které 

z větší části čtvrtletně rozděloval mezi okresy. Menší část finančních dotací si nechával 

na podporu neregionálních záměrů a osobností klíčového významu. Ze státem nově 
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uvolněných finančních prostředků na podporu kultury se dotovaly knihovny, orchestry, 

chóry, mládežnické, ale také sportovní spolky.
84

 K stěžejním bodům, které se 

Oberländer rozhodl podporovat, patřila východověda a vědecké bádání se zaměřením na 

východ. Svou snahou o podporu kultury tak navázal na Jaenickeho „usnesení o kulturní 

péči o běžence a vyhnance“ (Ministerialentschließung zur kulturellen Annäherung). 

Tímto usnesením Jaenecke 27. května 1949 formuloval vládnoucí straně, vládním 

úřadům nutnost dotace kultury vyhnanců a vysídlenců. V jeho argumentech zazněla 

potřeba cíleně kontrolovat seskupování vyhnanců a vysídlenců tím, že se vláda na jejich 

aktivitách bude podílet, čímž se mělo zamezit radikalizaci nově příchozí skupiny 

obyvatelstva.
85

 

Po odchodu Oberländera na post ministra BMVt, byl do funkce státního 

komisaře zvolen Walter Stein. Ten hned vzápětí musel existenci „Běženecké správy“ 

obhajovat. Podle některých politiků „běženecká správa“ ztratila svůj původní význam a 

stala se nadbytečnou. Stein varoval před nespokojeností mezi vyhnanci a poukazoval na 

fakt, že zrušení „Běženecké správy“ by u početné skupiny vyhnanců vyvolalo zklamání, 

rozhořčení až politickou radikalizaci. K okamžitému ukončení činnosti „Běženecké 

správy“ nakonec nedošlo. Od dubna 1955 „běženecká správa“ přešla od státního 

ministerstva vnitra pod státní ministerstvo práce a sociálních věcí. V prosinci 1962 

přestala správa fungovat úplně.
86

  

 

7.3. Patronát Bavorska nad sudetskými Němci 

7.3.1. Symbolická politika 

Od vydání § 96 BVFG byla v Bavorsku učiněna opatření pro zdařilou kulturní 

integraci vyhnanců a vysídlenců, která pracovala i se symbolickou politikou. Kulturní 

symboly se začaly záměrně využívat v rámci podpory integračního procesu. Politici 

symbolické prvky používají k vytvoření a inscenování nové reality. Nástroje 

symbolické politiky jsou velmi různorodé a mají až emocionální nádech. Jedná se např. 

o pravidelně opakující se rituály a tradice, zřizování pamětních míst, a pojmenování 
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veřejných prostranství, budov, ulic po osobnostech vytvářejících jednotnou identitu. 

Nejsilnějšími nástroji jsou např. slavnostní akty a každoročně opakující se proslovy, 

které mají za cíl utužit pocit sounáležitosti občanů a státu. Jako velmi účinná se jeví 

především v dobách sociální nestability a materiální nouze. Za takovýchto podmínek lze 

symbolickou politiku použít jako prostředek k úspěšnému provedení integrace.
87

 

K tomu, aby se přijímací společnost zbavila strachu z cizích, nově příchozích 

Němců, bylo třeba ji seznámit jak s jejich hospodářskými výkony a výsledky, tak 

s jejich kulturním dědictvím. Konstrukce nové společné identity začala skrz 

vyzdvihování společného etnického původu, přičemž nesjednocující prvky přijímací 

společnosti a nově příchozích zůstaly mimo ohnisko politického zájmu. Tím bylo 

Bavorsko politiky prakticky stylizováno jako pravlast vyhnanců a vysídlenců. Jejich 

národní zvyky a tradice byly tedy klasifikovány jako tradice starého Bavorska, a proto 

bylo pouze třeba tyto přeložit a transformovat. K dosáhnutí tohoto záměru mělo dojít 

snahou o sjednocení původních bavorských obyvatel s těmi přistěhovalými. Dosáhnout 

takto uměle vytvořené, ideální a harmonické společnosti mělo nastat vydáváním cizího 

za vlastní.
88

 

 

7.3.2. Vznik patronátu 

Po druhé světové válce začaly v Bavorsku vznikat partnerství mezi komunami 

a skupinami vyhnanců a vysídlenců. Hlavním motivem jejich vzniku bylo vytvoření 

a zavedení obrazu minulosti a ochrana kulturního dědictví minulosti.
89

 

V Sudetoněmeckém krajanském sdružení vzniklo přání patronátu ministerského 

prezidenta nad sudetoněmeckým dnem. Při rozhovoru Rudolfa von Auena a Waltera 

Steina o daném záměru se spontánně zrodil ambicióznější plán, a to patronát spolkové 

země nad sudetskými Němci. Dne pátého června 1954 na sudetoněmeckém dni vyhlásil 

ministerský president Hans Ehard za přítomnosti Rudolfa von Auena, Kardinála 

Josepha Wendela, ministrů a státních sekretářů, regionálních a lokálních politiků, 

diplomatů, generálů a dalších vážených hostů patronát Bavorska nad sudetskými Němci. 

Sudetští Němci nemohli od Bavorska očekávat více. Jednalo se o významné 
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psychologické gesto vůči dlouho znevýhodněným vyhnancům a vysídlencům. Převzetí 

patronátu bylo zdůvodněno rodovou příbuzností mezi sudetskými Němci a Bavory, 

zvláštními vztahy Čech a Svaté říše římské a hospodářský vzestup Bavorska, v které 

hráli podstatnou roli právě sudetští Němci.
90

 V průběhu 50. let v rámci patronátu 

Bavorska nad sudetskými Němci došlo k finanční podpoře Sudetoněmeckého 

krajanského sdružení, Sudetoněmecké rady, Sudetoněmeckého archivu, Collegia 

Carolina a Sdružení Adalberta Stiftera.
91

 Za symbolickým a psychologickým gestem 

Bavorského státu se skrýval reálný obsah s praktickým dopadem. Bavorsko se zavázalo 

zastupovat politické zájmy sudetských Němců a přijmout je za své vlastní politické 

zájmy, povinnostmi a politickou podporou Bavorska vůči skupině sudetských Němců. 

Bavorsko takto učinilo jako první země SRN.
92
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Závěr 

V prvních letech po válce byly americká okupační správa a bavorská zemská 

vláda konfrontováni s příchodem Němců z území ztracených po 2. světové válce 

a německých menšin, které v důsledku nacionálně socialistické politiky přišli o svoji 

vlast. Na základě rozhodnutí Postupimské konference bylo Bavorsko povinno přijmout 

až čtyři miliony vyhnanců a vysídlenců. Pro ty se v agrárním Bavorském státě našlo 

místo z velké většiny na venkově. Nejvíce přijatých vyhnanců a vysídlenců v rámci 

Bavorska zaznamenaly vládní obvody Horní Franky a Střední Franky. Přes snahu 

americké okupační správy a bavorské zemské vlády zabránit většímu seskupení nově 

příchozích Němců, začala vznikat i vyhnanecká a vysídlenecká města. Vyhnanci do 

Bavorska přišli pouze s malým množstvím osobních věcí, prakticky bez jakéhokoliv 

majetku. Situace v poválečném Bavorsku byla krizová, města byla vybombardovaná, 

infrastruktura poničená a nefungovalo zásobování. To se projevilo na negativním 

a distancovaném přijetí vyhnanců a vysídlenců ze strany původního bavorského 

obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že americká okupační správa problematiku vyhnaných 

a vysídlených Němců považovala za německý problém a zároveň to považovala za 

vhodnou záležitost k nácviku převzetí politické odpovědnosti, předala starost 

o transferované Němce již bezprostředně po jejich příchodu do rukou bavorské vlády. 

Ta se k problematice zpočátku nijak nevyjadřovala, problém považovala za přechodný 

a věřila v jejich návrat do původní vlasti. Nezbytné i přes toto zaujaté stanovisko bylo 

alespoň „dočasné“ zajištění ubytování a začlenění do pracovního procesu. 3. nařízení 

o záležitostech běženců ustanovilo vznik a funkce běženecké správy, která se kromě 

zajištění ubytování o vyhnance a vysídlence v mnoha oblastech, například v právním 

poradenství, starala prakticky, v různých pozměněných podobách, až do roku 1962. 

Pomocí při zapojení do pracovního procesu měl podpořit v roce 1948 odstartovaný 

program půjček pro podporu podnikatelské činnosti, a také zavedená svoboda 

podnikání. Vyhnanci a vysídlenci, pocházející z průmyslových oblastí, zaváděli 

v Bavorsku nové průmyslové odvětví. Pomohli tím industrializaci původně agrární 

země, a díky tomu, ale také díky jejich pracovnímu nasazení přispěli k poválečnému 

hospodářskému zázraku. 

Na přelomu 50. let bylo jasné, že zahraniční politická situace návrat vyhnanců 

do své původní vlasti neumožní, zároveň také došlo k završení integrace na komunální 
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úrovni. Spolkové zákony objevující se v 50. letech daly podnět k završení hospodářské 

a sociální integrace na federativní úrovni. Došlo ke konečnému uznání vyhnanců 

a vysídlenců jako občanů SRN de jure. Na zemské úrovni bylo na přelomu 50. let také 

konečně umožněno zakládání politických spolků. Většina vyhnanců a vysídlenců, kteří 

v roce 1948 získali volební práva, však již byli členy některé z etablovaných politických 

stran, především SPD tím získala jak nové členy, tak větší skupinu voličů. Pro vyhnance 

významný se stal i vznik BHE politické strany, zastupující výhradně práva vyhnanců 

a vysídlenců, která se v zemském parlamentu vyskytovala po celé období 50. let. 

Zanedbatelná nebyla ani krajanská sdružení, především Sudetoněmecké krajanské 

sdružení, které se díky lobby u bavorské vlády přímo podílelo na vzniku patronátu 

Bavorska nad skupinou sudetských Němců. Patronát, který byl vyhlášen samotným 

ministerským prezidentem Erhardem na 5. sudetoněmeckém dni v Mnichově. 

Vznik patronátu byl jakýmsi završením nového pojetí integrace vyhnanců 

a vysídlenců. Transferované Němce bylo třeba trvale integrovat, tak aby byla v rámci 

zamezení radikalizace zachována péče o jejich tradice a kulturu. Ze znevýhodněné, 

nouzí trpící skupiny, se stala sebevědomá skupina podílející se na politickém životě 

Bavorska, která volala po svých právech. Kultura a kulturní politika se vedle 

hospodářských, sociálních, právních kroků, ukázala být dalším významným integračním 

opatřením. Převzetí patronátu nad sudetskými Němci se ukázalo být významným 

psychologickým tahem symbolické politiky, která s sebou nesla praktické politické 

následky. 

Za cíl jsem si kladla zjistit, zda Spolková země Bavorsko vzhledem k velké míře 

přistěhovalců provedla nějaké speciální legislativní kroky v procesu řešení vzniklého 

problému integrace nově příchozích vyhnaných a vysídlených Němců. Skupina 

přistěhovaných vyhnanců a vysídlenců nevytvořila v dnešní době žádnou viditelnou 

menšinu, která by si vytvářela své sociální či kulturní ghetto, nebo se hospodářsky 

a výrazně politicky oddělovala. Předpoklad k zdařilé integraci byla primárně znalost 

jazyka přijímající společnosti a německé národní příslušnosti. Příslušnost vyhnanců 

a vysídlenců k německé kultuře a národnosti byla použita také jako důvod jejich 

odškodnění a hospodářské podpoře v prvních letech. Pro zrovnoprávnění vyhnanců 

a vysídlenců s občany Bavorska na všech úrovních, bylo třeba umožnit této skupině 

vlastní kulturní identitu a její péči a vývoj. Rozvíjení kulturní politiky se proto nabízelo 

jako možné řešení politiky orientované vůči vyhnancům a vysídlencům. K do velké 

míry zdařilému začlenění vyhnanců došlo také proto, že bavorská vláda neaplikovala 
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princip asimilace, tedy splynutí nově příchozích s původním obyvatelstvem, nýbrž dala 

vyhnancům a vysídlencům možnost sebevyjádření a sebeurčení. Schválila a podpořila 

jejich přání vzniku vzdělávacích a kulturních institucí, a to již koncem 40. let, tedy před 

vydaným BVFG v roce 1953 a jeho kultuře se věnujícím paragrafem 96. Od té doby má 

kultura vyhnanců a vysídlenců pevné místo v rámci bavorského státu. Kultura jako 

státem řízený klíčový prostředek integrace umožnila vyhnancům a vysídlencům 

v přístupu k společenským zdrojům, jako vzdělání, historie a vzpomínka. Bavorská 

vláda zcela nezávisle od spolkové začala využívat vlastní strategie řešení problematiky 

vyhnanců a vysídlenců, a to právě symbolické politiky, tradičního prostředku státní a 

společenské integrace. Ta se skládala částečně z tradic přistěhovalců, a částečně z tradic 

původních obyvatel Bavorska, zaštítěna státní podporou. 

Za cíl jsem si kladla zjistit, zda Spolková země Bavorsko vzhledem k velké míře 

přistěhovalců provedla nějaké speciální legislativní kroky v procesu řešení vzniklého 

problému integrace nově příchozích vyhnaných a vysídlených Němců. Pokud tomu tak 

bylo, o jaký typ speciálních prostředků se jednalo? Hypotézou mé práce bylo, že 

vzhledem k velkému množství nově příchozích Němců z východu do Bavorska, 

bavorská vláda musela učinit vlastní specifické kroky k zvládnutí situace 

transferovaných Němců. Speciálním legislativním prostředkem vidím právě štědrou 

podporu vyhnanecké a vysídlenecké kultury, využití symbolické politiky, a především 

převzetí patronátu nad sudetskými Němci, nejpočetnější vyhnaneckou a vysídleneckou 

skupinou v Bavorsku. Hypotéza práce, která počítala s určitou specifičností instrumentů 

použitých při integraci vyhnaných a vysídlených Němců, byla vzhledem k tomu, 

že Bavorsko bylo první spolkovou zemí, která takovýto typ patronátu na státní úrovni 

převzala, potvrzena. 
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Summary 

During the first years after the war, the American occupation authorities and 

Bavarian provincial government have confronted with the arrival of Germans from 

territories lost after the Second World War and German minorities who have lost their 

nation due to nationalist socialist politics. The expellees came to Bavaria only with a 

small number of personal items – hence practically without any possessions. The 

situation in post-war Bavaria was critical: cities were bombarded, the infrastructure 

damaged and supplies did not efficiently reach the region.  All of these factors were 

reflected on the negative and distanced acceptance of expellees and evacuees from the 

side of the former Bavarian inhabitants. Seeing the problematic of exiled and displaced 

Germans as an acceptable opportunity to practice political responsibility, the American 

occupation authorities handed over the responsibility for the transferred Germans 

immediately after their arrival to the Bavarian government. Initially the government did 

not face the issue, believing it was a transitory one and the expellees would soon return 

to their homeland. “Provisional” arrangements to secure accommodation and integration 

into the work process were made. Accommodation was secured by the expellee 

administration. The loan program launched in 1948 for the support of business activities 

was supposed to help by engaging in the work process. In addition, freedom of 

entrepreneurship was established. Expellees and evacuees who came from industrial 

regions implemented new industrial branches in Bavaria. With this they not only helped 

industrialize a formerly agrarian land, but also contributed with their work morale to the 

post-war economic miracle. On the turn of the 50’s it was evident that the political 

situation abroad made the return of expellees to their homeland impossible and that 

integration reached its peak on a communal level. Federal laws emerging in the 50’s 

also stimulated the economic and social integration on a federative level. Expellees and 

evacuees became ultimately acknowledged as de jure citizens of Federal Republic of 

Germany. By the end of the 50’s, it was finally made possible to establish political 

societies. The majority of the expellees and evacuees, who received the right to vote in 

1948, however, were already members of some of the established political parties; this 

way namely the Social-democratic party received not only new members, but also a 

larger group of supporters. 
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Seznam použitých zkratek 

- CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. 

(Křesťansko-sociální unie Bavorska) 

- BHE = Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten  

(Svaz vyhnaných z vlasti a bezprávných) 

- BMVt = Das Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und 

Kriegsgeschädigte 

(Spolkové ministerstvo pro vyhnance, uprchlíky a oběti války) 

- BVFG = Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge, 

Bundesvertriebenengesetz (Federální zákon o vyhnancích) 

- DG = Die Deutsche Gemeinschaft 

- DM =Deutsche Mark (Německá Marka) 

- LAG = Lastenausgleich, Gesetz über den Lastenausgleich (Zákon o narovnání 

břemen) 

- NDR Německá demokratická republika 

- SHG = Gesetz zur Milderung dringender sozialer Notstände, Soforthilfe gesetz 

(zákon o okamžité pomoci) 

- SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

(Sociálnědemokratická strana Německa) 

- SRN = Spolková republika Německo 

- UNNRA = Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu United Nations Relief 

and Rehabilitation Administration 

- WAV = Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung Economic Reconstruction Union 

- WoBauG =Erstes Wohnungsbaugesetz 

 


