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Úvod

Ve své diplomové práci hodlám analyzovat postavení Deutsche Nationalpartei 

v politickém prostředí první Československé republiky. Zaměřil jsem se na vznik, 

program, duchovní milieu a činnost této významné německé nacionálni politické strany, 

její spolupráci s ostatními německými politickými stranami a na postoj německých 

nacionálů k československému státu. Mým cílem je provést strukturní analýzu této 

politické strany, vysvětlit a dát do kontextu její ideová východiska a vysvětlit její 

fungování jako součásti dalších struktur společnosti českých Němců a československého 

státu.

V dosavadní literatuře nebyla problematika Deutsche Nationalpartei zpracována 

samostatně a činnost této strany byla vždy popisována jako pozadí jiné problematiky. Tato 

strana byla u českých historiků dosud prezentována v zásadě dvěmi způsoby. První z nich 

odpovídá marxistickému interpretačnímu vzorci, kterého se drží například Jaroslav Cézar 

a Bohumil Černý ve své stěžejní publikaci „Politika německých buržoazních stran v 

Československu v letech 1918 -  1938“. Podle této interpretace strana německých 

nacionálů spolu se stranou německých nacionálních socialistů tvořila podhoubí nacismu, 

její členové a sympatizanti se dali ochotně do jeho služeb a vytvořili základ budoucí 

Henleinovy páté kolony. Jiný pohled nabízejí novější práce jako například ta Václava 

Kurala, jenž na otázku Němců v Československu nazírá vedle hlediska národnostního 

především jako na problematiku sociálněekonomickou.

Odlišné pohledy jsou také patrné v německé historiografii věnující se problematice 

německého nacionalismu v první Československé republice. Značná část prací především 

z okruhu Sudetoněmeckého Landsmanschaftu líčí politiku německých nacionálů v ČSR 

optikou nepříliš vzdálenou pohledu samotných nacionálů, a to jako boj součásti 

(velko)německého národa za své právo na sebeurčení a proti utlačování ze strany Čechů.
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Této části německé historiografie často chybí především hloubka zkoumání kořenů 

nacionálních problémů. Proti takovémuto poněkud jednostrannému pohledu stojí 

interpretace vyváženější jako například ty z pera Johanna Wolfganga Brůgela nebo 

Rudolfa Jaworskiho, jež se snaží obraz politiky radikálně nacionálního křídla českých 

Němců vykreslit na základě sociálněekonomického směřování německého obyvatelstva 

v českých zemích.

Práce je založena jak na analýze odborné historiografické literatury a dobové 

literatury, tak na analýze pramenné základny skládající se z dokumentů státní správy, 

denního tisku, tisku politických stran, stranických programů, tiskovin vydaných 

vedoucími osobnostmi Deutsche Nationalpartei a jiných.

Role, jíž v tehdejším politickém prostředí němečtí nacionálové hráli, nebyla na rozdíl 

od činnosti německých tzv. aktivistických občanských stran dosud komplexně 

zpracována. V této diplomové práci se detailně nevěnuji parlamentní činnosti Deutsche 

Nationalpartei, neboť cílem práce je vytvoření strukturní analýzy programu a idejí této 

strany a od ní hodlám v budoucnu odvíjet své další bádání. Taktéž se v této práci 

nehodlám věnovat sledování různých názorových proudů uvnitř Deutsche Nationalpartei, 

a to z toho důvodu, že k jejich znatelnému vnějšímu projevu došlo až na konci 20. a na 

začátku 30. let a na základě dostupných pramenů lze konstatovat, že v etapě od roku 1919 

do roku 1925 zůstávaly eventuelní názorové platformy v německonacionální straně v ČSR 

až na výjimky navenek nepříliš zřetelné.

DNP se jako politická strana konstituovala v průběhu roku 1919 a ideově navazovala 

na činnost rakouskoněmeckých nacionálních stran a uskupení. Její programová orientace 

vycházela z myšlenek velkoněmectví a z odmítavě nacionálního stanoviska ke vzniku 

Československé republiky. Hlavním cílem politiky DNP byl požadavek „národního
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sebeurčení“ pro Němce žijící na území ČSR. Strana měla silné zázemí v samosprávných 

orgánech a v zájmových organizacích stavovských, tělocvičných a jiných.
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1. Němci a nacionalismus

1.1. Počátky Němectví

Střední Evropa tak, jak ji chápeme dnes se začala vyvíjet na přelomu 18. a 19. 

století. Značný podíl na novodobé utváření tohoto prostoru měly napoleonské války.

V tomto období se totiž středoevropský prostor stal těžištěm celoevropského konfliktu a 

přeneseně konfliktu mezi Východem a Západem. Vedle upadající turecké říše se 

sousedem této oblasti stalo Rusko. Střední Evropa se v této době vůči svým východním 

sousedům vymezila a oddělila a na přelomu století se jakoby posunula na Západ, který se 

také stal jejím vývojovým vzorem.1

To se týkalo především Němců, kteří s Francií těsně sousedili. Při vytváření 

moderního němectví však nehrál roli pouze tento geografický faktor. Možná ještě 

důležitější vliv na počátek národotvomého procesu německého národa měla percepce 

napoleonských reforem na jedné straně a vlastenecký protinapoleonský odpor, respektive

2  r oobrana na straně druhé. Na základě těchto silných podnětů se začal formovat ideál 

sjednocení Německa, jenž stál na počátku utváření moderního německého národa.3 

Namísto již vyprázdněné schránky Svaté říše římské na části území vznikl napoleonským 

režimem iniciovaný spolek německých států pod vedením Rakouska4, Německý spolek, 

který měl sice k ideálu národního sjednocení daleko, ale stal se základem pro jeho další 

vývoj. Dva nej významnější německé státy doznaly značných změn: Prusko díky připojení 

sasských a porýnských teritorií nabylo západního charakteru, Rakousko naopak 

„zvýchodnělo“ a význam jeho etnicky různorodých provincií stále rostl. Změnila se také

1 Křen, Jan, Konfliktní společenství, Češi a Němci 1780 -  1918, /= Křen, 1990/ Praha 1990, s.26.
2 Kol. autorů, Rozumět dějinám, Vývoj českoněmeckých vztahů na našem území v letech 1848 -  1948 /= 
Rozumět dějinám/, Praha 2002, s.26
3 Křen, J., c.d., s.26n
4 Kol. autorů, Tisíc let českoněmeckých vztahů, Data, jména a fakta k politickému, kulturnímu a církevnímu 
vývoji v českých zemích /= Tisíc let/, Praha 1995, s.125
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funkce obou států i jejich dynastií v Německu a německé otázce vůbec.5 Také poměr obou 

německých státních útvarů doznal změn.6 Rakousko se odlukou Prusku vzdálilo, to 

naopak svůj německý charakter ještě více utužilo a postupně se stávalo státem, který měl 

více předpokladů stát se centrem (budoucího) Německa. Formálně politicky ovšem zatím 

„tím důležitějším“ z této dvojice zůstávalo Rakousko. Vzájemné soupeření mezi 

Rakouskem a Pruskem a více méně ještě „třetím Německem“, jež tvořily menší kmenové 

státy, však s národotvomými procesy a národními ideály mělo souvislost nanejvýš 

nepřímou. Mezi německým národním hnutím a státní strukturou byl stále rozpor. 

Nacionálni tendence v té době ostatně vycházely především z tradičního dynastického 

principu. Dynastie samy jak v Německu, tak v Rakousku ideály národního sjednocení 

chápaly jako hrozbu pro vlastní existenci, a tak národní snahy a aktivity stály prozatím 

mimo státní sféru, dokonce je možné říci proti ní. Výsledkem toho bylo, že německý 

nacionalismus -  jako model středoevropského nacionalismu -  neměl ve svých počátcích 

vůbec žádný etatický ráz, tj. nebyl vázaný na stát, ale jeho charakter je  vázaný na etnikum; 

v německy psané literatuře je tento druh nacionalismu označován jako „vôlkisch“.

1.2. Národ a nacionalismus

Slovo „národ“ se dnes užívá velmi široce a nepřesně a neexistuje metoda, která by 

umožňovala národ rozeznat od jiných entit á priori. Pokusy zavést objektivní kritéria pro 

národní příslušnost se opírají o jediné kritérium, jako je jazyk či etnická příslušnost, nebo 

o kombinaci kritérií typu jazyka, společného území, společných dějin, kulturních rysů či 

čehokoli jiného.7 Alternativou objektivní definice je definice subjektivní, jedno zda 

kolektivní v duchu Renanova „Národ je  každodenní plebiscit“8, nebo individuální, podle

5 Křen, J., s.27n
6 Rozumět dějinám, s.26
7 Hobsbawm, Eric J., Národy a nacionalismus od roku 1780, Program, mýtus, realita, Praha 2000, s. 10.
8 srv. Renan, Ernest, Národ je  každodenní plebiscit, in: Střední Evropa, Praha 1993, s. 1 1 -1 5 .
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které je možné lidem připsat „národní příslušnost“ bez ohledu na to, kde žijí a s kým žijí, 

jestliže se rozhodli takový nárok vznést.9 Uspokojivá není ani objektivní, ani subjektivní 

definice a obě jsou zavádějící. Stejně tak jak není jednoznačná definice pojmu národ, 

neexistuje dodnes ucelené národnostní právo; a právní systémy autonomie, kulturní, 

politické a státní rovnoprávnosti jsou také skutečně stále objekty rozhodování politického, 

nikoli právního.10

Probouzející nacionalismy různých národů byly hnací silou vzniku národních 

států, respektive uspořádání, které se mělo ideálu národního státu co nejvíc přibližovat. 

Podle Gellnera je nacionalismus původně politický princip, který tvrdí, že politická a 

národní jednotka musí být shodné.11 Tohoto termínu však užívá také tam, kde hovoří o 

postojích a událostech z období následujícího poté, kdy shody politické a národní 

jednotky bylo dosaženo, a kdy by tedy nacionalismus již podle Gellnerovy definice jaksi

19neměl existovat. Historik a sociolog Eugen Lemberg ve své knize „Dějiny nacionalismu 

v Evropě“ k tomu uvádí, že Evropa se ve vědomí svých obyvatel rozdělila podle jazyka, 

kultury, opravdového nebo domnělého původu, podle státně-politické tradice na oddělené 

národy. Tyto národy získaly charakter „osobností“, které měly své tváře a své role a jejich 

dějiny bylo možné psát jako životní příběh člověka. ... Národ se stal společenstvím, 

v jehož službě jeho příslušníci žili a působili a za který byly připraveni položit svůj život. 

Tím, že tyto národy rozlišované podle jazyka, původu, kultury, politického osudu, získaly 

tak silný vliv na život a myšlení Evropanů, dokázaly je  spojovat nebo integrovat do 

jednotek, musely k tomu mít nějakou sílu. Touto spojující silou, která národům ve vědomí 

Evropanů přisoudila takto důležitou roli, je  pak podle Eugena Lemberga nacionalismus.13

9 Hobsbawm, E. J., c.d., s. 12.
10 Seibt, Ferdinand, Německo a Češi, Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy, Praha 1996, s. 253.
11 Gellner, Arnošt, Národy a nacionalismus, Praha 1993, s.12
12 Hroch, Miroslav, V národním nájmu, Praha 1999, s. 11.)
13 Lemberg, Eugen, Geschichte des Nationalismus in Európa, Miinchen 1950, cit. in: Simon, Albert Karl, Die
historischen Grundlagen der Heimatvertreibung der Sudetendeutschen, Miinchen 1965, s.2
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Na Západě, modelovým případem je  třeba Francie, byl hlavním národotvomým 

činitelem stát, jenž předcházel národ; ve střední Evropě fungoval tento mechanismus 

v zásadě obráceně. Nejprve se utvořil národ, který pro sebe začal požadovat též 

odpovídající územní jednotku - stát, ve kterém by jeho příslušníci mohli žít. Pro německý 

nacionalismus (a ostatní středoevropské nacionalismy) tedy nebyl nejdůležitějším stát, ale 

na významu nabývala pojítka ideologická či duchovní, kulturně jazyková, náboženská 

apod.14 Právě tento radikální nacionalismus velmi ovlivňoval situaci v Evropě po první 

světové válce.

1.3. Německonacionální zaklínadlo

Ústřední roli v politice českých Němců po rozpadu Rakouska -  Uherska zaujímal 

pojem „právo na sebeurčení“, který lze vnímat z několika pohledů. Čeští Němci tehdy 

právo na sebeurčení vnímali jako právo obyvatel určitého území rozhodnout se, ke 

kterému státu budou náležet, a to bez ohledu na další, například historické, hospodářské 

nebo politickogeografické faktory. Právo na sebeurčení v tomto pojetí takto pro sebe 

reklamovaly po první světové válce různé části německého národa, jež žily mimo 

Německo.15 Bezvýhradné naplnění práva na sebeurčení s sebou ale nezbytně nese 

omezení práva na sebeurčení někoho jiného. Definice toho, do jaké míry mohou a musejí 

být zájmy jednoho obětovány naplnění zájmům druhého však schází.16 Na sebeurčení je 

však vhodné nazírat spíše jako na politickou zásadu než jako na právo. Podle profesora 

německé univerzity v Praze Heinricha Rauchberga v otázce sebeurčení nejde „o právo, 

nýbrž o politický požadavek, jenž vyplývá ze souběhu národní ideje s idejí

14 Křen, J., c.d., s.29n
15 Ermacora, Felix, Die Selbstbestimmungsidee, Ihre Entwicklung 1918-1974, Vídeň 1974, s. 46n
16 Briigel, Johann Wolfgang, Češi a Němci 1918 -  1938, Praha 2006, s. 76.
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demokratickou“.17 Ke stejným závěrům jako Rauchberg dospěl specialista na mezinárodní 

právo Hubert Armbuster. Aspektem právní zásady je podle jeho slov to, „že sjejí pomocí

1 Xlze rozhodnout konkrétní případ a zdůvodnit existující nárok“. Tento příznak právo na 

sebeurčení podle něj postrádá:

„ Nárok na sebeurčení obsahuje vždy požadavek vůči existujícímu státu, aby omezil 

výsostná práva na určité území, v krajním případě se jich  i vzdal. ... Princip suverenity 

logicky vylučuje právo na sebeurčení. Vzhledem k tomu, že princip suverenity je  

principem starším a zakořeněnějším, má před právem na sebeurčení přednost. ... Zatímco 

nárok na suverenitu ... je  poměrně jasně vymezen, u práva na sebeurčení není 

jednoznačně stanoveno ani to, co je  jeho objektem a kdo je  jeho subjektem. Neexistují 

měřítka, podle kterých by se dalo posoudit, zda stát může být nucen zříci se určitého území 

či některých svých výsostných práv, anebo podle kterých by se dalo jednoznačně určit, 

jaké atributy musí určité kolektivum mít, aby mohlo právo na sebeurčení uplatňovat. Ani 

pojem národa se nedá vymezit tak, aby se nevztahoval na skupiny, v jejichž případě by 

prosazení jejich práva na sebeurčení znamenalo zjevné porušení principu suverenity. “I9 

Podle Huberta Armbrustera není možné právo na sebeurčení uznat za zásadu všeobecného 

mezinárodního práva. Dokud není u práva na sebeurčení vyjasněn jeho smysl, přesné 

hranice a pravá problematika, může se ho dovolávat a sledovat své aspirace každý, a to i 

přesto, že ničím netlumenou realizací tohoto práva musí v každém případě utrpět právo na 

sebeurčení někoho jiného.20

17 Rauchberg, Heinrich, Biirgerkunde der Tschechoslowakischen Republik, Liberec 1922, s. 49, cit. in: Brugel, J. 
W., c.d., s. 77.
18 Cit. podle Brugel, J.W., c.d., s. 78.
19 Armbruster, Hubert, Das Selbstbestimmungsrecht, in: Strupp -  Schlochauer, Worterbuch des Volkerrechts, sv. 
3, Berlín 1962, s. 250 -  255, citováno podle: Brugel, J.W., c.d., s. 78.
20 Brugel, J.W., c.d., s. 79.
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1.4. Právo na sebeurčení u českých Němců

Německonacionální historická fikce předkládá celé dění událostí na přelomu let

1918/19 takto: poté, co orgány Národního výboru opatrně a uvážlivě provedly pražský

převrat, Němci z Čech, Moravy a Slezska povstali jako jeden muž, protestujíce proti své

příslušnosti k českému státu, organizovanému tak či onak, a přinejmenším do podpisu

mírové smlouvy se cítili jako občané Republiky Německé Rakousko, s níž společně chtěli

vejít ve svazek s Německou říší. Toto se pak podle Briigela dokazuje metodou

„selektivních citací“, ve kterých se uvádějí většinou správně reprodukované výroky

z příslušné doby, ale zároveň se zamlčují výroky, které připouštějí závěr opačný, a jednak

se hojně užívají prameny, v nichž však citující nenaleznou nic z toho, co by jejich apriorní 

21teze vyvracelo.

Německonacionální propaganda se snažila Čechy skandalizovat jako divoké 

imperialisty, kteří brání jinému národu uskutečnit své právo na sebeurčení. Již v roce 1915 

Masaryk deklaroval, že budoucí československý stát má podle jeho představ zahrnovat i 

české Němce, a to právě kvůli národnostnímu principu:

„Cechy jsou  zcela jedinečným příkladem smíšené země; v žádné zemi nejsou dvě 

národnosti tolik -  abychom tak řekli -  promíšeny a propleteny, jako  v Cechách. Mezi Italy 

a Němci na příklad je  národnostní hranice jednoduchá, ostře vymezená; v Cechách tomu 

tak není -  ve velmi mnoha místech a téměř ve všech městech máme české nebo německé 

menšiny. Němci namítají, že české menšiny v severních Cechách atd. jsou  „jenom" 

dělníci, lidé, kteří se živí německým chlebem; tento protisociální argument je st zřejmě 

křivý; překrucuje proces industrializace Cech, který ovšem potřebuje výrobních 

„ rukou “22

21 Briigel, J.W., c.d., s. 86
22 Beneš Edvard, Světová válka a naše revoluce, III. Díl, Praha 1927, s. 393, cit. in: Briigel J.W., c.d., s. 88.

16



Z těchto výroků lze vyčíst nezřetelně formulovanou tezi, že realizace práva na 

sebeurčení má smysl jen tehdy, když stát takto vzniklý bude mít schopnost přežít i 

ekonomicky. Na Moravě a ve Slezsku čistě německé území většího rozsahu témě nebylo, 

v Čechách existovalo mezi převážně agrárním českým vnitrozemím a převážně 

průmyslovými německými okrajovými oblastmi silné ekonomické propojení.

1.5. Němectví v Rakousku v 1. polovině 19. století

Ještě v 18. století bylo Rakousko považováno za centrum německé oblasti. V první 

polovině 19. století bylo sice mocensky na vrcholu, do tohoto období se datuje jeho 

„osudové opoždění“ oproti Západu i některým ostatním částem německé oblasti, 

především pak vůči Prusku.24 Rakousko bylo také ze středoevropských států regionálně i 

etnicky nejkomplikovanější a žádný národ (v pozdějším smyslu slova) zde neměl početní 

převahu. Monarchie neměla tedy předpoklady k tomu, aby se stala státem s vládnoucí 

národní dynastií a Habsburkové svou moc zakládali na ideji „císařského univerzalizmu“, 

což byla příčina toho, že i po dovršení národotvomých procesů na svém území si

ŕ f r O 2 5  'monarchie zachovala ráz konglomerátu zemí a států. Pro rakouské Němce se tento

patriotismus stal součástí jejich identity. Jejich zvláštní vývoj jako specifické části

německého etnika byl značně ovlivněn také jejich prominentní pozicí v habsburské 

monarchii. „Austroněmectví“ se tak do poloviny 19. století „vyznačovalo výraznou 

národnostní vlažností, odmítáním nacionalismu, a to i německého, ve jménu habsburského

96patriotismu či tradičního regionalismu anebo -  nejčastěji -  obojího“. Pro německé 

Rakušany tak vznikalo napětí mezi jejich „rakušanstvím“ (regionalismus zaměřený na 

rakouský stát jako vlasti této části německého národa), „němectvím“ (ve smyslu

23 Briigel, J.W., c.d., s. 88
24 Křen, J., c.d., s. 31
25 Křen, J., c.d., s. 32
26 Křen, J., c.d., s. 35
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německého „Gesamtvolk“ zahrnujícího všechny příslušníky německého národa bez 

ohledu na hranice států) a „zemskou příslušností“ k jednotlivým zemím koruny (Štýrsko, 

Korutany, Čechy atd.).27 Během pozdějšího vývoje pak začal ve vnímání národní identity 

českých Němců hrát roli rozdílný vývoj mezi vlastními rakouskými zeměmi a zeměmi 

českými.

Jedno specifikum však čeští Němci vůči ostatním Němcům měli: prvek „němectví“ 

v nich byl obecně silnější, a to především díky faktické blízkosti s (budoucím) Německem 

a promíšení s Čechy, které také jejich vědomí odlišnosti, v ranném stádiu vzniku 

nacionalismu především jazykové, posilovalo. Tehdejší „němectví“ bylo tedy 

charakterizováno jazykově, kulturně a duchovně; význam pojmů národ, němectví, 

rakušanství apod. se ovšem postupně měnil, a to především ruku v ruce s tím, jak se u 

Němců rozvíjel nacionalismus a „německé etnikum“ se proměňovalo v „německý 

národ“.28

1.6. Koncepce německého sjednocení

Německý nacionalismus vznikal na jedné straně jako protipól „anacionality“ tradiční

2 9společnosti a na straně druhé jako negace moderního nacionalismu francouzského. 

Důležitým mezníkem rozpuku éry nacionalismu byl revoluční rok 1848, který byl 

klíčovým okamžikem také pro vývoj vztahů Čechů a Němců v českých zemích.30 Ve 

střední Evropě v této revoluční době vedle otázek politických a sociálních vyvstávalo 

téma nacionálni, a to zvláště v revoluci německé. Z pouhé výše popsané kulturní a etnické 

kolektivity se Němci stávali politickou individualitou. Hlavním problémem, jenž jde

27 Křen, J., c.d., s. 36
28 Křen, J., c.d., s. 37n
29 Křen, J., c.d., s. 54
30 Rozumět, s. 27
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vyvstal pak byla integrace národa a jeho institucionalizace do formy národního státu.31 

Záhy vznikl ideální projekt vytvoření velkého národního Německa, které by vyplnilo 

středoevropské vakuum mezi Francií a Ruskem. Největší komplikací německé revoluce 

však bylo Rakousko a jeho příslušnost k německému sjednocení. Jen část německého 

obyvatelstva Rakouska tvořila národně homogenní celek a ostatní příslušníci němectva 

zde žili ve smíšených oblastech, kde také tvořili pouze menšinu. Tehdy vykrystalizovaly 

dva možné modely německé jednoty -  maloněmecká (bez Rakouska) a velkoněmecká 

(včetně Rakouska).

Německé sjednocení revolučně demokratickou cestou v roce 1848 ovšem padlo 

spolu revolučním hnutím a otázka sjednocení se opět stala záležitostí mocenského 

zápolení Rakouska a Pruska. Iniciátorem sjednocovacího úsilí však tentokrát bylo Prusko, 

jež se svou moc snažilo prosadit na „celé Německo“, tzn. i do Rakouska, a to i za cenu

•31

války. K válečnému střetu obou německých mocností došlo v roce 1866. Výhra Prusů 

dovolila vytvoření Severoněmeckého spolku, ve kterém se s výjimkou Rakouska a tří 

jihoněmeckých zemí sdružily všechny německé státy pod vedením Pruska.34 Tento útvar 

však problém národnostního sjednocení Němců nevyřešil. Rok 1866 Němce nejen 

sjednotil, ale také rozštěpil, z integrace totiž byla vyloučena jedna z jeho hlavních složek, 

rakouští Němci.35 Potvrzením vítězství maloněmecké koncepce byl konečně rok 1871, 

kdy po triumfálním vítězství Pruska nad Francií byl ve Versailles triumfálně vyhlášen 

vznik Německého císařství.

31 Křen, J., c.d., s. 87
32 Křen, J., c.d., s. 89n
33 Křen, J., c.d., s. 165
34 Křen, J., c.d., s. 169
35 Křen, J., c.d., s. 19
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1.7. Nacionálni tábor Němců v Rakousku

Moderní politické strany vděčí za svůj vznik vedle dalších faktorů především 

vzniku parlamentarismu. Rozšiřování volebního práva na stále širší vrstvy obyvatelstva a 

s tím spojené rozšiřování zastoupení různých zájmů ve všeobecných zákonodárných 

sborech podmínilo organizaci skupin, které se snažily v parlamentu prosazovat své cíle.

V Rakousku začaly politické strany vznikat ve druhé polovině 19. století. Hned po prvních 

volbách do Říšské rady v roce 1861 došlo v Říšské radě k vytváření stran. Tyto strany ale 

nebyly politickými stranami v moderním slova smyslu, ale dnešním pohledem by je bylo 

možné nazvat spíše frakcemi -  tvořili je  totiž členové Říšské rady podle názorové 

příbuznosti a chyběla jim  organizace typická pro moderní politické strany. Rozvoj 

politických stran v Rakousku začal až po reformě volebního zákona v roce 1882, kdy bylo 

právo volit do Říšské rady podstatně rozšířeno. V prvních volbách do Říšské rady po této 

reformě, které se konaly v roce 1885, se do parlamentu dostali také zástupci nových vrstev 

oprávněných voličů, sedláků a živnostníků. Dějiny politických stran v Rakousku vykazují 

dva podstatné znaky. Tím prvním je „ideologická konstantnost“ stran, druhým pak 

podobný důvod jejich vzniku. „Ideologickou konstantností“ se rozumí rozdělení 

politických ideologií politických stran do tří proudů, respektive politických táborů -  

křesťansko konzervativního, socialistického a nacionálního. Tyto tři velké politické 

tábory, jež se na začátku druhé poloviny 19. století vytvořily, měly do značné míry ten 

samý důvod svého vzniku. Ten lze spatřovat v soupeření liberalismem, jenž v té době 

vládnul a ve snaze nalézt řešení tíživých sociálních a nacionálních otázek 

mnohonárodnostní monarchie. Odlišně orientované skupiny přirozeně akcentovaly různé 

problémy, což je důvod, proč se jednotlivé proudy vzájemně vymezovaly a bojovaly proti 

sobě, ačkoli vycházely ze stejných kořenů. Křesťansko-konzervativní tábor kladl důraz na 

antiliberalismus. V ostrém odporu vůči antiklerikálnímu myšlení liberalismu stála
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křesťanskosociální strana na základě křesťanského myšlení, katolického učení o 

společnosti a pojetí státu. Ústředním tématem sociálních demokratů bylo řešení 

sociálních otázek v duchu socialismu a v národnostní otázce určoval jejich postoj 

internacionalismus. Třetí skupina -  německonacionální tábor -  se soustředila na 

národnostní otázky a svůj hlavní cíl spatřovala ve vytvoření německého Rakouska, obraně

o r • r o • r 3 6vůči „slovanskému ohrožení“ a ve sjednocení všech Němců v jednom státě.

Začátky nacionálně-liberálního hnutí v Rakousku se datují -  stejně jako u dělnického 

hnutí -  do roku 1848. Při pohledu na vývoj tohoto hnutí v rakouské politice je možné 

jasně rozeznat dva aspekty: prvním je, že z pohledu organizace ke spojení nacionálních

3 7uskupení do jednotné politické strany během trvání monarchie nedošlo. V Rakousku 

k tomu došlo až v roce 1920 vznikem Grossdeutsche Volkspartei (Velkoněmecké lidové 

strany), v ČSR pak byla představitelkou tohoto směru především Deutsche Nationalpartei 

(Německá nacionálni strana) a také Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei 

(Německá nacionálněsocialistická dělnická strana). Německonacionální idea v Rakousku 

projevovat naplno až po bitvě u Hradce Králové, která zpřetrhala svazek Německa a 

Rakouska. Vyřazení Rakouska z Německého spolku znamenalo pro německonacionální 

kruhy v Rakousku dvě věci. Za prvé se jim  zdálo, že mnohonárodnostní habsburská 

monarchie je rezignací na národní stát, který by sjednocoval všechny Němce, za druhé se 

museli bránit proti slovanským národům, aby udržely (německý) charakter monarchie. 

Spolu s rostoucí sílou nacionálního tábora se v něm vyvíjely dva rozdílné směry. Jeden 

stavěl do popředí myšlenku národního státu Němců a tak vlastně odmítal habsburskou 

monarchii a cíl svého úsilí spatřoval ve zničení monarchie, což mělo umožnit vytvoření 

jednotného německého národního státu. Druhý směr pak zdůrazňoval „národní“ (vôlkisch) 

úkoly a usiloval především o ochranu němectva před stále silnějším slovanským

36 Berchtold, Klaus (ed.), Ósterreichische Parteiprogramme 1868 -  1966, Mnichov 1967, s. l l n
37 Berchtold, K., c.d., s. 69
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3 8  r r •obyvatelstvem. Zásadními faktory pro vzestup německého nacionalismu v Rakousku lze 

spatřovat v rakouské zahraniční politice a chybějící státní ideji Rakouské monarchie. Poté, 

co Prusko porazilo Francii, nově ustavené Německé císařství definitivně získalo nadvládu 

nad „německým prostorem“ a Rakousko nemělo ambice na revanš za prohru u Hradce 

Králové. Jeho mocenské aspirace se musely přeorientovat na Balkán a i pro své angažmá 

tam potřebovalo podporu od Německého císařství. Spojenectví s Německou říší z roku 

1879 tak znamenalo přijetí statutu quo ve vztahu mezi Rakouskem a Německem. Absence 

rakouské státní ideje tak do značné míry vytvořila politické vakuum, které mohla vyplnit 

německonacionální idea.39

1.8. Nacionálni programy Němců v Rakousku

Z výše uvedeného vyplývá, že počátky programových principů německonacionální 

politiky v Rakousku lze vypátrat v roce 1867. Tehdy se nacionálně smýšlející kruhy 

pokoušely pomocí vytvoření politické strany ovlivnit politiku v „maloněmeckém“ duchu. 

Jako první je  program německonacionálního tábora lze spatřovat tzv. Kricklův program, 

který stál na pomezí velko- a maloněmecké ideje. Jeho cílem bylo spojení těch 

rakouských zemí, které dříve patřily do Německého spolku s Německem, ale tento návrh 

ještě nepomýšlel na vznik Německého císařství.

O několik let později němečtí nacionalisté ale ideu připojení k Německu opustili jako 

nereálnou a soustředili se na zajištění postavení Němců v Rakousku, podpora Bismarkova 

úsilí dát vzniknout Německému císařství však u německých nacionálů v Rakousku 

nezmizela. Na začátku 70.let 19.století byla v Rakousku nejsilnější tzv. Verfassungspartei 

(Ustavní strana), v níž se v roce 1871 vytvořil na Německo orientovaný nacionálni proud, 

který se však jen obtížně prosazoval a většina členů této strany stale zůstala naladěna

38 Berchtold, K., c.d., s. 70
39 Berchtold, K., c.d., s. 71
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prorakousky. Oba proudy uvnitř strany se ale -  byť z různých motivů -  shodovaly 

v odmítavém stanovisku k potenciální změně uspořádání monarchie na základě 

federalistického principu. Verfassungspartei se ale brzy rozštěpila na Klub der Liberalen 

(Klub liberálů) a na Fortschritsklub (Pokrokový klub). Zatímco liberálové svá nacionálni 

přání nadále podřizovala zájmu Rakouska, pro německonacionální politiky z Pokrokového 

klubu ale začala být hlavní politickou linií příslušnost k národu a už ne k rakouskému 

státu.40

Ve volbách do Říšské rady v roce 1873 byl do poslanecké sněmovny zvolen také 

Georg von Schonerer, který se tam připojil k Pokrokovému klubu. Schonerer se stal ve 

vývoji německonacionálního hnutí ústřední postavou: snažil se prosazovat všeněmeckou 

myšlenku a prostřednictvím opory, kterou v něm získalo německonacionálně orientované 

studentstvo, také působil na mladé lidi. 41 Mezi německým obyvatelstvem Rakouska- 

Uherska však začala nacionálni otázka nabírat na síle a před volbami do Říšské rady 

v roce 1879 se stala ústředním tématem. Schonererovi pokusy získat Verfassungspartei 

pro nacionálni program se ale nezdařily a tak vznikl jeho vlastní tzv. „Mein Programm“, 

na základě kterého byl Schonerer opět zvolen do Říšské rady. Na začátku nového 

volebního období ovšem v rakouském parlamentu německonacionální myšlenku jako 

politický program zastupoval pouze on sám a poslanec Fůmkranz.42 Již v roce 1880 

Schonerer a jeho následovníci předložili návrh na vznik Deutsche Volkspartei (Německé 

lidové strany). Tento pokus se sice nezdařil, ale tato myšlenka přetrvala dál 43 a vývoj 

směřoval k vytvoření nacionálně orientované strany mimo Verfassungspartei. Tuto roli 

splnil Deutschnationaler Verein, jehož prvním úkolem jeho členů vytvořit stranický 

program. Tím se stal v září 1882 tzv. Linecký program (Linzer Programm), jehož význam

40 Molisch, Paul, Geschichte der deutschnationalen Bewegung in Ósterreich von ihren Anfángen bis zum Zerfall
der Monarchie, Jena 1926, s. 89.
41 Molisch, P., c.d., s. 91
42 Berchtold, K., c.d., s. 74
43 Molisch, P., c.d., s. 111
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spočíval v tom, že formuloval ideje německých nacionálů a požadoval jejich rozšiřování 

mezi německé obyvatelstvo.44 Nacionálni ideje byly tehdy zastoupeny nejvíce u Němců 

na severu Čech. V roce 1885 se pak konaly opět volby do Říšské rady a program 

předložený nacionály se mnohem více blížil dřívějšímu Lineckému programu. 

Verfassungspartei se tímto definitivně rozpadla na dvě části. Liberálové v parlamentu se 

sjednotili v parlamentním Deutschosterreichischer Klub (Německorakouském klubu), 

nacionálové se sdružili do Deutscher Klub (Německého klubu). Německým nacionálům se 

ale nepodařilo udržet jednotu, kamenem úrazu se totiž stal postoj k Židům, jejichž 

vyřazení z německonacionálního tábora rázně požadoval Georg von Schónerer,45. 

Antisemita Schónerer nebyl pro část členů Německého klubu akceptovatelný a tak sám 

v říjnu 1885 vytvořil Verband der Deutschnationalen (Svaz německých nacionálů). Ten 

měl nejprve v parlamentu pouze tři zástupce, po nových volbách v roce 1886 však počet 

„schoeneriánů“ vzrostl na šest členů. Nacionálni hnutí Němců se tak rozdělilo na dva 

proudy - na (antisemitské) „schôneriány“ a na německé nacionály“. 46

Rozpor v židovské otázce a také rozdílné názory na hospodářskou politiku vedly 

v roce 1887 k rozpadu Německého klubu a k odtržení (Deutschnationale Vereiningung) 

(Nemeckonacionálního sdružení), který byl ustaven v květnu 1887 a z něhož se později 

vyvinula Deutsche Nationalpartei (Německá nacionálni strana). Nacionálni politika 

Němců v Rakousku ale i díky vnitřním rozporům v jejich táboře nijak významně 

nepostupovala. Již při zakládání Německého klubu se jeho členové nechali slyšet, že 

složení Poslanecké sněmovny neumožňuje uskutečnění nacionálních cílů. Cílem 

německonacionální politiky v té době mohlo být pouze buzení nacionálního vědomí 

německého obyvatelstva habsburské monarchie, na víc neměla sílu, na čemž nezměnilo

44 srv. Molisch, P., c.d., s. 122
45 Kann, Robert A., Das Nationalitätenproblem der Habsburger Monarchie. Geschichte und Ideengehalt der 
nationalen Besträbung vom Vormärz bis zur Auflôsung des Reiches im Jahre 1918, sv. 1, Das Reich und die 
Vólker, Štýrský Hradec -  Kolín nad Rýnem 1964, s. 98n.
46 Berchtold, K., c.d., s. 77
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ani založení zmíněného Německonacionálního sdružení.47 Naopak politika 

„schoeneriánů“ se stávala stále radikálnější; byla založena na antisemitismu a její 

nacionálni politika vykazovala patrné „protirakouské“ tendence. Poté, co se Schonerer 

v roce 1888 stáhl z politického života, tak jeho dosavadní přívrženci, u kterých převládalo 

nacionálni smýšlení, se přidali k Německonacionální mu sdružení, ti z nich, kteří spíše než 

německonacionální ideje u Schonerera obdivovali antisemitismus, přestoupili do tábora

o 48křesťanských sociálů.

Po volbách do Říšské rady v roce 1891 zůstalo dosavadní rozdělení proudů politiky 

Němců v habsburské monarchii zachováno. Nejsilnější klub se 100 poslanci měli 

liberálové, kteří se od roku 1888 jmenovali Vereinigte Deutsche Linke (Spojená německá 

levice). Proti nim stála Deutsche Nationalpartei (Německá nacionálni strana) a 

schoneriánská Alldeutsche Partei (Všeněmecká strana), jež byla jednou 

z nejradikálnějších politických stran v tehdejší Evropě. V německonacionálním táboře 

velmi sílila myšlenka na sjednocení všech nacionálně orientovaných elementů do jedné 

velké nacionálněněmecké politické strany. Pokus o její založení se uskutečnil v červnu 

1896, kdy byl přijat nový německonacionální program a založena Deutsche Volkspartei 

(Německá lidová strana). Přestože měli nacionálové společný program, vytvořila se i 

v nové straně dvě odlišně orientovaná křídla, radikální a umírnění, přičemž prvně 

jmenované mělo hodně společného se schoneriány.49 Po přijetí jazykových nařízení pro 

Čechy a Moravu, tzv. Badeniho nařízeních, která zrovnoprávňovala češtinu s němčinou, 

se otřásly základy Rakouska-Uherska.50 Němci proti Badeniho jazykovým nařízením ostře 

vystoupili, a to především protože v nich spatřovali potvrzení práv českého státu. 

Šovinismus tehdy Němce vedl k tomu, že v prosinci 1897 založili Deutsche

47 Molisch, P., c.d., s. 126
48 Berchtold, K., c.d., s. 77 - 78
49 Berchtold, K., c.d., s. 78
50 Berchtold, K., c.d., s. 79
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Gemeinbiirgerschaft, jehož politický program se zaměřoval jen na parlamentní spolupráci. 

Do této organizace však nevstoupili „schôneriáni“, a to kvůli svému radikalismu.51

Hlavním cílem Němců byla tehdy úprava jazykové otázky prostřednictvím 

jazykového zákona, čímž by se tato nacionálněpolitická otázka dostala ze sféry výkonné 

moci do správy parlamentu. Od zákonné úpravy této otázky si Němci slibovali, že tak 

budou s jistotou odstraněna jazyková nařízení. V květnu 1899 pak Němci přijali 

„Svatodušní program“, který obsahoval požadavek, aby se němčina stala „všeobecným 

dorozumívacím jazykem“, a to tak, že by se její postavení blížilo statutu „státního jazyka“, 

přičemž ostatním jazykům by byly učiněny některé ústupky. Když srovnáme Svatodušní 

program s programem Lineckým, chybí zde ty nejdůležitější požadavky nacionálů, které 

byly pro Deutsche Volkspartei důležité tak, že na nich trvala i nadále. Politický úspěch 

tohoto programu byl jen velmi malý. Jednotu Němců se dohodnout nepodařilo, pro 

nacionálni politiku se nepodařilo získat křesťanské sociály a ústavě věrné sedláky, kteří 

byli důležití v tom směru, zda program bude mít politickou sílu. V říjnu 1899 byla zrušena 

jazyková nařízení a byl tak znovu nastolen stav který panoval před vyhlášením Badeniho 

jazykových nařízení. Nedůvěra Němců ve vládu však stále přetrvávala a uvnitř 

německých stran docházelo k rozporům ohledně postojů v parlamentu; jednota navenek 

tak neodpovídala skutečné vnitřní situaci mezi německými politickými stranami 

v habsburské monarchii. Volby do Říšské rady v roce 1901 přinesly velký nárůst podpory 

„schoneriánům“ a ostatním německonacionálním skupinám. Spojení bývalých německých 

zemí Rakouska s Německou říší s cílem zachování německého národa (des deutschen 

Volkstums), které požadovali přívrženci Schonerera, znamenalo odklon od Lineckého

r r r I  5 2programu tím, že to by de facto znamenalo rozkouskování habsburské monarchie.

51 Molisch, P., c.d., s. 200n
52 Berchtold, K., c.d., s. 81

26



Schoeneriánská Alldeutsche Partei však nebyla dostatečně vnitřně soudržná, což se 

projevilo o několik let později oddělením Freialldeutsche Partei (Svobodná všeněmecká 

strana) v jejímž čele stanul Karl Hermann Wolf. Freialldeutsche měli blízko k Deutsche 

Volkspartei a nacionálni politiku provozovali na půdě Rakouska-Uherska. K tomuto 

zásadnímu ideologicky podmíněnému rozkolu nacionálního tábora se přidal ještě vznik 

dvou skupin na třídním základě, Deutsche Agrarpartei (Německé agrární strany), jež byla 

založena v roce 1905 a ještě před tím (1904) vzniklé Deutsche Arbeiterpartei (Německé 

dělnické strany). V nacionálněpolitickém ohledu stály obě jmenované strany na principech 

Lineckého programu, do jejich ideologických zásad však tyto principy prejudikovány 

skrze jejich třídní zájmy. Vedle těchto stran pak ještě v nacionálním táboře působila ještě 

Deutsche Fortschrittspartei (Německá strana pokroková), která vycházela ze staré liberální 

strany, odmítala antisemitismus, ale sama sebe označovala jako německou stranu. Až do 

roku 1918, kdy Rakousko-Uherská monarchie zanikla, pak v rámci nacionálního tábora k

c-j

žádným změnám v počtu stran nedošlo.

V národnostních otázkách, které byly s volební reformou také provázané, se 

německým nacionálům podařilo dosáhnout úspěchu, a sice v tom, že rozdělení volebních 

okrsků v Čechách odpovídalo rozdělení německých a českých sídelních území a „později 

se stalo zákonnou oporou pro požadavek na zřízení samostatné provincie 

Deutschbohmen“.54 První volby po volební reformě, které se konaly v květnu 1907, 

znamenaly pro německé nacionály porážku. Deutsche Volkspartei ztratila hlasy ve 

prospěch křesťanských sociálů a sociálních demokratů hlasy a mandáty, „schôneriáni“ 

získali všeho všudy tři poslance a prakticky tak ztratili politický význam. Toto oslabení 

vedlo k opětovnému úsilí o vytvoření společného svazku, který by pojal různé malé 

politické skupiny. Pevnější formy takového spojení bylo dosaženo teprve v únoru 1910,

53 Berchtold, K., c.d., s. 82
54 Molisch, P., c.d., s. 225
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kdy vznikl Deutscher Nationalverband (Německý národní svaz), do kterého se sloučila 

Deutsche Volkspartei a Deutsche Fortschrittspartei. Ve volbách v roce 1911 se pak této 

straně podařilo získat zpět část ztracených pozic. Vlastní program Deutscher 

Nationalverband neměl, základem jeho politické činnosti byla myšlenka 

německonacionální politiky na půdě habsburské monarchie. Z toho plyne, že principielně 

byl tento svaz k vládě přátelský. Do roku 1914 pak v rámci německonacionálního tábora 

nedošlo ke vzniku žádné nové politické strany. V rámci hnutí se projevovaly jen tendence 

centralistická a autonomistická.55

Když vypukla v roce 1914 válka, nacionálněpolitické rozpory se dostaly do 

pozadí. Nejdůležitější bylo vyřešit vztah, respektive formu spojenectví s Německem. 

Prohloubit spojení mezi Německým a Rakousko-Uherským císařstvím měla celní unie. 

Poté, co v roce 1916 Fridrich Neumann vydal svou knihu „Mitteleuropa“, začalo se 

vážněji uvažovat o možném uskutečnění plánů, které zde byly již  nejméně od poloviny 19. 

století a podle kterých měl být vytvořen středoevropský svaz států, v němž by kurs 

určovali Němci.56 Nejrůznější jednání německonacionálních rakouských a 

říšskoněmeckých politiků ale nevedla k žádnému hmatatelnému výsledku. Také idea, 

která požadovala nadvládu Němců v zemích bývalého Německého spolku, získávala na 

významu. Postoj Čechů a snaha o mír však tyto plány hatily. Řešení národnostní otázky 

v Rakousku-Uhersku by však už nedokázalo pád monarchie zastavit. Také idea 

federálního uspořádání státu na národnostním principu, jejíž uskutečnění by znamenalo, 

že Němci by měli postavení menšiny, se německým nacionálům nelíbila a nemohla je 

uspokojit. Naděje nacionálních kruhů se tak v době, kdy se hroutila habsburská

55 Berchtold, K., c.d., s. 83
56 Kann, Robert A., Das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie. Geschichte und Ideengehalt der 
nationalen Bestrebungen vom Vormärz bis zur Auflôsung des Reiches im Jahre 1918, sv. 2, Ideen und Pläne zur 
Reichsreform, Štýrský Hradec -  Kolín nad Rýnem 1964, s. 252.
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r f t r • • r r r 57monarchie, upínaly k tomu, že se Němci obývaná území připojí k Německé říši. 

Postavení části českých Němců tak do značné míry odpovídá postavení „pohraniční 

menšiny“, která žije při politické hranici, která takovou menšinu odděluje od jejich 

„mateřského národa. Jak píše Miroslav Hroch, tyto menšiny patřily ke klasickým 

menšinám v meziválečném období; částečně pak měla část Němců v ČSR postavení tzv. 

jazykových ostrovů.58

1.9. Národnostní koncepty ovlivňující české Němce

V revolučním roce 1848 však nezapočala pouze nacionálni éra německého národa; 

začaly se probouzet také ostatní národy. Tehdy spatřil světlo světa také první novodobý 

český politický program, tzv. svatováclavská petice. V ní Češi kladli akcent především na 

národnostní otázku a žádali zákonem zaručenou národnostní rovnoprávnost mezi Němci a 

Čechy. S tím se objevily též požadavky státoprávní, zejména výzva ke spojení zemí 

koruny české v jeden celek prostřednictvím místokrále z panovnického rodu, umístění 

odpovědných ústředních zemských úřadů v Praze a každoročně svolávaných generálních 

sněmů. Tento novotvar národní státnosti se měl stát nástrojem národní integrace Čechů.59

V té době vyvstala pro Čechy zásadní existenční otázka, zda budou nadále fungovat 

v rámci Rakouska (a potenciálně Velkoněmecka) jako etnografická menšina, nebo zda se 

pokusí získat nároky jako svébytný národ. Ve slavném tzv. Psaní do Frankfurtu František 

Palacký zapojení Čechů do národního státu Němců odmítl a prohlásil, že „Češi jsou  

svébytný a samostatný národ, který v německém národním státě nemá co pohledávat. “60 

Budoucnost českého národa Palacký spatřoval v koexistenci s dalšími národy 

v habsburské monarchii. Vedle zdůrazňované obavy před ovládnutím „malých národů“

57 Berchtold, K, c.d., s. 83
58 Hroch, Miroslav, V národním zájmu, Praha 1999, s. 143.
59 Křen, J., c.d., s.95n
60 Palacký, František, Drobné spisy I, Praha 1898, s. 19, cit. in: Křen, J., s. 99
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v případě separace od Rakouska byla možná ještě silnější motivací pro austroslavismus 

obava před „Všeněmeckem“.61 Palacký požadovanou autonomii v rámci habsburské 

monarchie chápal v tom smyslu, že Češi a čeští Němci jsou dva národy a český stát chápe 

jako utrakvistický.62 Vedle tohoto názoru na poměry v českých zemích se ovšem prosadil 

také pohled, podle něhož česká národní státnost vychází z doktríny „prvorozenosti“ 

Čechů, kteří tak v českých zemích mají nárok na majoritu a příslušníci německého národa 

jsou podle tohoto prizmatu považováni za menšinu. V celém budoucím vývoji vztahu 

Čechů a českých Němců je  pak přítomen svár mezi, respektive kolísání mezi „historickým 

státoprávnictvím“, které Čechům a českému jazyku na území českých zemí přisuzovalo 

prioritu, a „autonomismem či právem přirozeným“, podle kterého jsou si oba národy a 

jejich jazyky v zemích koruny české rovny.

V polovině 19. století byla však národní rovnoprávnost v Rakousku chápána 

výlučně jen jazykově. Jazykový program Čechů té doby se dal shrnout tak, že hlavními 

dvěma zásadami národní rovnosti v českých zemích je  potřeba školního vzdělání 

v mateřském jazyce a to, aby Čech uměl německy a Němec česky.64 Z české strany 

zazníval požadavek na úplnou dvojjazyčnost státní správy, jejíž tzv. vnitřní jazyk (tj. jazyk 

úřední korespondence) měl být závislý na tom, která národnost bude mít v daném úředním 

obvodu většinu. Z hlediska fúngování mnohonárodnostního státu a byly tyto požadavky 

naprosto v pořádku; čeští úředníci takovouto kvalifikaci již měli, pro německé by splnění 

tohoto požadavku znamenalo nutnost naučit se češtině, kterou povětšinou neovládali.65

Revoluce v roce 1848 dala také mnohem větší možnost uplatnění širších lidových 

vrstev a dosavadní „německé převrstvení“, jak fungovalo v předcházejících desetiletích,

61 Kořalka J., Ósterreich zwischen Grossdeutschtum und Austoslavismus., in: Wiener Beiträge zur Geschichte
derNeuzeit, sv. 9, Vídeň 1982, s. 137, cit. in: Křen, J., c.d., s. 99
62 Křen, J., c.d., s. 101
63 Křen, J., c.d., s. 102
64 Novotný, J. (ed.), Obrození národa, Praha 1979, s. 388, cit. in: Křen, J., c.d., s. 103
65 Křen, J., c.d., s ,103n
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se velice rychle rozplývalo. Česká řeč byla na vzestupu a akcent na český původ a jazyk 

se stal jakousi módou. Nakonec i Praha se počeštila a národní hnutí tak získalo skutečné 

centrum.66

1.10 Národnostní konflikt

Změna národnostních poměrů v českých zemích ve prospěch Čechů přispěla k tomu, 

že od poloviny 19. století politické dění mezi oběma národy probíhalo odděleně, a to

r r j  r \ • 6 7právě po národnostní linii. Němci byly nečekaným tempem rozkvětu českého národního 

sebeuvědomění zaskočeni a rovnoprávnost obou národů akceptovali více méně 

akademicky s tím, že nepočítali, že by nějak mohla narušit jejich převahu.68 V českých 

projektech pak nacionálně orientovaní čeští Němci začali spatřovat ohrožení své národní 

identity. Hlavním motivem takového stanoviska se stala obava z české majorizace. Tento 

prvek (byť i domnělé) obrany se později stal jednou z největších hybných sil politiky 

českých Němců.69 Vůči spontánnímu českému emancipačnímu hnutí zaujali čeští Němci 

negativní stanovisko a jeho národní cíle vnímali jako ohrožení vlastních dosažených 

společenských pozic.70 V politice českých Němců rychle ustupoval zemský patriotismus 

či vlastenectví a naopak posilovala myšlenka odluky od Čechů.71 Stále intenzivněji tak 

proti sobě stála dvě národní hnutí, která s sebou nesla dvě vize národního sebeurčení: 

představy autonomie českého národa v rámci habsburské monarchie a německé snahy o 

spojení v jednotném národě. Vztah Čechů a Němců tak stále více získával nové dimenze, 

jež překračovaly dosavadní lokální rámec českých zemí a přerůstaly do roviny 

celorakouské a celoněmecké. Oba tyto modely národního sebeurčení byly naprosto

66 Křen, J., c.d., s. 105
67 Křen, J., c.d., s. 114
68 Denis, A., Čechy po Bílé Hoře, I-II, Praha 1911, cit. in: Křen, J., c.d., s. 114
69 Křen, J., c.d., s. 114n
70 Jaworski, Rudolf, Na stráži němectví nebo v postavení menšiny? Sudetoněmecký národnostní boj ve vztazích
výmarské republiky a ČSR, Praha 2004, s. 35
71 Křen, J„ c.d., s. 117



protichůdné a fakticky se navzájem vylučovaly. V praxi se však konfliktní situace 

omezovaly více méně na vztahy nacionálních Čechů a českými Němci, kteří se ztotožnili

79s rakouskými „velkoněmci“.

Tradiční země koruny české měly být podle německých nacionálů zrušeny a 

nahrazeny novou strukturou národně homogenních říšských krajů, které by byly podřízeny 

přímo vídeňské vládě. Jejich návrh předpokládal, že v severním pohraničí Čech vzniknou 

2 až 3 kraje německé a ve vnitrozemí 4 až 5 krajů českých. Jihočeské okresy s německým 

obyvatelstvem měly být připojeny ke krajům rakouským, německé jazykové ostrovy 

kromě Prahy měly být ponechány svému osudu. Nepočítalo se zde s žádným 

horizontálním spojením mezi kraji. Pro Čechy by tak uskutečnění těchto představ 

znamenalo faktickou nemožnost uplatnit se jako národní celek, ovšem čeští Němci by 

takovýto problém díky spojení s Vídní neměli. Podobné představy, podle kterých měly 

být tradiční historické země zrušeny a nahrazeny jednotkami vytvořenými podle 

národnostního principu, však nevznikaly jen na německé straně. Podobný plán představil

n-y

například také František Palacký.

Česká strana na začátku 60. let 19. století vypracovala jazykové návrhy, podle nichž 

mělo pro vnitřní provoz administrativy dojít k rozdělení Čech na tři oblasti -  českou, 

německou a smíšenou, a sice „podle řeči, v níž se promlouvalo z kazatelny“. Tato 

konstrukce byla vysloveně národnostní a autonomistická, jejím základem se stal princip 

národnostního dělení, jenž byl velice podobný výše představenému Lohnerovu návrhu 

z léta 1848.74 V polovině 60. let se na české straně ale objevuje výrazný příklon 

k požadavkům státoprávním namísto autonomie, jenž signalizoval vnitřní vývojové měny 

v českém hnutí. Češi v koncepci státního práva na bázi historické spatřovali program 

národního státu. Se stále větší naléhavostí se také z české strany ozýval požadavek

72 Křen, J., c.d., s. 118n
73 Křen, J., c.d., s. 127
74 Křen, J., c.d., s. 156n
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národnostního vyrovnání v rámci monarchie mezi Němci, Maďary a Čechy. Důležitým 

mezníkem pro vývoj vztahu Čechů a Němců byla Prusko -  Rakouská válka v roce 1866, 

která znamenala definitivní vyloučení Rakouska z Německa. To u Němců způsobilo 

deprimující šok a u Čechů ještě posílila naděje na národnostní vyrovnání. Mezi 

rakouskými Němci v té době opět vzplanula vlna nového velkoněmectví, který se stal 

zárodkem pozdějšího německonacionálního proudu. V roce 1867 pak byl schválen nový 

národní program rakouských Němců, ve kterém byl akceptován dualismus s tím, že 

budoucí Předlitavsko se stane německým státem s němčinou jako státním jazykem a že 

monarchie se více přimkne k Německu. Ze všech plánů na reorganizaci monarchie 

nakonec uspěl právě dualismus.75

Výchozí situací česko-německých vztahů té doby byl podzim 1871. V Praze se konaly 

protiněmecké a protirakouské demonstrace, ve Vídni se pád fundamentálních článků 

oslavoval. Oba národy obývající české země se vzájemně odcizily a jejich vzájemné 

mentální obrazy se zhoršovaly.76 Ovšem jak česká, tak německá strana vyznávala vesměs 

nacionalismus tradičního ražení, jemuž byla myšlenka na vzájemné zničení cizí. Přes 

všechnu nevraživost byly elity obou národů spjaty nejen zájmovými vazbami a 

dynastickou loajalitou, ale stále ještě zemským vlastenectvím. Nacionálni napětí sice 

vzrůstalo, odluka obou národnostních společností však nebyla ani zdaleka dokonaná. Ani 

jedna z obou stran nepovažovala své určení za nemožné -  Němci o své hegemonii 

v mocnářství, respektive v jeho Předlitavské části, nepochybovali a Češi věřili, že se

77svých práv domohou.

Léta sedmdesátá pak byla ve znamení tzv. pasivní rezistence, na jejímž konci bylo 

úplné fiasko Čechů, kteří byli nuceni obětovat i svůj hlavní cíl -  dosažení státního práva. 

Nej významnější vymožeností, kterou Češi v té době získali a na které bazírovali ještě před

75 Křen, J., c.d., s. 175- 180
76 Křen, J., c.d., s. 201
77 Křen, J., c.d., s. 203
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první světovou válkou, bylo Stremayerovo jazykové nařízení z roku 1880, které umožnilo 

používat češtinu jako tzv. vnější úřední jazyk u úřadů státní správy a soudů v Čechách a 

na Moravě. Pro Čechy zavedení této praxe znamenalo důležitý krok k národnímu 

zrovnoprávnění, neboť ta tak odstraňovala značná část jazykové diskriminace řadového 

českého obyvatelstva a tímto opatřením se také nepřímo zvětšoval počet českých úředníků

7 8a také poměř úřední agendy vedené v češtině.

Češi v 80. letech alespoň v Čechách (na Moravě a ve Slezsku byla situace jiná) začali 

mít většinu v zemských institucích, a to především v občanských kuriích sněmu a rychle 

se měnili z maloměstsko-rolnického společenství v „moderní národ“ s plnou sociální 

strukturou.79 To ovšem podporovalo komplexy ohrožení u rakouských Němců, které se 

navíc stupňovaly v kontrastu s obrovským rozmachem Německa. Z tohoto podhoubí 

vyrůstala arogance a agresivita rakouskoněmeckého nacionalismu, jejichž smyslem bylo 

kompenzovat zmíněné -  byť i domnělé - ztráty. Nacionalismus byl také u rakouských 

Němců mnohdy silnější než v Německu. „Malorakouský koncept“, podle něhož by 

v rámci monarchie vznikl druhý německý stát, a národní dělení českých zemí nemohly

o • • 8 0megalomanské představy radikálních nacionalistů uspokojit. Všeněmci proto setrvali 

v opozici i vůči nacionálním stranám středu. Rakouské „všeněmectví“ však neumělo 

využít všech možností a podnikalo i kroky, jejichž význam byl přinejmenším diskutabilní. 

Tím byl například „kultuměnáboženský boj“ pod heslem „Los vom Rom -  Pryč od 

Říma“, jehož cílem bylo odstranit rozdíly ve vyznání mezi katolickým Rakouskem a 

protestantským severním Německem. Náboženské rozdíly ovšem již nehrály nějak 

významnou roli a všeněmci si naopak tímto krokem značně ztížili uplatnění v katolických 

rakouských zemích.81 Toto však byl začátek nové politické doktríny „velkoněmectví“, jež

78 Křen, J., c.d., s. 215
79 Křen, J., c.d., s. 216
80 Křen, J., c.d., s. 270n
81 Křen, J., c.d., s. 271
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krystalizovala ve všeněmeekém hnutí. Tato nová představa sjednocení všech Němců měla 

oproti roku 1848 vysloveně imperialistický charakter. V jejím středu nebyla již Vídeň, ale 

moc a prosperita Německa. Radikální nacionalisté mezi rakouskými Němci začali ve 

spojení s ním spatřovat nový národní ideál a raději volili podřízený podíl na moci 

„ideálního“ národního Velkoněmecka. Radikální nacionalismus na přelomu 19. a 20. 

století představoval u obou národů v Čechách a vlastně také u všech národů v Předlitavsku 

značnou sílu. V parlamentu byl sice zastoupen pouze malou menšinou, značný vliv však 

měl v neplnoprávných vrstvách obyvatelstva. Zde působil také prostřednictvím rozlišných 

nacionálních spolků, vlastenecké literatury i masových organizací jako například 

tělovýchovného tumerského hnutí. Jádrem jejich ideologie byl fanatický nacionálni 

maximalismus. Předáci nacionálních organizací nevynechali příležitost k rozdmýchávání 

národnostních a politických sporů, avšak jejich zájmem nebylo je  řešit. Spíše se snažili o 

jejich zostření. Smyslem „národního zápasu“ pro ně bylo zdolání „nepřítele“ a na rozdíl 

od dřívějšího nacionalismu i soudobého pozitivistického nacionalismu u nich byla 

naprostá absence ohledu na druhou stranu a snahy o pokojné soužití s ní. Pro extrémní 

nacionalismus byla charakteristická iracionalita a značná emotivnost. Zdání, že v něm 

ožívá původní romantický jazykový či etnický nacionalismus s adorací národa jako 

nejvyšší a absolutní hodnoty, však bylo klamné. Cílem nebyla emancipace vlastního 

národa, ale zničení protivníka.

Integrální nacionalismus zpochybnil dosud uznávaný konsensus o nutnosti 

vzájemného soužití Čechů a Němců v českých zemích a soustředil se pouze na dobytí 

národního maxima na úkor druhého. A pokud národnostní boj nemohl být vyhrán 

vlastními silami, začali se šovinisté poohlížet za hranice a podporovali politické napětí i 

na mezinárodní scéně. Čím dál více se začaly šířit válečné tendence, neboť -  obzvláště u

82 Křen, J., c.d., s. 271 -274
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extrémního německého nacionalismu -  se rozmáhala víra v očistný kult války, který 

přinese konečné vyřešení národnostního boje.83 V českých zemích se maximální 

požadavky na národní sebeurčení obou národů, Čechů a Němců, vzájemně vylučovaly a 

vypjatý integrální nacionalismus činil z každé nepatrné úpravy vzájemných vztahů 

existenční otázku boje na život a na smrt. Své maximalistické požadavky šovinisté 

povyšovali na „nejpravější supervlastenectví“. Mimo své vlastní strany měli dále 

přívržence i v ostatních politických stranách a prostřednictvím jejich radikálních křídel je 

ve vypjatých situacích často dostávaly pod svůj diktát. V obavě o vliv na voličské masy 

také tyto „běžné“ strany přejímaly část představ radikálů a přímého střetu s nimi se

' 8 5  oobávaly. Na přelomu století dochází ovšem k důležitému dramatu uvnitř nacionálních

táborů, a to ke konfrontaci mezi negativistickou integrálně nacionalistickou a pozitivní

'  i 86 , státotvornou skupinou. Němečtí nacionalisté odmítali „zemské vlastenectví“ a snažili se

české země rozdělit na část českou a německou. Německé strany vydávali své radikální

postoje za obranu proti Čechům dodnes jsou tak vnímány v části německé literatury a

publicistiky. Nacionálněněmecká „obrana“ se však projevovala jako útok a vzestup

českého národa neprobíhal na německý úkor.87

Rakouští Němci měli ve skutečnosti všechny znaky samostatného národa, avšak 

většina německy mluvících obyvatel habsburské monarchie se cítila být Němci.88 Tato 

tendence se nejvíce naplňovala v nacionalistických kruzích, protože němectví bylo vždy 

důležitým atributem rakousko-německého nacionalismu. Nacionalistické strany se u 

vídeňských vlád nesetkávali s podporou pro realizaci svých představ, jakými byla 

například malorakouská reforma podle svatodušního programu či touha Všeněmeckých

83 Křen, J., c.d., s. 275
84 Křen, J„ c.d., s. 275
85 Křen, J., c.d., s. 277
86 Křen, J., c.d., s. 279
87 Kvaček, Robert, Ke vzniku Československa, in: Československo 1918 -  1938, Osudy demokracie ve střední
Evropě 1, s. 31.
88 Neck, R., Ôsterreich im Jahre 1918, Vídeň 1968, s .13., cit. in: Křen, J., c.d., s. 334
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radikálů o anšlus s Německem. Usilovali tedy o utužení svazku monarchie 

s Německem.Velkoněmecké představy spočívající na ideji Mitteleuropy vedené 

Německem, jejíž součástí by monarchie byla, získala u rakouských Němců větší 

popularitu než v samotném Německu. V této představě se zrcadlila nedůvěra ve vlastní 

síly. Nacionálni elita totiž přestala věřit, že uhájí svou hegemonii v monarchii a 

budoucnost rakouských Němců spatřovala pouze v přimknutí k Německu. Ve výbojném 

velkoněmeckém ideálu byla tedy přítomna značná dávka nacionálni defenzívy a

8 9  • • opesimismu. V politice sudetských Němců byla nacionalizace mnohem silnější než u 

alpských němců. Nacionálni radikálové ve volbách v roce 1911 získali 30 procent 

německých mandátů v českých zemích.90

1.11. Německý nacionalismus v monarchii před 1. sv. válkou

Němečtí nacionálové tvrdili, že národy žijící v Rakousko - Uherské monarchii 

měly v podstatě rovnoprávné postavení a vyskytoval-li se v habsburské monarchii 

národnostní útlak, pak šlo pouze o jisté „výstřelky“ byrokracie, ne však o zásadní linie 

národnostní politiky monarchie.91 Ve skutečnosti byly možnosti Němců mnohem širší, 

neboť ovládali téměř celý státní aparát, nej důležitější hospodářské pozice a fakticky 

řídili i politiku monarchie, zvláště její předlitavské části.92 Svých mocenských pozic 

pak mohli zneužívat též k posilování národnostního útlaku a k uskutečňování 

germanizačních plánů93, neboť jak píší J. César a B. Černý: „Germanizační úsilí se 

v rámci monarchie soustřeďovalo, především v českých zemích, proti českému národu,

89 Křen, J., c.d., s.335n
90 Křen, J., c.d., s.341
91 Raschhofer, Hermann, Die Sudetenfrage, Miinchen 1953, s.34.
92 César, Jaroslav -  Černý, Bohumil, Politika německých buržoazních stran v Československu v letech 1918 — 
1938, Díl I. (1918-1929), Praha 1962, s.22.
93 srv. Blocher, Eduard, Das sogenannte Nationalitänprinzip, Basilej 1918.
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jehož existence bránila uskutečnění plánu Velkoněmců na utvoření velké, nacionálně 

jednotné německé říše.“94

Přívrženci tzv. velkoněmecké hnutí založeného rytířem Georgem von Schonererem

0 vytvoření jednotného „rasově čistého“ velkoněmeckého státu vzniklého spojením 

Rakousko -  Uherska a Německa, v němž měly být všechny ostatní národy násilně 

zgermanizováni.95 Představy „schoneriánů“ obsažené v hesle „Geistesfreiheit, 

Volkseinheit, Rasseneinheit“ (svoboda ducha, jednota národa, jednota rasy) našly 

značný počet příznivců právě mezi Němci v českých zemích, což se projevovalo i ve 

volebních výsledcích. Toto hnutí -  nepřátelské k liberalismu, Židům, Slovanům a 

katolicismu -  se však na počátku 20. století ocitlo v hluboké krizi. V roce 1902 hnutí 

prakticky zaniklo, a to následkem roztržky mezi Schonererem a jeho dosavadním 

spolupracovníkem Karlem Hermannem Wolfem.96 Čeští Němci, přestože Schonerera 

též opustili, zůstali však hojně nadále věrni velkoněmeckým názorům, jejichž hlasateli 

se stali představitelé různých německo-nacionálních skupin.

(Ríšsko)německý nacionalismus tendoval k válce; válku považoval za prostředek 

k zajištění budoucnosti a k pozvednutí německého národa.97 Podobně „ve válku“ věřili

1 němečtí nacionálové v Habsburské monarchii, kteří v ní spatřovali prostředek možné 

konsolidace vnitropolitických poměrů prostřednictvím vzniku státu Němců sahajícímu 

od Baltu k Jadranu a od Severního moře k moři Černému.98 Vládnoucí kruhy 

monarchie k těmto plánům zaujímaly -  kvůli obavám o své postavení - povětšinou 

rezervovaný postoj; s ohledem na závislost Rakouska - Uherska na Německu a na

94 César, J. -  Černý, B., c.d., s.23.
95 César, J. - Černý, B., c.d., s.25.
96 viz: Frank, Ernst, Sudetenland -  Deutsches Land, Górlitz 1942, s. 47 -  50. In: César, J. - Černý, B., c.d., s.26.
97 Kruck, Alfred, Geschichte des Alldeutschen Verbandes, 1890-1939, Wiesbaden 1954, s.69.
98 viz. Zdeněk Jindra, Der Pian der deutschen Hegemonie in Mitteleuropa, Praha 1960. In: César, J. Černý, B., 
c.d., s.39
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vlivné skupiny nacionalistů se jim však otevřeně nepostavily a němečtí nacionalisté 

v monarchii tak mohli vcelku nerušeně spolupracovat s nacionalisty v Německu."

1.12 Německý nacionalismus za války

Spolupráce německých nacionalistů z obou států pokračovala i v první světové 

válce: nejprve jednáním o možnosti vytvoření celní unie mezi oběma státy, později 

přišli zástupci německých nacionalistů v Rakousku -  Uhersku s konkrétními plány na 

úpravu vnitřních poměrů Předlitavska a jeho spojení s Německem v jeden stát, které 

bylo silně ovlivněno koncepcí „Mitteleuropy“ Friedricha Naumanna, podle níž měl 

být vytvořen vojensky, hospodářsky a politicky silný stát Němců ve střední Evropě, 

v němž se němčina měla stát jediným možným úředním jazykem. Podle plánů 

německých nacionalistů v Rakousku (tzv. národnostní program rakouských Němců 

z dubna 19 16) měla měly být české země rozděleny do soudních a správních okresů 

podle řeči obyvatelstva; vzniknout tak měly dvě oblasti -  německá a oboujazyčná.100 

Předlitavsko se pak mělo stát jednotným uzavřeným územím se samostatnou správou a 

zákonodárstvím a převahou německého obyvatelstva němčinou jako státním jazykem.

Vletech 1915/16 probíhala též oficiální politická jednání o možnosti 

hospodářského sjednocení obou zemí jako předstupně sjednocení politického. 

Nacionálni požadavky Němců z českých zemí za války byly zcela v souladu 

s velkoněmeckými plány. Část německých poslanců z Čech101 nadšeně podporovala 

mobilizaci a stěžovala si rakouskému ministerskému předsedovi Stůrgkovi na 

nedůslednost vedení politické správy v Čechách v nacionálni politice, jež neodpovídá

99 César, J. - Černý, B., c.d., s.39
100 Tobolka, Zdeněk, Politické dějiny československého národa, IV. díl, Praha 1937, s. 8n., cit. in: César, J., - 
Černý, B., c.d. 40
101 mezi nimi byl i budoucí předák Deutsche Nationalpartei Dr. Rudolf Lodgman von Auen
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válečným potřebám.102 Němci z českých zemí též pomocí tzv. válečných půjček 

aktivně podporovali účast Rakouska -  Uherska ve válce103 a jeho rozpad pro mnohé 

z nich znamenal též osobní finanční krach. Otázka splácení válečných půjček patřila 

mezi ústřední témata německých nacionálních politiků v meziválečném 

Československu.

Němečtí nacionalisté v Českých zemích se vcelku ztotožnili s představou 

„Všeněmců“, kteří tuto válku považovali za „osudový boj mezi slovanstvím a 

germánstvím“ věřili ve vítězství centrálních mocností a připravovali se na nastolení 

poválečné neomezené německé nadvlády.104 Již v průběhu války začala vídeňská vláda 

realizovat germanizační opatření: němčina byla nařízena jako jediný jazyk, který se 

směl používat na železnicích, c. a k. místodržitel v Čechách Coudenhove zakázal u 

zemské a okresní státní správy a samosprávy používání češtiny jako úředního jazyka, 

čeština byla dále zakázána u finančních úřadů, v obchodních a živnostenských 

komorách, vrchní zemské soudy v Praze a v Brně zakázaly užívání češtiny v úředním 

styku a nakonec bylo českým úředníkům vyhrožováno soudním stíháním za užívání 

českého jazyka.105 V roce 1917 se ovšem začal projevovat zjevný počátek rozkladu 

monarchie, utlačované národy vyjadřovaly vůli po získání samostatnosti. Nejinak tomu 

bylo i v českých zemích. V lednu 1918 se v pražském Obecním domě sešli čeští 

političtí představitelé a vyhlásili tzv. „Tříkrálovou deklaraci“, která mezi německými 

nacionály vzbudila obrovské pobouření. Dne 21. ledna 1918 byla na schůzce 

německých poslanců z českých zemí - jako odpověď na požadavky Čechů v 

Tříkrálovou deklaraci - schválena rezoluce, podle jejíhož měly být od českých zemí

102 Následkem této stížnosti byl místodržitel v Čechách Thun nahrazen Němcem Maxem von Coudenhovem. -
viz. César, J. - Černý, B., c.d., s.43
103 Němci, kteří tvořili 36,73% obyvatelstva v českých zemích, poskytli např. při druhé válečné půjčce 82,4%
sebraných prostředků, srv. Dotaz německých poslanců o chování českého národa za války, I., Praha 1918, s.
102n. In: César, J. - Černý, B., c.d., s.45
104 Tobolka, Z., c.d., s. 81. In: César, J. - Černý, B., c.d., s.46
105 viz. Přehled československých dějin, díl II/2, s. 1149. In: César, J. - Černý, B., c.d., s.47
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odtrženy pohraniční oblasti a vytvořena samosprávná provincie „Deutschbohmen“. 

Současně němečtí nacionalisté prohlašovali, že „se nadále nebudou zúčastňovat práce 

zemského sněmu a nebudou podporovat ani žádnou vládu, která by uznávala české 

požadavky.106 Požadavek vzniku provincie Deutschbohmen našel opravdu ohlas 

vídeňské vlády, která „v květnu 1918 oficiálně proklamovala její zřízení“.107 Tento 

návrh měl vstoupit v platnost 1. ledna roku 1919 a „v Čechách podle něho mělo být 

zavedeno krajské zřízení a podle národnostního klíče vytvořeno 11 krajů a pro 

německé a české oblasti měly vzniknout na sobě nezávislé zemské vlády, podřízené 

vídeňské vládě. Následkem takového uspořádání by v důsledku ztráty surovinových 

zdrojů, rozsáhlých průmyslových oblastí a zpřetrhání významných dopravních spojení, 

byla trvalá závislost na českých oblastí na německých.108

Ještě koncem září 1918 došlo k prosazení rozdělení zemské správní komise na 

německou a českou část, v praxi však tato změna uskutečněna již nebyla. Rozklad 

monarchie nedokázal odvrátit ani císařský manifest z října 1918, který obsahoval 

představu přestavby monarchie do podoby federace. Němečtí nacionalisté z Čech 

ovšem stále prosazovali vznik provincie Deutschbohmen a přiznání plné autonomie a 

jasně se vyjadřovali, že s českým národem nechtějí mít nic společného109 a že trvají na 

uchování své nezávislosti vůči prosazujícímu se novému československému státu 

s odkazem na právo na sebeurčení národů.110 Dne 21. října vyhlásili rakouští poslanci 

vznik nového státu, Německého Rakouska. Ustavující schůze německo rakouského 

Národního shromáždění se zúčastnili též němečtí poslanci z českých zemí a tím 

potvrdili, že se také za změněných poměrů pokládají za občany nového Rakouska. 

Národního shromáždění Německého Rakouska pak o den později, 22. října, přijalo

106 viz. Reichenberger Zeitung,, 22. ledna 1918. In: César, J. - Černý, B., c.d., s.58
107 César, J. - Černý, B., c.d., s.58
108 César, J. - Černý, B., c.d., s.59, srv. Výprava na Čechy. In: Lidové noviny, 9. května.1918
109 César, J. - Černý, B., c.d., s.60
110 viz. Bohemia, 4. října 1918
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usnesení, podle něhož se v okamžiku, „ve kterém Češi budou proklamovat svůj stát, ... 

bude zřízena autonomní správa Deutschbohmen ... a obce a okresy Deutschbohmen 

přeruší okamžitě všechny vztahy s českým ústředím“/ ”  Část poslanců německo 

rakouského národního shromáždění pak žádala „připojení německého Rakouska jako 

spolkového státu k Německé říši“.

111 Bohemia, 22. října 1918

42



2. Čeští Němci po rozpadu Rakouska Uherska

2.1. Reakce českých Němců na rozpad monarchie

Němci se z počátku nehodlali smířit s tím, že byli přičleněni ke státu, v by 

dominovala slovanská většina, a oni by měli být v postavení minority.112 Když v Praze 

28. října 1918 došlo k vyhlášení samostatné Československé republiky, rozhodli se 

političtí představitelé českých Němců, že odmítnou připojení k tomuto státnímu 

útvaru. O den později, 29. října 1918, němečtí poslanci z Čech konstituovali provizorní 

zemské shromáždění českých Němců. Tento orgán pak prohlásil „Deutschbohmen“ za 

provincii Německého Rakouska. Následně 30.října vzniklo obdobné provizorní 

zemské shromáždění severomoravského „Sudetenlandu“, o několik dní později pak 

vznikla také krajská (zemská) zastupitelstva pro „Deutschsúdmähren“ a pro

113„Bôhmerwaldgau“. Když se potom císař Karel vzdal trůnu, vydalo Národní 

shromáždění Německého Rakouska 22. listopadu 1918 zákon, jímž byly zmíněné 

oblasti a navíc ještě německé enklávy v Brně, Olomouci a Jihlavě, prohlášeny za 

součást území Republiky Německé Rakousko114 (Právně byla tato území odstoupena 

Československu až po podepsání St. Germainské mírové smlouvy.)115 Toto Rakousko 

potom hodlalo následně „i s uvedenými provinciemi vstoupit do té či oné varianty 

Velkého Německa“.116 Ani později, když už bylo rozhodnuto, že samozvané provincie 

k Německému Rakousku patřit nebudou, toužili obyvatelé tohoto státu po spojení

112 G. Schramm, Tschechen und Deutsche in der Ersten Republik [Češi a Němci za první republiky’] , in: 
Bohemia, Jahrbuch des Collegium Carolinum, sv. 29, sešit 2, roč. 1988, s.385
113 srv. Epstein, Leo, Studienausgabe der Verfassungsgesetze der tschechoslowakischen Republik, Liberec 1923, 
str.52, citováno in: Leoncini, Francesco, Das Problem der deutschen Minderheit in Bôhmen in der 
intemationalen Politik der Jahre 1918/1919, in: Bohemia, Jahrbuch des Collegium Carolinum, sv. 13, roč. 1972, 
s.318, srv. též Leoncini, F., c.d., s. 324
114 Epstein, L, c.d, s. 55-59, cit. in: Lipscher, Ladislav, Die parteipolitische Struktur der Minderheiten und ihre 
staatsrechtlichen Vorstellungen zur Losung der nationalen Frage in der Tschechoslowakei (1918- 1930), in: 
Bohemia, Jahrbuch des Collegium Carolinum, sv. 22, sešit 2, roč. 1981, s. 343
115 St.-Germainská smlouva byla podepsána 23.záři 1919
116 Kural, Václav, Konflikt místo společenství? Češi a Němci v československém státě (1918-1938), Praha 1993, 
s. 15
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s Německem, protože nebyli schopni věřit, že malý stát, jako je  ten jejich, může být

jako hospodářský systém samostatně životaschopný.117

Čeští Němci se cítili být oprávněni se od Československa odtrhnout -  oporu pro

tuto svou snahu spatřovali v prosazování principu práva na sebeurčení, jak ho

presentoval president Wilson ve svém lednovém projevu v americkém kongresu. Tato

zásada ovšem platila pro národy utlačované, mezi něž se čeští Němci rozhodně 

118
nemohli počítat. Kromě toho (podle Masarykovy teze) měli Němci svůj vlastní 

národní stát a mohli pro něj po vzniku Československa optovat.119 Je nutné též zmínit 

skutečnost, že teze o sebeurčení pro národy neplatila pro každou, jak píše Kural, 

„Volksgruppe“ či „národní částici“, která žila v některém z poválečných států.120

Němci se ale po prohrané válce pokoušeli realizovat alespoň část původních plánů na

f 121 vytvoření velkoněmeckého státu. Vítězové války však odmítali protivníkovu

porážku kompenzovat tím, že dovolí vytvoření „Velkoněmecka“.122 I vznik

Československa měl vlastně přispět k zamezení spojení mezi Němci v Německu a

1 v

Rakousku. Českoslovenští politici i později na začátku 20. let chtěli vytvořit 

rovnováhu mezi Německem a Ruskem, aby se ČSR mohla bránit „germanizačním 

tendencím“ a „Habsburskému revisionismu“.124

Němci tedy chtěly od Československa oddělit jednu třetinu území a tři milióny 

obyvatel, z nichž část byli Češi. Za svůj zákonodárný orgán považovali čeští Němci 

nové rakouské Národní shromáždění, které bylo vytvořeno z německých poslanců 

bývalé Říšské rady podle výsledků posledních předválečných voleb z roku 1911.

117 Hobsbawm, E. J., c.d. s. 35.
118 Leoncini, F., s. 314
119 Broklová, Eva, Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918-1938, Praha 1999, 
s.46
120 Kural, Václav, Československo jako historická chyba? (=Československo), in: Moderní dějiny, sv. 2, roč. 
1992/1993, s. 52
121 Broklová, E., c.d., s. 46
122 Kural, V., Československo, s.52
123 srv. Kvaček, R., Československo a Evropa po roce 1918, in:Modemí dějiny, sv. 2, r. 1992/1993, s. 89
124 Miiller, Adolf, Die Tschechoslowakei auf der Suché nach Sicherheit, Berlin 1977, s. 27.
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Němečtí poslanci v rakouském parlamentu „utvořili zvláštní skupinu, která měla být

jakýmsi koordinačním centrem k hájení zájmů iredentistických sil“.125 Čeští Němci

neměli prostředky, jak své požadavky prosadit, a omezovali proto svá prohlášení pouze

na proklamování „demokratických idejí a „uplatnění práva národů na sebeurčení“,

které před nedávnem s výsměchem odmítali. Pro některé německé nacionalisty, jak

píší J.César a B. Černý, „bylo právo na sebeurčení ovšem spíše důvodem k označení

územních nároků vůči sousedním státům“.126 Němečtí nacionálové si byli také dobře

vědomi toho, co oni sami působili Čechům, například, jak Češi museli bojovat o

každou novou školu, jak jim neumožnili založit druhou českou univerzitu, jak jim

důmyslnou volební aritmetikou zabránili v přístupu do obecní správy v přístupu do

obecní správy v převážně českých městech jako byla Moravská Ostrava nebo

Olomouc. Nacionálové se obávali, že Češi, na které za monarchie pohlíželi jako na

cosi podřadného, bude s Němci zacházet podle jejich vlastního receptu. Představa, že

by tomu mohlo být jinak, nešla německým nacionálům vůbec na rozum.127 Na obranu

„německého území“ začali Němci dokonce vytvářet ozbrojené oddíly domobrany,

mezi jejichž zapálené organizátory patřil například tehdejší člen Deutschradikale 

• 128 i i  fPartei a budoucí poslanec za Deutsche Nationalpartei Dr. Josef Keibl, jenž se těsně 

po převratu stal jedním ze tří členů prezidia německé Okresní německé národní rady 

(Deutscher Bezirsksnationalrat) v Děčíně, kde zastupoval tzv. občanské strany, a stal 

se také šéfem její expozitury v České Kamenici.129

125 César, J. - Černý, B., c.d., s.66n
126 srv. Wetz, W., Selbstbestimmungsrecht der Vôlker und vôlkerrechtlicher Schutz nationaler Minderheiten in 
den Friedensverträgen von Versailles und Saint Germain-en-Laye, Freiburg 1929, s.81 cit. in: César, J. - Černý, 
B., c.d., s. 68
127 Brugel, J.W., c.d., 95n.
128 Smetana, Jan, Die Deutschnationale Bewegung in Tetschen gegen Ende des Ersten Weltkriegs (Textauszug 
und Bemerkungen von Julius Stumpf), in: Beitraege der Arbeitsgemeninschaft filer Heimatforschung in 
Nordboehmen, 10. roč, č. 9, 1973, s. 37.
129 Smetana Jan, Die deutschnationale Bewegung in Tetschen gegen Ende des Weltkrieges, 1966, s. 8.
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Nej významnější ze čtyř Němci proklamovaných provincií bylo Deutschbohmen. 

Prvním předsedou jeho vlády, tzv. zemským hejtmanem, se stal poslanec starého 

říšského sněmu Rafael Pacher, který však funkci po několika dnes složil130 a jeho 

nástupcem se stal dosavadní místopředseda zemské vlády Deutschbohmen Dr. Rudolf 

Lodgman, který v této funkci setrval až do konečné likvidace tohoto orgánu po 

uzavření mírové smlouvy; Lodgmanovým zástupcem se stal Josef Seliger, předák 

německé sociální demokracie.131 Členy zemských vlád zmíněných provincií byli 

zástupci všech politických stran a čeští Němci byli zastoupeni také ve vládě nově 

vzniklého Německého Rakouska.132

Problematické bylo zajistit vůbec přežití těchto čtyř samozvaných provincií, a to 

jak z hlediska jejich obrany, správy, tak hlavně hospodářství -  tyto útvary neměli 

prostředky na zajištění těchto svých potřeb a v pomoc ze zahraničí -  z Rakouska či 

Německa -  mohly sotva doufat, když tyto státy měly sami značné hospodářské potíže. 

Problém představovala také geopolitická otázka, protože Deutschbohmen a 

Sudetenland byly od alpských rakouských zemí odděleny českým územím. Německé 

Rakousko v podobě, v jaké bylo po rozpadu habsburské monarchie, nebylo 

životaschopné. Přežít v takovéto podobě by bývalo mohlo pouze pokud by (v což jeho 

představitelé doufali) stalo součástí Německa nebo kdyby se podařilo spolu s ostatními 

nástupnickými státy starého Rakouska vytvořit federaci.133

Čeští politici pokus o německou secesi zásadně odmítali, v prvních dnech po 

vyhlášení samostatného československého státu však byli rádi, že převzali vládní moc

130 Pacher se po odstoupení z funkce zemského hejtmana Deutschbohmen stal členem vlády Německého 
Rakouska -  in: Goldmann, Riidiger, Die sudetendeutsche Frage auf der Pariser Friedenkonferenz, Mnichov 
1971, s.37.
131 César, J. - Černý, B., c.d., s.71
132 Franzel, Emil, Sudetendeutsche Geschichte. Eine Volkstůrmliche Darstellungm Augsburg 1958, s. 330.
133 Franzel, E, c.d., s. 331
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a zajistili kontrolu nad činností úřadů působících na zemí obývaném českým 

obyvatelstvem a vůči německé menšině postupovala velmi mírně.

Tři dny po převratu, 31. října 1918, přijel Lodgman, tehdy ještě jako místopředseda 

vlády Deutschbohmen, do Prahy, kde jednal s vedoucími činiteli Národního výboru 

československého. Lodgmana k jednání a předsednictvem Národního výboru pozval 

Rudolf Bechyně již 28. října večer.134 Výchozí premisy obou stran však byly zcela 

rozdílné: zatímco Lodgman trval na tom, že jde o jednání představitelů dvou států135, 

Antonín Švehla vyjádřil stanovisko české strany, když Lodgmanovi řekl: „Národ 

československý provedl revoluci. Věc je  skoncována, zveme vás ke spolupráci. “136 

Lodgman však prohlásil, že rozhodnutí o této záležitosti padne až na mírové 

konferenci a zároveň razně odmítl, aby čeští Němci vyslali své zástupce do Národního 

výboru a prozatímního Národního shromáždění, což mu Švehla nabízel.137 Dále žádal, 

aby česká strana uznala vládu Deutschbohmen a jednala s ní jako rovný s rovným, což 

čeští představitelé rezolutně odmítli a Lodgman odjel s nepořízenou zpět do Liberce. 

Dne 4. listopadu se o vyjednávání s československými představiteli pokusil ještě Josef 

Seliger, který však odjel též s nepořízenou. Nastal konec vyjednávání138. České vojsko 

začalo obsazovat území obydlená Němci v polovině listopadu 1918 a 16. prosince se 

pod pravomoc československé vlády dostala i bašta iredentistů, Liberec. Zemská vláda 

byla naprosto bezmocná a nakonec ji nezbylo než utéct do Německa. Podobný vývoj 

byl i v ostatních třech samozvaných provinciích a tak do konce roku 1918 bylo celé 

pohraničí pod kontrolou československé vlády.139 Pokusy o odtržení Němci 

obydlených území zřejmě ztroskotaly také proto, že tato akce neměla dostatečně silný

134 Kámík, Zdeněk, České země v éře První republiky (1918-1938), díl 1.: Vznik, budování a zlatá léta republiky
(1918-1929), Praha 2000, s.41.
135 sám sebe považoval za reprezentanta Německého Rakouska
136 viz. Peroutka, František, Budování státu, díl. 1., Praha 1991, s. 119
137 Olivová, Věra, Dějiny první republiky, Praha 2000, s. 74
138 César, J. - Černý, B., c.d., s.102-104
139 César, J. - Černý, B., c.d., s. 111
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vnitřní náboj. Mnozí z Němců žijících v českých zemích podcenili situaci a pokládali 

vyhlášení československého státu za výstřelek, jímž se není třeba vážněji zabývat. 

Mnozí z nich se také ocitli v naprosté pasivitě vyvolané válečnou porážkou Německa a 

Rakouska Uherska, přičemž realističtěji uvažující část německého obyvatelstva si 

uvědomovala ekonomické a politické problémy spojené s odtržením území 

Deutschbohmen, Sudetenland, Bôhmenrwaldgau a Deutschsudmähren od celku, 

k němuž geograficky, ekonomicky i politicky do té doby přirozeně patřily. Stačil rázný 

postoj české politické reprezentace podpořený zásahem teprve vznikající ozbrojené 

moci, aby se německý odpor zhroutil.140 Jak totiž přicházely zprávy o dalších 

obsazených místech na „německých“ územích, sebevědomí německonacionálních 

funkcionářů silně sláblo. O to víc ale představitelé pokusu o německou secese vyzývali 

k odporu proti Čechům a německé obyvatelstvo burcovali propagandistickou 

rétorikou.141 Takto například agitoval Bund der Deutschen prostřednictvím jím 

vydávaného letáku s příznačným názvem „Deutschbohmen. Sturmbote zum Volk in 

Not“:

„Národní právo vyžaduje, aby se každý znal ke svému národu: navenek 

prostřednictvím symbolů (barev, znaků atd.), jazykem a pozdravem. Vnitřně (jako 

Němec) pomocí německého konání, cítění, myšlení a chtění (deutsches Tun, Fůhlen, 

Denken und Wollen). Německé je: pracovat, něco vytvářet, pomáhat -  ne se jen  tak 

motat po náměstí a čas promarnit v hostinci a kavárně. Německé je: mít pocit 

povinnosti, cítit, že je  ubohé a ostudné v této době nerozhodně vlát jako hadr na 

podlahu a čekat jako zevloun neustále na zprávy a nic nedělat. Německé je: mít nyní

140 Hama, Josef, První pokus o demokracii, Československá republika ve střední Evropě, Praha 1990, s. 4.
141 Nordbóhmisches Tagblatt, 15. listopadu 1918, cit. in: Smetana, J., c.d., s. 8.

48



jen  jednu myšlenku „musí to jít!  Deutschbohmen je  naše!“ a každou jinou myšlenku 

upozadit. Německé je: chtít jen  jedno, to ale jasně a pevně, Deutschbohmen. "I42

Ve svém projevu na zasedání zemského sněmu provincie Deutschbohmen 

28. prosince 1918 ve Vídni Lodgman situaci hodnotil tak, že „nepřítel“, tzn. 

Československá republika, zničil práci samozvané zemské vlády, která se snažila 

zajistit správu této „provincie“. Uvedl, že obsazení Deutschbohmen Československou 

republikou nemělo právní podklad a označil ho za neúnosné, protože se jednalo o 

„vnucený zásah do samosprávy německého národa v Cechách“ pod zástěrkou pomoci 

oblasti za účelem obsazení Deutschbohmen ze strany Čechů. I43. O vládě 

Deutschbohmen, v jejímž čele stál, hovořil Lodgman jako o jediném oprávněné 

reprezentaci provincie a počínání československých vojenských jednotek pak označil 

za neslýchané a odporující principům mezinárodního práva a „v mnoha ohledech také 

lidskosti“ :

„ Veřejní funkcionáři byli zbavováni svých úřadů a byli nuceni podrobit se přáním  

nepřítele. Německá půda (Grund und Boden) byla prohlášena českým vlastnictvím; To, 

co vytvořila německá píle, německá práce a německá kultura, bylo dáno do služeb 

„České“ republiky... “ -... „Omámeni vítězstvím, které nevybojovali, brali čeští vojáci 

německou zemi jako válečnou kořist a činí tak dodnes. “ 144

V Lodgmanově řeči zaznělo, že „spolupráce Němců na výstavbě českého státu za 

předpokladu vstupu německého lidu bez námitek do českého státu je  věcí nemožnou“. 

Hojně používal pojmy jako „nepřátelé“ a „nepřátelé němectva“:

„ Úsilí nepřítele němectva na půdě bývalé rakousko-uherské monarchie zacházet 

s německým lidem (Volk) jako s objektem politiky, se nedá za žádných okolností

142 Deutschbohmen. Sturmbote zum Volk in Not. Liberec, 28. listopadu 1918, č. 46, Sudetendeutsches Archiv
Miinchen, inv. Č. 83477a
143 Logman von Auen, Rudolf, Fiir die Selbstbestimmung Deutschbohmens, Rede von Dr. Rudolf Lodgman von
Auen, Landeshauptmann von Deutschbohmen, Flugblätter fuer Deutschosterreichs Recht, Nr.7, Wien 1919, s.4
144 Lodgman, R., c.d., s. 5n
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prohlašovat nebezpečnými charakterovými vlastnostmi tohoto lidu,, ale je  a zůstává 

výrazem nacionálního imperialismu a šovinismu probuzeného u našeho nepřítele. “ 145 

Označování českých „protihráčů“ jako nej větších nacionalistů bylo u radikálních 

nacionálních ideologů českých Němců zcela běžné, avšak jak píše Rudolf Jaworski, 

jednalo se o zlou pomluvu.146 Češi podle Lodgmana chtěli bez účasti Němců 

rozhodovat o jejich osudu a říkal, že „česká mocenská politika zřejmě na čas zvítězí, 

je jí plody ale k uzdravení Evropy nepřispějí. “ 47 Československý stát obviňoval 

z militarismu a z toho, že upírá Němcům právo na sebeurčení. Za původce války 

označil imperialismus a jako imperialistu též prezidenta Masaryka. Podle 

Lodgmanových slov je  Masaryk člověk velkého ducha a není možné, aby neviděl, že 

jím  stanovený směr české politiky vůči Deutschbohmen jsou tím, proti čemu dosud 

bojoval. Strašidlo pangermanismu bylo prý definitivně odstraněno pádem monarchie 

(monarchie z boží milosti), odstraněn však není hlad českého národa, který zneužívá 

pojmů sebeurčení a demokracie, aby připravil Evropu na novou válku. Podle 

Lodgmanovy úvahy byly v poválečné Evropě různé sporné otázky mezi národy, které 

ale nešlo řešit tak -  jak to prý chce Masaryk pro český národ -  že hranice států 

jednotlivých národů nelze upravovat libovolně. Měly by být uplatňovány všude stejné 

zásady a za každou cenu musí být zabráněno tomu, aby v budoucnu v Evropě byly 

utlačované a svobodné národy. Určení toho, ke kterému státu bude dané území patřit, 

musí být podle Lodgmana určováno obec od obce podle svobodného vyjádření jejích 

obyvatel. 148 "

Myšlenku Československého státu pak přirovnal k myšlence německé Rakouské 

monarchie. Němcům v ČSR byl podle Lodgmana nezaslouženě přisouzen statut

145 Lodgman, R., c.d., s. 7
140 Jaworski, R., c.d., s.36
147 Lodgman, R., c.d., s. 8
148 Lodgman, R., c.d., s. 9 - 12
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poražených. Lodgman se dále ptal, čím podkládá prezident Masaryk nárok českého 

národa na německé území (= území ČSR obývané Němci)? Odpovídal si, že Češi tento 

nárok ospravedlňují českými menšinami žijícími na tomto území. Podle Lodgmana 

jsou však takové menšiny na celém světě a pokud by od této premisy chtěl někdo 

odvozovat taková práva jako Masaryk, tak by to nectilo pravidla vytčená prezidentem 

Wilsonem, ale všeobecnou anarchii. Německá území v Čechách (Bohmen) totiž podle 

jeho slov nebyla vystavěna Čechy, ti je  nikdy nedrželi a ta území jsou německým 

vlastnictvím: „ Češi své právo na toto území ospravedlňují dobou husitskou, kdy prý 

patřila českým husitským pánům, taková argumentace ale není oprávněná, protože 

takto by se dal vytrhnout jakýkoli časový úsek a na jeho základě pach chtít 

uspořádávat poměry. A nejedná se v takovém případě o právní nároky, ale o nároky 

mocenské. A když se tak argumentuje, tak tato území se ještě  před tím odvolávala na 

magdeburské právo. Masaryk se také odvolává na to, že Němci byli původně v 

Čechách kolonisty a imigranty. “149 Masaryk toto skutečně ve svém politickém 

poselství pronesl, ale toto bylo nepochybně uřeknutí, protože rozlišování mezi 

přistěhovalci a ostatním obyvatelstvem nebylo už politickým argumentem. Protičeská 

propaganda se na tento výrok s gustem vrhla, avšak jednalo se do značné míry o slova 

vytržená z kontextu.150 Masarykův v tomto proslovu Němce vyzýval ke spolupráci na 

budování ČSR, avšak vyjádřil, že chápe těžkou situaci, kterou zapříčinil německý 

nacionalismu, dle Masaryka ,,pangermánský výbojný program protičeský“. Minoritám 

také přislíbil zajištění plných národních práv a občamské rovnoprávnosti.151

Také tento základ se podle Lodgmana rozpadá ve světle objektivního historického 

zkoumání: „Před mnoha staletími totiž přišli markomani a kvádové, kteří nahradili 

předchozí keltské obyvatele a jejich příchod se nelišil od příchodu různých slovanských

149 Lodgman, R., c.d., s. 12
150 Brugel, J.W., c.d., s. 90.
151 Brugel, J.W., c.d., s. 91n
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kmenů. Když jsou  tedy Němci kolonisty, tak Češi také a když nestačí tisícileté dějiny 

tvrdé práce a plnění povinností generací Němců na to, aby Němcům nezaručovaly 

právo na vlast, tak to samé platí také o českém obyvatelstvu a nakonec nezbude než se 

obrátit k původnímu obyvatelstvu z prehistorické doby, aby byl vypátrán opravdový 

vlastník země.

Lodgman říkal, že má rozhodnout svobodná vůle národa. Buď „Česká republika“ 

získá Němce vnitřně tím, že se k ní svobodně připojí, nebo se musí navždy vzdát toho, 

aby v nich spatřovala podporu pro svůj stát! Jediná podstata vůle pro moderní státní 

útvar je a zůstává svobodné určení národů. Umožnit ho a zorganizovat je  úkolem 

moderní poválečné politiky. Lodgman zde vyjádřil jasný postoj -  žádal sebeurčení a 

odmítal samosprávu, protože když ta byla podle jeho slov vykonávána ve jménu a 

v pověření státu, který obyvatelstvo odmítá. „ Přese všechna tvrzení vedoucích českých 

politikii není o osudu Deutschbohmen rozhodnuto! Sice neustále posloucháme o 

nárocích a požadavcích českého národa, víme ale, že osud nějakého národa nakonec 

závisí na něm. ... Chtěli jsm e být zemí míru, stali jsm e se zemí války a budeme 

svobodnou zemí. 153

Němci v českých zemích prožívali pod vlivem svých politiků válečný výsledek 

většinou jako trojí porážku, protože znamenal konec habsburské monarchie, rozbil 

jejich naděje na středoevropskou německou hegemonii, s níž se jako s válečným cílem 

nacionálně orientovaní čeští Němci ztotožnili, a vznikla Československá republika, 

jehož základem byl český stát, jehož zřízení i v habsburské říši němečtí politikové 

z českých zemí zásadně odmítali.154 Německý pokus o secesi po rozpadu habsburské 

monarchie znamenala první vážný pokus o převedení části Čech a Moravy do jiného

152 Lodgman, R., c.d., s. 12 - 14
153 Lodgman, R., s. 15n
154 Kvaček Robert, c.d. Ke vzniku, s. 36
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1 5 5  vstátu. První světová válka a vznik samostatného Československa, chápaného jako 

národní stát Čechoslováků, vedly k dalšímu oslabení již beztak slabých vazeb mezi 

Čechy a Němci v Československu.156

2.2. Události zimy 1918/19

Vůdcové německé iredenty utíkali do Německa nebo do Rakouska, neboť se 

obávali tvrdého postupu československých úřadů proti nim. Lodgman se svými 

společníky uprchl nejprve do Žitavy, která však nebyla daleko politickému životu 

v Německu. Nakonec se (poté, co byla odmítnuta v Drážďanech) bývalá zemská vláda 

Deutschbohmen usídlila ve Vídni, kam přišla i většina ostatních německých emigrantů 

z Československa a Vídeň se tak stala na čas základnou iredentismu proti RČS, sešli se 

zde předáci všech německých politických stran a směrů z Československa od vůdců 

pozdější Deutsche Nationalpartei až po německé sociální demokraty.157

Ve Vídni pak vznikl tzv. Hilfsverein fur Deutschbohmen und Sudetenland, který 

měl sdružovat německé iredentisty bez rozdílu politického smýšlení158 a věnoval se 

mimo jiné i protičeskoslovenské propagandě a špionáži.159 V Německu pak byla 

založena jiná organizace, Hilfstelle fur Deutschbohmen. Po rozpadu Rakouska- 

Uherska a vzniku nového politického uspořádání v Evropě se čeští Němci stále více 

vydávali na cestu „pryč od Vídně“, a to směrem k Berlínu. K Říši pak nejvíce

155 Maurer-Hom, Susane, Die Landesregierung fiier Deutschbohmen und das Selbstbestimmungsrecht 1918/19, 
in: Bohemia, Jahrbuch des Collegium Carolinum, sv. 1, roč. 1997.
156 Musil, Jiří, Česká společnost 1918-1938, in: Fialová, Ludmila a kol., Dějiny obyvatelstva českých zemí, 
Praha 1998, s. 268.
157 César, J. - Černý, B., c.d., s.l 14-116
l5H Hilfsverein byl založený únoru 1919 za přímé účasti Dr. Rudolfa Lodgmana -  SÚA fond PMV 1919-1924, 
H/24. citováno In: César, J. - Černý, B., c.d., s.120; akcí Hilfsvereinu se účastnili mnozí političtí představitelé 
českých Němců, mezi nimi hojně též předáci DNP Lodgman, Brunar, Kallina či Schollich. - César, J. - Černý, 
B., c.d., s.120
159 César, J. - Černý, B., c.d., s.122
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tendovaly nacionálněněmecké velkoněmecky orientované kruhy,160 u kterých tato 

orientace nebyla ničím novým.

Dosavadní představitelé českých Němců byli vesměs v zahraničí a na jejich místo 

tak nastoupili politici lokálního významu -  většinou komunální politici či představitelé 

různých zájmových a hospodářských činností161 - kteří neměli mnoho zkušeností s 

„vysokou politikou“. První polovina roku 1919 byla ve znamení organizování 

protistátní činnosti vůči Československé republice, jež měla podle představ německých 

představitelů napomoci prosazení jejich nacionálních požadavků.162 Významná byla 

například agitace pomocí letáků s protičeskoslovenskými texty, jejímž úkolem bylo 

bojovat proti depresivním náladám mezi Němci a povzbuzovat jejich vůli k odporu 

proti ČSR a nespokojenost v souvislosti s hospodářskými poměry v Československu a 

otázkami odmítání splácet válečnou půjčku, do níž velká část českých Němců 

investovala prostředky nebo příprava pozemkové reformy.

Zahraniční propagandistická kampaň zesílila zvláště před volbami do Národního 

shromáždění Německého Rakouska, kdy se představitelé emigrace snažili u 

německého obyvatelstva vzbudit zájem o účast na těchto volbách. Aktivní v tomto 

směru byli jak předáci nacionálně orientovaných proudů, tak i ostatních jako třeba 

němečtí sociální demokraté, kteří ve Slezsku s německonacionálními stranami spojili 

svou připravovanou kandidátní listinu.164 Účast českých Němců na volbách do 

parlamentu jiného státu však československé úřady v žádném případě nemohly 

dopustit, protože by tím umožnily interpretaci, že o státní příslušnosti českých Němců

160 Lemberg, Hans, Češi -  Němci - východní Evropa 1848-1948, Praha 1999, s. 230.
161 jejich činnost se snažil koordinovat v březnu 1919 založený Verband deutscher Bezirke und Städte Bôhmens 
-  AMZ PA 49/4947. cit. in: César, J. - Černý, B., c.d., s.136
162 významná byla např. „letáková propaganda“, při níž byly na území republiky ze zahraničí pašovány tisíce 
letáků, které pak byly rozšiřovány mezi německé obyvatelstvo.
163 Černý, Bohumil, Die deutsche Frage in der ČSR (1918 -  1938), in: Lemberg, Eugen -  Rhode, Gotthold (ed.), 
Das deutsch-tschechische Verhältnis seit 1918, Stuttgart -  Berlin — Kôln -  Mainz 1969
164 Deutschnationale Geschäftstelle (Hrsg.): Bericht uber die Wahlbewegung, 1. Fortsetzung, abgeschlossen am 
25. Januar 1919, s.29 - 32
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není ještě definitivně rozhodnuto. Jako reakce na zákaz účasti na těchto volbách 

proběhla 4. března 1919, v den voleb do rakouského parlamentu, generální stávka a 

demonstrace německého obyvatelstva, při kterých byla provolávána protičeská hesla, 

strhávány československé vlajky a státní znaky a napadáno české obyvatelstvo i 

četnictvo i vojsko. Demonstrace však byly rozehnány vojskem, které použilo i ostré 

střelby. Od této události byl definitivně zlomen masový odpor německých 

nacionalistů v Československu.165 Zmíněný konflikt však i v budoucnu přispíval 

k prohlubování rozporů mezi Čechy a Němci a němečtí nacionalisté ho využívali 

k propagaci -  např. budoucí předák Rudolf Lodgman von Auen již na smuteční tryzně 

v Kadani za padlé ze 4. března.166

2.3. Volby -  důvod k formování stran

Na jaře roku 1919 revoluční Národní shromáždění stanovilo, že 16. června 1919 se 

v Československu uskuteční volby do obecních zastupitelstev. Tato událost byla též 

jedním z významných mezníků ve vztahu Němců k československému státu, neboť 

jejich účast na nich de facto znamenala, že se staví na půdu tohoto státu. Bojkot voleb 

by ovšem mohl přinést zvolení zastupitelstev složených pouze z Čechů, což by

1 6 7znamenalo zhroucení německé samosprávy.

V květnu 1919 došlo k neúspěšnému pokusu o vytvoření jednotné německé 

„občanské“ strany. Na území Čech na jaře 1919 vznikly Deutsche Einheitspartei 

(Německá jednotná strana) v Liberci a na začátku dubna 1919 Deutschbohmische 

Volkspartei (Lidová strana českých Němců) v Ústí. Druhá jmenovaná byla ještě v tom 

samém měsíci zakázána kvůli velezradě, nově se ovšem konstituovala 24. dubna

165 srv. César, J. - Černý, B., c.d., s. 140-145.
166 César, J. - Černý, B., c.d., s.145
167 César, J. - Černý, B., c.d., s.154
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v Teplicích jako Deutschnationale Partei in Bôhmen (Německonacionální strana 

v Čechách). Tato strana vyšla pak z červnových obecních voleb posílena a 21. září v 

Olomouci spojila s Deutschsoziale Volkspartei fur Nordmähren und Schlesien 

(Německosociální lidová strana pro severní Moravu a Slezsko). V následujících 

týdnech se k ní připojily ještě další nacionalistické skupiny. K Deutsche Nationalpartei 

se přidala také sdružení bývalých Deutschradikalen (Německých radikálů), 

Alldeutsche Partei (Všeněmecká strana) a Deutsche Volkspartei (Německá lidová 

strana), ale také část stoupenců bývalé Deutsche Fortschrittspartei (Německá 

pokroková strana).168 Nová strana měla nést název Deutsch-bohmische Volkspartei 

nebo Deutsche Einheitspartei. Po dlouhých vyjednáváních a „značných nesnázích 

došlo ke spojení tří německých stran -  strany národní, pokrokové a demokratické -  do 

tzv. Deutscher Arbeitsblock (Německý pracovní blok). Toto seskupení se stalo 

zárodkem Deutsche Nationalpartei, která byla vytvořena o několik měsíců později.“ 169

Již během května však v německém nacionálním táboře v ČSR propukl prudký 

předvolební boj, v němž každý politický směr chtěl získat co nejvíce voličů. Největší 

úspěch v obecních volbách ovšem mezi německými stranami získala sociální 

demokracie, dále pak agrárníci a až za nimi se umístily „různé nacionálni a

1 70středostavovské skupiny, křesťanští sociálové atd.“.

Po obecních volbách, v níž neuspěli národní demokraté dosavadního předsedy 

vlády Karla Kramáře, jeho vláda odstoupila a vznikla nová -  rudo-zelená -  vláda 

sociálního demokrata Vlastimila Tusara, což v německém táboře vzbuzovalo úvahy o 

možnosti spolupráce obou národů (ovšem za předpokladu, že by šlo o jednání 

„rovného s rovným“).

168 Unsere politischen Parteien und unsere politische Presse, s. 1
169 César, J. - Černý, B., c.d., s.155
170 viz. Statistická příručka Republiky československé II., Praha 1925, s.351.
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2.4. Němečtí nacionálové po mírové konferenci

Po uzavření St.-Germainské smlouvy byli němečtí nacionálně orientovaní politici 

nuceni vzdát se nadějí na případné připojení Němci osídlených oblastí ČSR 

k Rakousku či k Německu. Poslanci z bývalých samozvaných sudetoněmeckých 

provincií dosud působící v německorakouském Národním shromážděni, kteří doufali 

v provizórium poválečných poměrů a jejich změnu,171 byly tento zákonodárný sbor 

nuceni opustit. Na jeho posledním zasedání, kterého se zúčastnili, 24. září 1919 pak 

jménem německých poslanců z českého pohraničí vystoupil Rudolf Lodgman, který 

mimo jiné ve své řeči prohlásil:

„Nikdy se nevzdá náš národ nároků na právo na sebeurčení, nikdy neuzná 

znásilnění za právní stav a nikdy nepřestane všemi vhodnými prostředky vést boj za

r r 1 7 2svou národní svobodu... “

Mírové smlouvy nebyly zcela spravedlivé a ani být nemohli. Mnoho národů a 

bezpočet jednotlivců se cítili být Versailleským systémem poškozeni, což ale těžko 

mohlo být jinak. Rozhodně ale nešlo o systém založený na čistě mocenském diktátu 

vítězů války, jednalo se spíš do značné míry o kompromis založený na liberálním 

smýšlení.173 Vzhledem k aktuálnímu rozložení národů bylo nevyhnutelné, že většina 

nových států byla mnohonárodnostní.174

Němci ovšem mírové uspořádání po první světové válce vnímali jako násilný 

diktát, který zvýhodňuje některé národy na úkor práva na sebeurčení druhých a 

Československou republiku vnímali jako danou historickou nutnost po prohrané

171 Kvaček, R, c.d. Ke vzniku, s. 34.
172 srv. Bohemia, 25. září 1919
173 Nolte, Ernst, Die Faschistische Bewegung. Die Krise liberalen Systems und die Entwicklung der Faschismen, 
1979, s. 44.
174 Hobsbawm, E. J., c.d., s. 129.
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1 7 5  • • • t  • ,  o rválce. Toto se projevovalo již tehdy v projevech politických představitelů českých 

Němců a tento pohled přetrval především u „sudetoněmeckých“ autorů i po druhé 

světové válce. Například Albert Karl Simon píše, že „vítězné mocnosti ...s e  rozhodly 

ve prospěch českého práva na stát a proti právu na sebeurčení, tedy ve prospěch 

Cechů a v neprospěch Němců ... Sudetští Němci se stali ze státního národa menšinou, 

to znamená klesly na úroveň skupiny s menšími právy. “,76 S pohledem českých Němců 

na svou pozici v ČSR koresponduje i Šimonův názor, že od roku 1919 v ČSR dospěl

I 77souboj českého a německého národa v českých zemích do kritického bodu. Tento 

pohled u nacionálně orientovaných českých Němců přetrvával po celé období první 

republiky a pohled na život Němců v ČSR jako na „boj s nepřítelem“ se stal hlavním 

zaklínadlem nacionálni politiky. Po založení ČSR totiž národní a centralistický nepřítel 

splynul v jedno, což situaci ještě zhoršilo. Do značné míry se u českých Němců 

jednalo o symptom uraženého sebehodnocení, neboť utrpěné škody neposuzovala 

německá menšina v odpovídajících reálných souvislostech, ale pociťovala je  jako 

nespravedlivý trest, což vedlo k jejich mytizaci. Svá selhání z minulosti vášnivě 

popírali nebo zamlčovali a na druhé straně neuznávali reálné zhoršení situace, jež 

vyplývalo z objektivních změn. Ačkoli německonacionální ideologové prohlašovali, že 

akceptují historii, sahal jejich náhled sotva za rok 1918. Ve skutečnosti však 

v sudetoněmecké středostavovské společnosti došlo pouze k dlouho připravovanému 

extrémnímu poklesu politického a socioekonomického vlivu, které se jim  dařilo do 

rozpadu monarchie kamuflovat a kompenzovat rolí dominantního národa. Poválečné 

uspořádání v Evropě však nebylo příčinou tohoto poklesu, ale jen jeho katalyzátorem, 

neboť mnohé hodnoty, které čeští Němci oplakávali, byly již  před převratem pouhou

175 Otter, Jiří, Úděl česko -  německého sousedství, Pohledy do zrcadla dvanácti století společných dějin, Brno
1994, s. 128.
176 Simon, A. K., c.d., s.8.
177 Simon, A. K., c.d., s.9.
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iluzí. Popření předchozího vývoje jednak zbavovalo české Němce odpovědnosti za 

dosavadní situaci a jednak jim  ušetřilo námahu přizpůsobit se současné situaci a

i n o

připravit se na budoucnost.

Politickým předákům českých Němců, kteří po neúspěchu své iredenty opustili 

Československo, nezbýval tedy než návrat do republiky, neboť si uvědomovali, že 

ztrácejí svůj vliv ve prospěch těch politiků, kteří v ČSR zůstali nebo se co nejrychleji

179 "i 'vrátili. Obavy z postihu mít nemuseli, neboť vládní kruhy se k nim zachovali velmi 

smířlivě a prezident Masaryk ještě před konečným rozhodnutím pařížské mírové 

konference vyhlásil amnestii pro všechny, kteří po říjnovém převratu organizovali 

„odboj“ proti československému státu, přičemž měl na mysli především německé

180 r Vnacionalisty. Velvyslanectví Republiky Československé bylo ještě dlouho před 

konečným rozhodnutím mírové konference připraveno Lodgmanovi vystavit 

československý cestovní pas a bylo mu zaručeno, že při jeho pobytu v ČSR mu 

nebudou činěny potíže. Již tehdy byl Lodgman svými věrnými, kteří zůstali v ČSR

i o  i

vyzýván k návratu s tím, že je ho zde třeba jako duchovního vůdce.

Několik dnů po svém posledním vystoupení v rakouském parlamentu, dne 1. října 

1919, se do Československa vrátil i Rudolf Lodgman. Přes očividné neúspěchy 

Lodgmanovy politiky, za kterou byl kritizován i částí německého tisku, vyslovili mu 

političtí představitelé českých Němců „dík za jeho dřívější činnost a bylo mu 

nabídnuto, aby zůstal i v budoucnu hlavním představitelem německého

i o?
nacionalistického hnutí“. Hned po svém návratu pokračoval ve své kritice 

poválečného uspořádání v Československé republice. V mnoha pohraničních městech

178 Jaworski, R., c.d., s. 58
179 César, J. - Černý, B., c.d., s.189
180 Klepetář, Harry, Seit 1918... Eine Geschichte der Tschechoslowakischen Republik, M.Ostrava 1937, s. 46. in: 
César, J. - Černý, B., c.d., s.190.
181 Dopis tarosty Teplic -  Šanova Dr. Ernsta Waltera Lodgmanovi ze dne 1. srpna 1919, in: SOA Litoměřice, 
Lodgman - pozůstalost, kr. č.5
182 César, J. - Černý, B., c.d., s. 191
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a nakonec i v Praze přednesl své nezměněné názory. Ve svém pražském projevu 

prohlásil doslova:

„Smířili jsm e se s výsledky jednání v Paříži, jsm e bezmocní určit si sami svůj osud; 

ale nikdy se nesmíříme s rolí poražených, rolí utlačovaných, slouhů a nikdy s rolí 

menšinového národa. Má-li tato republika zájem o to, aby si nás udržela, pak nám

I OT

musí poskytnout všechna práva, je ž  požadujeme

Československé vládní kruhy na tyto -  vůči státu nepřátelské -  projevy nijak 

zvlášť nereagovaly; spíše se s německou snažily dospět k nějaké kompromisní dohodě. 

Na druhé straně představitelé německé menšiny si též uvědomovali skutečnost, že 

budou chtě nechtě muset spolupracovat s československým státem a jeho představiteli 

a někteří začali i sami mezi sebou soupeřit o to, které straně se podaří dosáhnout

1 8 4„česko-německého“ vyrovnání. Nejprve se o dohodu s novou „rudo -  zelenou“ 

vládou pokusili němečtí sociální demokraté, kteří 20. prosince 1919 předložili 

předsedovi vlády Tusarovi memorandum obsahující požadavky185, jejichž splnění 

pokládali za nezbytný předpoklad národnostního porozumění mezi oběma národy. 

Předseda vlády je  však odmítl a prohlásil, že „prozatímní národní shromáždění dbalo 

dostatečně o zájmy Němců“. A pokud pokládají některé problémy za nevyřešeném 

mohou se s nimi obrátit na příští Národní shromáždění.186 O dva dny později se o 

vyjednávání s vládou pokusili představitelé občanských stran187 vedeni Rudolfem 

Lodgmanem, kteří žádali urychlené rozpuštění Národního shromáždění, vypsání 

parlamentních voleb a svolání ústavodámého Národního shromáždění, v němž by byly

183 Bohemia, 14. října 1919
184 César, J. - Černý, B., c.d., s.l90nn
185 Memorandum německé sociální demokracie obsahovalo např. tato témata: požadavek nápravy špatných 
zásobovacích poměrů v pohraničních oblastech, vývoj německého školství, účast všech národností v ČSR na 
práci na ústavě, do které hodlali začlenit své nacionálni požadavky. - srv. Abendblatt, 21. prosince. 1919
186 viz. Abendblatt, 21. prosince 1919
187 Lodgman jako mluvčí všech, J.Melzer (DDFP), Křepek (BdL), J.Bôhr (DCVP), E. Storch (DNP), H.Knirsch 
(DNSAP) a Dr. Róckl (menšiny v českém vnitrozemí)
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zastoupeny všechny národnosti v Československu. Ani tato mise však nebyla

w  , 188uspesna.

Na stížnosti svých představitelů, že čeští Němci nebyli zastoupeni v Revolučním 

Národním shromáždění, ani ve vládě reagoval prezident Masaryk v rozhovoru pro 

Prager Tagblatt takto:

„ Vyčítá-li se nám, že jsm e nepřipustili Němce k budování státu a zvláště do 

Národního shromáždění, pak bych chtěl Němcům...říci toto: Po převratu až do 

podepsání mírové smlouvy považovali se sudetští Němci většinou za občany 

německého Rakouska, měli svou vlastní vládu a chovali se proti Československé 

republice odmítavě. Pokud trval tento stav, bylo j iž  formálně nemožno přizvat Němce 

k spolupráci v Národním shromáždění... Pokud měli svou vlastní vládu ve Vídni, 

naprosto nemohli jako korektní lidé poctivě sloužit našemu státu. Bohužel se protáhlo 

přes mé očekávání sjednání míru... Nyní však přišel čas, a já  mám jenom to přání, 

abych viděl politické poměry slušně vyjasněny ...každá národnostní menšina se musí 

uplatnit. Toto axióma bylo provedeno ve volebním rádu do obcí, bude rovněž 

uskutečněno ve všech ostatních bodech. Jazyková otázka není podle mne politikum,

r ,  ,  ,  ( |g Q
nýbrž věcí účelné administrativy. “

Podobné stanovisko měli českoslovenští politikové k námitkám českých Němců, 

že nová ústava přijatá v roce 1920 byla oktrojem a že vznikla bez spolupůsobení 

německé menšiny. Jednak tato námitka nebyla pokládána za právně platnou, jednak 

výjimečná doba je doprovázena výjimečnými opatřeními. Československo vzniklo 

proti vůli českých Němců a nebylo možné od nich očekávat, že by účinně 

spolupracovali při tvoření základů státu. Ostatně Němci do té doby neprohlásili

188 César, J. - Černý, B., c.d., s.193
ls<) Masaryk, Tomáš Garrigue, Cesta demokracie I, Praha 1939, s 243, cit. in: Křen, Jan -  Broklová, Eva, Obraz 
Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století, Praha 1998, s. 117.
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loajalitu vůči státu190 a odmítli nabídku poslat zástupce do Národního výboru a potom 

do Revolučního Národního shromáždění.191 Vládní představitelé však svou 

„neústupnost“ nepřeháněli. Věděli sice, že naprosté dohody bude těžko dosaženo, ale 

snažili se alespoň o vnější urovnání nejpalčivějších problémů, přičemž měli na paměti 

závazky slíbené na mírové konferenci ohledně zajištění práv národnostním menšinám. 

Na druhé straně němečtí nacionalisté z ČSR se vehementně snažili domoci splnění 

svých požadavků nejen u československých představitelů, ale též v zahraničí. Své 

stížnosti na poměry v republice směrovali na mocnosti Dohody, především pak na 

britské a americké politiky, žádali o podporu Německo a Rakousko a čím dál více se 

obraceli na organizaci, která měla problematiku menšin v kompetenci, na Společnost 

národů či na Meziparlamentní unii.

Čeští Němci „si však brzy uvědomili, že všechny tyto akce mohou mít převážně 

jen propagační význam a stěží přinesou nějaké konkrétní výsledky. V důsledku toho se

. 1  Q9těžiště jejich pozornosti počalo stále více přesouvat na pole vnitřní politiky.“

V roce 1919 po potvrzení uspořádání poměrů v poválečné Evropě na Pařížské 

mírové konferenci se také politika českých Němců začíná rozdělovat nejen podle 

proudů, které s sebou nesla již od 19. století z habsburské monarchie (proud sociálně 

demokratický, křesťansko konzervativní, liberální a nacionálni), ale začaly se v ní 

projevovat počátky tzv. aktivismu a negativismu. Pojmy samotné se však v začaly 

používat o několik let později. Německé politiky odhodlané ke spolupráci s Čechy 

nazval aktivisty poprvé poslanec DNP Wilhelm Medinger ve svém článku „Zur 

politischen Lage“ (K politické situaci) v listu Bohemia 8. května 1921. Pojem

190 Tusarův vládní projev 1920. In: Národní shromáždění republiky Československé v 1. desetiletí, Praha 1928, s. 
210, cit. in: Broklová, Eva, Československá demokracie, Politický systém ČSR 1818 -  1938, Praha 1992, s. 23.
191 Broklová, Eva, c.d. 1992,s. 23.
192 César, J. - Černý, B., c.d., s.195
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negativismus se začal používat ještě později. Negatívisté vycházely z toho, že změna 

ústavy cestou vnitřní politiky není kvůli československé parlamentní většině 

dosažitelná a německá otázka tak podle nich představovala zahraničněpolitický 

problém, protože vyřešit ji podle jejich představ by vyžadovalo revizi mírových smluv. 

Negatívisté sázeli také na to, že Německo posílí své postavené a bude chtít dosáhnout 

revanše. Aktivisté oproti tomu věřili, že postavení Němců v ČSR se zlepší, když budou 

ve státě spolupracovat a budou s ním v principu souhlasit. Potom podle aktivistů bylo 

mnohem lépe možné požadovat změnu ústavy. U negativistů dominovala idea 

„nacionálni koncentrace“, aktivistické strany pak jako základ své politiky nacionálni 

ideu neměly194 a snažily se pragmaticky naplnit ekonomické a sociální zájmy své 

klientely. Přes prvotní negování československého státu se většina českých Němců 

snovými podmínkami smířila. Až do parlamentních voleb v roce 1935 volila většina 

českých Němců „se státem souhlasící“ aktivistické strany. Negatívisté -  Deutsche 

Nationalpartei a Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei -  dosáhly v roce 1925 

dohromady pouze 15 mandátů, zatímco německé aktivistické strany získaly 

v Národním shromáždění 47 křesel.195 Ještě v roce 1929 dostali negatívisté jen 23,8 

procenta hlasů německých voličů. V roce 1935 se karta otočila a dvě třetiny 

německých hlasů získala negativistická Sudetendeutsche Partei Konráda Henleina. 

Důvody tohoto zvratu byla pravděpodobně hospodářská krize, skutečnost, že 

aktivistům, kteří měli účast na vládě, se nepodařilo změnit ústavu a v neposlední řadě 

také vidina „zachránce“ v podobě Adolfa Hitlera, který sliboval masám chléb a práci a 

celému německému národu revizi mírových smluv.

193 srv. Bosi, Karl (ed.), Die Erste Tschechoslowakische Republik als multinationaler Parteienstaat, Vorträge der 
Tagungen des Colegium Carolinum in Bad Wiessee vom 24. bis 27. November 1977 und vom 20. bis. 23. April 
1978, Mnichov - Vídeň 1979, s. 422.
194 Hilf, Rudolf, Deutsche und Tschechen, Bedeutung und Wandlungen einer Nachbarschaft in Mitteleuropa, 
Opladen 1973, s.71.
195 Bohmann, Alfred, Das Sudetendeutschtum in Zahlen, Handbuch uber den Bestand und die Entwicklung der 
sudetendeutschen Volksgruppe in den Jahren von 1910 bis 1950 , Miinchen 1959, s. 85.
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3. Vznik Deutsche Nationalpartei a její politika

3.1. Vznik politických stran českých Němců

Během léta 1919 se uskutečnění plánů Němců z českých zemí na připojení jimi 

obývaných oblastí k Německu nebo Německému Rakousku ukázaly následkem 

definitivního rozhodnutí o této otázce na pařížské mírové konferenci jako beznadějné a 

oni se museli chtě nechtě zapojit do politického dění v Československu. S tím 

souvisela též potřeba vytvoření samostatných německých politických stran. 

Z taktických důvodů -  hlavně kvůli proklamované příslušnosti k Německému 

Rakousku -  byla část politických stran českých Němců formálně součástí původních 

mateřských stran v Rakousku. V kritickém období mezi rozpadem monarchie a 

podepsáním St.-Germainské smlouvy též nebylo ideální zabývat se stranickými 

záležitostmi, ale bylo taktičtější prezentovat požadavky iredentistů jako požadavky 

„veškerého německého lidu“. Po uzavření mírové smlouvy s Rakouskem a konečném 

určení hranic však tyto důvody ztratily na významu a i přes snahy převážně 

nacionálních kruhů o udržení německé jednoty se stále více projevovaly rozdíly 

v názorech různých proudů ve společnosti a politice českých Němců.

Hned od rozpadu monarchie fungovala samostatně německá sociální demokracie - 

celý název strany zněl „Německá sociálně demokratická strana dělnická 

v Československé republice“ („Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei in der 

Tschechoslowakischen Republik“ -  DSAP). Oficiálně strana se v ČSR konstituovala 

na přelomu srpna a září 1919 na zakládajícím sjezdu v Teplicích z bývalých zemských 

svazů Čech, Moravy a Slezska původní Sociálnědemokratické strany Rakouska.

V období mezi říjnem 1918 a ustavujícím sjezdem představitelé její české části tehdy 

ještě rakouské sociální demokracie vyjednávali s československými úřady a snažili se
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prosadit „právo na sebeurčení“ českých Němců. Představitel strany Josef Seliger 

dokonce patřil k nej větším zastáncům „sudetoněmecké secese“, v jejímž důsledku čeští 

Němci vytvořili zmíněné čtyři samostatné útvary, které hodlali připojit k nove 

vzniklému Německému Rakousku. Ideologicky strana vycházela nejprve z 

„austromarxismu“, ve 30.letech se potom snažila oslovit též střední třídu a nikoli 

pouze dělnictvo. Činnost strany se koncentrovala ve větší míře na řešení sociálních 

otázek než na národnostní problémy, není ovšem nožné říci, že by byla nacionalismu 

prostá (hlavně její pravé křídlo). Sociální demokracie byla nejsilnější stranou mezi 

německými politickými stranami do počátku třicátých let. Ve volbách v roce 1920 

získala 43% německých hlasů a byla druhou nejsilnější stranou v tehdejším Národním 

shromáždění po československé sociální demokracii. Je tedy zřejmé, proč se 

nepodílela na činnosti německého parlamentního svazu vzniklého po těchto volbách -  

jednoduše ho nepotřebovala. Ve volbách 1925 němečtí sociální demokraté získali 

pouze polovinu hlasů než v předešlých volbách a usilovali o spolupráci se svou 

československou „sesterskou“ stranou. V roce 1929 pak jako ministr sociální péče 

zasedl do vlády Československé republiky předseda strany Ludwig Czech. Strana jako 

taková až do Mnichova stála na straně státu a v posledních letech republiky byla 

jedinou německou stranou, jež odmítala sloučení s Henleinovou SdP.

Odlišně na tom však byly střední vrstvy českých Němců, které se s výsledky války 

musely vypořádat především ze sociálně psychologického hlediska, což vyplývalo 

z nedostatečné možnosti kompenzovat vzniklé problémy institucionálně.196 Bez 

jednotné organizace a politického programu museli najednou bezmocně a osamoceně 

čelit změněné situaci. Ukázalo se, jak moc do té doby spoléhali na německý rámec 

habsburské říše, což zapříčinilo jejich apolitičnost, a jak velké problémy vyvstaly při

196 Gutwirt, Václav, Naši Němci 1918-1928, Praha 1928, s. 3-6, cit. in: Jaworski, R., c.d., s. 63
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utváření kolektivní solidarity. Po první světové válce bylo nutné nově vytvořit 

občanské strany českých Němců, jejichž výchozí pozice, jaké měl český stranický 

systém, neexistovaly. Německé strany v ČSR proto vznikaly především soustředěním 

„osiřelých“ zástupců českých Němců z předválečných rakouských stran. Toto 

shlukování bylo do jisté míry náhodné a tak byly na denním pořádku personální spory 

a přestupy politiků do jiných stran. Organizace stran nevyplynula ze zaběhnutých 

demokratických zvyklostí a střední vrstvy českých Němců na ni měly minimální vliv. 

Sjednocení politických stran i relativně homogenních sociálních skupin v Němci 

obývaných oblastech přinášelo mimořádné komplikace, což se ukázalo například při 

rozdělení německého agrárního obyvatelstva do tří politických stran: Svazu zemědělců 

(Bund der Landwirte), který jednoznačně reprezentoval pouze německy mluvící 

zemědělce, německonacionální strany (Deutsche Nationalpartei), která zastupovala 

vesnické obyvatelstvo ve Slezsku a na (především severní) Moravě a ke křesťanským 

sociálům (Deutsche Christlichsoziale Volkspartei) na jižní Moravě.197

Velmi významnou stranou byli právě němečtí agrárníci, „Svaz zemědělců“ („Bund 

der Landwirte“ -  BdL). Již během podzimu 1918 se setkali budoucí představitelé BdL 

v České Lípě a zahájili spolupráci, strana však oficiálně vznikla až v lednu 1920. Na 

Moravě měli němečtí agrárníci poněkud komplikované postavení, protože 

reprezentovat tamější zemědělce chtěly jejich samostatné stavovské organizace. Stejně 

jako ostatní německé strany prosazovala agrární strana požadavek národního 

sebeurčení německé menšiny a jak už z jejího názvu vyplývá, usilovala o podporu a 

ochranu malorolníků. Ve dvacátých letech byla nejsilnější německou občanskou 

stranou a v roce 1926 vstoupila do vládní kolice a její předseda Franz Spina se stal 

ministrem veřejných prací. Ve třicátých letech pak strana lavírovala mezi

197 Jaworski, R., c.d., s. 63
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„aktivismem“ a spoluprací s nastupující SdP. Nakonec na jaře 1938 byla strana 

rozpuštěna a její členská základna do SdP vstoupila.

Další významnou politickou stranou českých Němců byla „Německá 

křesťanskosociální strana lidová“ („Deutsche Christlichsoziale Volkspartei“ - DCV). 

Činnost DCV navazovala na tradice rakouské křesťanskosociální strany, která se 

konstituovala v 90.letech 19.století. Strana vznikla na začátku listopadu 1919, 

konstituovala se jako strana konfesní a katolická,198 a nejsilnější postavení měla 

v oblasti jižní Moravy a ve Slezsku. V národnostní otázce se podobně jako ostatní 

strany soustřeďovala na požadavek autonomie pro sudetské Němce, v hospodářských 

otázkách podporovala stavovské uspořádání společnosti. Aktivistické křídlo postupně 

během 20.let získalo ve straně rozhodující vliv a jeho představitel Robert Mayr- 

Harting se v roce 1926 stal ministrem spravedlnosti. DCV byla tedy též vládní stranou, 

a to v období let 1926 -  1929, kdy byla vystřídána sociální demokracií. Po odchodu do 

opozice se strana opět začala přiklánět k nacionalismu. Po různých peripetiích ještě 

jednou (vr. 1936) vstoupila do vlády. Strana pak definitivně ukončila z iniciativy 

nacionálního křídla svou činnost na jaře 1938.

Koncem září 1919 vznikla spojením dvou dřívějších málo významných stran - 

Deutsche demokratische Partei a Deutsche Fortschrittpartei - strana, jež měla být 

představitelkou demokraticky smýšlejících Němců, Deutsch-demokratische 

Freiheitspartei (DDFP), která ovšem nezískala nijak velkou podporu.

V listopadu 1919 se sešli na sjezdu v Teplicích zástupci německých živnostníků, 

kteří zde formulovali své -  na řešení problémů trápících živnostníky zaměřené199 - 

stavovské požadavky, které je možné považovat za programové základy v létě 1920 

vzniklé Německé živnostenské strany (Deutsche Gewerbepartei).

198 Kamik, Z., c.d., s. 93
199 reforma živnostenského školství, zákonodárství, úpravu daní, sociálního pojištění, finanční a materiální 
podpory apod. -  srv. Bohemia, 20. listopadu 1919, cit. in: César, J. - Černý, B., c.d., s.198
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Významnými politickými stranami byly strany „nacionálni“, DNSAP a právě 

DNP. DNSAP, „Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei“ („Německá 

nacionálně (národně) socialistická dělnická strana“), navazovala na činnost Deutsche 

Arbeiterpartei a v Československu se ustavila na sjezdu v Duchově 16. Listopadu 

1919. Program strany navazoval na velkoněmecké myšlenky, obhajobu antisemitismu 

a odpor proti marxismu i kapitalismu. Hlavním politickým rivalem DNSAP byla 

německá sociální demokracie, s níž strana soupeřila o podporu v řadách dělnictva. Ve 

volbách 1920 pak tato strana spolu s německými nacionály, DNP, vytvořila tzv. 

volební společenství, ve kterém z 25 zástupců v parlamentu získala 5. Ve volbách 1925 

a 1929 již usilovala DNSAP o hlasy voličů samostatně. Postupně získala až 8 

poslanců. Od počátku 20. let strana udržovala a rozvíjela kontakty s rakouskými a 

německými národními socialisty (nacisty), její aktivita však nejvíce vzrostla zejména 

po vítězství NSDAP v Německu v roce 1930. Strana se sama rozpustila v září 1933, 

oficiálně pak byla zakázána o měsíc později československou vládou na základě 

zákona o ochraně republiky kvůli své iredentistické činnosti. Většina členů přešla po 

rozpuštění strany do nově vzniklé Sudetendeutsche Heimatsfront Konrada Henleina.200

Za dvacet let existence Československa se, jak píše Robert Kvaček, z jeho 

německých obyvatel ČSR českoslovenští Němci nestali. Sjeho demokracií se ale

901německé demokratické strany postupně ztotožnily. Radikálně nacionálni strany 

českých Němců však československý stát jako takový odmítaly a své plány upínaly ke 

změně uspořádání ve střední Evropě.

21,0 stručné informace o uvedených politických stranách sestaveny dle: Malíř, Jiří -  Marek, Pavel a kol., Politické 
strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 -  2004, 1. díl: období 1861 — 
1938, Brno 2005; Lipscher, Ladislav, Die parteipolitische Struktur der Minderheiten und ihre rechtsstaatlichen 
Vorstellungen zur Lósung der nationalen Frage in der Tschechoslowakei, Bohemia, 22, 1981.; Čapka, František, 
Politické strany první republiky, Brno 1998; César, Jaroslav -  Černý, Bohumil, Politika německých buržoazních 
stran v Československu v letech 1918 -  1938, Praha 1962; Bosi, Karl, Gesellschaft und politische Parteien in 
der Donaumonarchie und in den Nachfolgestaaten, in: Bosi, Karl (ed.), Die Erste Tschechoslowakische Republik 
ais multinationaler Parteienstaat, Miinchen -  Sien 1979.
201 Kvaček, R., c.d. Ke vzniku, s. 36
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3.2. Formování německonacionálních sil po vzniku ČSR

Rozpad dunajské monarchie znamenal též konec pro většinu německonacionálních 

stran.202 Zatímco ostatní strany, respektive jejich části působící v českých zemích, se 

mohly ve většině případů obracet na organizační centra ze období před rokem 1918, 

nacionálni skupiny v nově vzniklém Československu neměly žádnou centrálu. Vůdci 

nacionálního hnutí Němců z českých zemí dleli většinou ve Vídni a stoupenci těchto 

uskupení v českých zemích byli nuceni zakládat nové organizace, což vedlo nejprve na 

regionální úrovni ke vzájemné konkurenci.“

Nacionálně smýšlející strany ale, rozdrobeny na Deutschradikale (německé 

radikály), Alldeutsche (všeněmce), Agrarier (agrárníky), Nationalsozialisten 

(nacionálni socialisty), Deutschsoziale Volkspartei (německo sociální lidová strana). 

Bývalí němečtí radikálové204 a Všeněmci ztratili své dosavadní opěrné body na vesnici 

ve prospěch formujícího se agrárního proudu, z něho později vznikla strana 

německých agrárníků, Bund der Landwirte. Na mnoha místech se vytvářely tzv. 

Einheitsparteien, což vedlo k silnému roztříštění nacionálních sil a také vyvolalo řadu 

bojů mezi těmito rivaly. Na jaře 1919 vznikla Deutsche Einheitspartei v Liberci a na 

začátku dubna 1919 byla spojením německých radikálů, (německých) národních 

demokratů, všeněmců a německé lidové strany (Volkspartei) vytvořena 

Deutschbohmische Volkspartei se sídlem v Ústí nad Labem. O několik dnů později 

však tato strana byla kvůli svým stanovám vyzývajícím k velezradě zakázána. Záhy se 

však opět konstituovala dne 24. dubna v Teplicích pod názvem Deutschnationale 

Partei in Bohmen.205 Tato strana pak v červnových volbách do obecních zastupitelstev

202 Wende, Frank (ed.), Lexikon zur Geschichte der Parteien in Európa, Stuttgart 1981, s.681
203 Wende, F„ c.d., s. 681
204 Deutschradikale Partei byl od roku 1907 nový název bývalé Freialldeutsche Partei K.H. Wolfa, která se v r. 
1902 oddělila od schoneriánského Všeněmeckého hnutí.
205 V některých pramenech je  tato strana uváděna pod názvem „Deutsche Nationalpartei Deutschbôhmens“
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nedopadla příliš dobře.206 Její příznivci v obecních zastupitelstvech poté ovšem 

vytvořili orgán Freie Vereinigung deutschnationaler Gemeindevertreter (Volné 

sdružení německonacionálních obecních zastupitelů). Výkonný výbor 

Deutschnationale Partei v Ústí však již nezvládal množství práce, které během 

krátkého času narostlo. Prostory zemské kanceláře strany, jež byla nejprve umístěna 

pouze v jedné místnosti, bylo potřeba rozšířit, avšak strana v Ústí nesehnala vyhovující 

prostory. Na žádost předsedy bylo sídlo zemského vedení strany prozatímně 

přemístěno do Chomutova a tamní krajské vedení bylo pověřeno převzetím celé 

organizační činnosti strany. Začala intenzívní práce na dobudování stranické struktury 

a tato strana, jež se stala základem pozdější Deutsche Nationalpartei, navázala styk 

s německými nacionály z Moravy, Slezska a z území republiky, kde německé 

obyvatelstvo tvořilo menšinu obyvatelstva. Byly vytvořeny poradní sbory a 

podvýbory, které záhy rozvinuly svou činnost. Speciální péče byla věnována 

organizaci žen, která byla pojmenována Deutschnationaler Frauenbund 

(Německonacionální spolek žen) a vznikal velký počet místních organizací tohoto 

spolku.

Na základě takto vzniklých kontaktů se poprvé od převratu se zástupci všech 

významnějších německonacionálních stran sešli v Olomouci 21. září 1919. Cílem této 

schůzky byla snaha vytvořit jednu silnou politickou stranu německonacionálního 

směru, která by vyvíjela činnost na celém území ČSR obývaném Němci a nebyla 

vymezena pouze regionálně, jak tomu doposud bylo. O sjednocení sil usilovaly 

především obě nej silnější skupiny -  Deutschnationale Partei in Bôhmen a 

Deutschsoziale Volkspartei des Sudetenlandes. Olomoucké jednání může být označeno 

za zakládací jednání o vzniku Deutsche Nationalpartei, neboť jeho účastníci se zde

206 Bohemia, 5. listopadu .1919
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dohodli na vzniku německonacionální strany s celostátní působností. Usnesli se také, 

že říšské vedení plánované strany využije sídla dosavadního zemského vedení 

Deutschnationale Partei v Chomutově. Do začátku prosince 1919, kdy se konal první 

sjezd Deutsche Nationalpartei, se podařilo vybudovat stranické organizace ve všech 

dvanácti krajích a ve většině okresů s převahou německého obyvatelstva byly 

vytvořeny okresní organizace. Prozatímní říšské vedení strany se sešlo ve dnech 1. a 2. 

listopadu 1919, aby zhruba měsíc před plánovaným sjezdem strany prodiskutovalo 

otázky týkající se postupu v budování organizační struktury strany. Na zasedáních 

prozatímního výkonného výboru 1. a 6. listopadu pak byly prodiskutovány návrhy 

stanovy a programu strany. Podvýbory a poradní sbory intenzívně zpracovávaly jim 

náležející témata. Zástupci prozatímního nejvyššího vedení nově vznikající strany byli 

vysláni na jednání s „německoárijskými stranami a s orgánem s názvem Beirat der 

nichtsozialdemokratischen Parteien (Rada nesociálnědemokratických stran).

Klienty nově vznikající strany se staly jak příslušníci vyššího kapitálu, tak drobní

podnikatelé, státní a veřejní zaměstnanci a také značná část inteligence (právníci,

'  '  2 0 7lékaři, učitelé). Zvlášť silné pozice měla strana v severomoravském pohraničí. 

Typologický popis typického představitele německonacionálního boje nastiňuje Rudolf 

Jaworski:

„Narodil se vletech 1870 až 1890 a byl většinou českoněmeckého původu. 

Pocházel spíše ze skromných poměrů, vyrůstal v provincii, patřil k první vysokoškolské 

generaci, studoval v Praze a/nebo na německých a/nebo rakouských univerzitách, 

Během studia se věnoval různým oborům, školu však většinou zakončil titulem doktora 

práv nebo filozofie. S  Německem ho spojovaly studijní pobyty, buršenšafty nebo 

korporace, cestování, mládežnická hnutí (oddíly Wandervogel), či dokonce

207 Čapka, František, Politické strany první republiky, Brno 1998, s . l7.
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příbuzenské svazky. Ještě před první světovou válkou vykonával vedoucí pozice 

v národních spolcích v rodném městě, kde pracoval jako učitel na gymnáziu, novinář 

nebo právník. Na počátku války se přihlásil jako dobrovolník a většinou byl propuštěn 

jako důstojník s vyznamenáním. Po roce 1918 se nemusel nutně vrátit kpůvodnímu 

zaměstnání, vstoupil do Německonacionální strany (Deutsche Nationapartei) a 

angažoval se téměř profesionálně v mimoparlamentním sudetoněmeckém 

národnostním boji. A ť jsou  tyto údaje jakékoli nedostatečné nebo nepřesné, naznačují 

základní rysy sociálního typu středostavovského, převážně humanitně vzdělaného 

vysokoškoláka, jehož postihl či alespoň ohrozil sociální propad. Jelikož byl velmi málo 

zakotven ve společenských strukturách, přinesly mu důsledky války a změněná národně 

politická mocenská situace v českých zemích největší ztráty. Rozhodující vedoucí místa 

obsadili Češi, takže sudetoněmečtí vysokoškoláci, hledající spojence v boji za své 

sociální požadavky, je  našli v příslušnících vlastního národa v Sudetách a mimo ně. “
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3.3. Zakládací sjezd Deutsche Nationalpartei

V prvních prosincových dnech roku 1919 se shromáždili delegáti ze všech částí 

země, tj. předsedové krajských, okresních a místních organizací ustavující se 

Deutsche Nationalpartei, na prvním říšském sjezdu strany.

Večer dne 6. prosince 1919 na uvítacím večeru pro delegáty sjezdu zazněly verše, 

které předpovídaly, v jakém duchu se nejen tento zakládající sjezd Deutsche 

Nationalpartei, ale i další politická činnost této strany bude vyvíjet:

Es kommt der Tag, den alle wir erhoffen,

Der Tag der Freiheit,der die Fesseln bricht!

Das deutsche Volk ist nicht ins Herz getroffen 

Und festes Wollen weisst den Weg zum Licht!

Wilkommen denn! Ergreift die Bruderhände, 

Lest aus den Augen Euch den stummen Schwur, 

Dass freudig jeder selbst sein Herz verpfande, 

Zu folgen auf der Freiheit lichten Spur!

Es kommt der Tag! Helft alle, ihn bereiten 

Und jauchzt ihm zu, wenn er aus Nacht ersteht! 

Wir wollen einig ihm entgegenschreiten -  

Ihm, der uns alle aus der Knechtschaft hebt!

Přijde den, v nějž všichni doufáme, 

den svobody, jenž pouta prolomí!

Německý národ není do srdce zasažen 

a pevné chtění značí cestu ke světlu!

Buďte tedy vítáni! Vezměte bratra za ruce, 

vyčtete z očí němou přísahu, 

že každý rád své srdce propůjčí, 

aby následovalo jasnou stopu svobody!

Přijde ten den! Pomozte všichni k jeho přípravě 

a jásejte, až z noci povstane!

Chceme mu jít svorně vstříc -  

jemu, jenž nás z porobení vysvobodí!

(Max Z. Siegel) 208

Všech 241 účastníků prvního stranického sjezdu pozdravil 7. prosince 1919 ve 

velkém sále hotelu „Zlatý lev“ v Liberci předseda prozatímního říšského stranického

208 SOA Litoměřice, fond Lodgman -  pozůstalost
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vedení, starosta města Chomutova, Dr. Ernst Storch. Ve svém úvodním proslovu 

charakterizoval Deutsche Nationalpartei jako stranu, „ která téměř zcela slučuje 

nacionálni proudy všech sudetských Němců. “209 Podle jeho slov měla strana 

napomáhat zachování a respektu sudetoněmecké národnosti v Československém státě. 

Jako hlavní cíle vyzdvihl „dosažení práva na sebeurčení též Sudetských Němců“ a

9 10„samosprávu německy mluvících oblastí.

211 oPo vyřízení organizačních formalit pokračoval sjezd zásadním projevem vůdce 

popřevratového pokusu o secesi českých Němců, bývalého zemského hejtmana 

samozvané provincie Deutschbohmen, Dr. Rudolfa Lodgmana, který zde přednesl 

politické a státoprávní požadavky strany.212 Lodgman prohlásil, že podle záměrů 

českých kruhů je  „v Československu jeden vládnoucí a vícero služných národů“ a že 

teprve další vývoj ukáže, „zda na papíře načrtnutá opatření a plány jsou  silnější než 

skutečnost a zda zde utlačované národy nebudou kvůli těmto metodám mnohem více 

vedeny kprohloubení a roztříštění státního spojení. “ V tomto projevu dále zaznělo, že 

Češi nyní upírají Němcům právo na sebeurčení, které si za habsburské monarchie sami 

nárokovali, aby se z „demokracie minulých desetiletí ... stal potupný absolutismus, 

z práva na sebeurčení národů utlačování svobodné vůle nečeských národů, z boje o 

národní právo užívání brutální moci. “. Lodgman dále zmínil, „že na sudetoněmeckém 

území žijí 3,5 milionů lidí, kteří mají veškeré důvody, aby na tento stát považovali za 

macešský...“, přičemž dále prohlásil: „Slavnostně prohlašujeme, že nikdy neuznáme 

současný stav ani z něho vyplývající stav za právní stav a budeme všemi prostředky 

usilovat o to, abychom ho odstranili...“ a „Neuznáme žádnou ústavu, která na nás

209 Deutsche Nationalpartei (ed.), Verhandlungsschrift des 1. Reichsparteitages der Deutschen Nationalpartei in
Reichenberg am 7. und 8. Dezember 1919 (6. Flugschrift), 1920, s. 6n
210 6. Flugschrift, s.7
211 těmito formalitami bylo např: volba předsednictva, určení doby proslovů delegátů, předběžný jednací řád či
pozměňovací návrhy
212 Bohemia, 10. prosince 1919; srv. též: 6. Flugschrift, s.8nn
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byla uvalena bez naší spoluúčasti a nikdy ne svolíme, abychom zapřeli svou příslušnost 

k německému národu. “ V dalším průběhu své řeči nabídl Dr. Lodgman spolupráci 

„ všem stranám a národům“, které jsou připraveny vystupovat -  podle jeho slov - za 

nefalšovanou demokracii a právo na sebeurčení, odsoudil jakýkoli druh diktatury a

' r * 2 1 3označil boj za základ německonacionální politiky.

Nakonec Lodgman přednesl návrh usnesení sjezdu:

„ Cizí silou, ne vlastní vůlí se Němci v sudetských oblastech ocitli 

v Československém státě. Nynější mocenské poměry uznávají jen, protože tyto uznat 

musí, brání se však tomu, aby dnešní stav jejich politických práv byl stavem konečným. 

Vyhrazují si nezcizitelná práva svobodného a nezávislého národa. Ale nyní, když stojí 

na půdě československého státu, stane se jejich cílem svobodné právo na sebeurčení 

všech národů v tomto státě. “2I4

V jeho projevu zazněly dále požadavky na federální uspořádání země bez ohledu 

na dosavadní zemské hranice, na svobodně zvolenou správu území s pravomocí k 

řízení místních záležitostí, což byl jinak pojmenovaný požadavek autonomie, na 

uzákonění vytvoření celostátního federálního parlamentu, který by řešil potřeby 

přesahující možnosti jednotlivých oblastí a vytvoření federálního soudu, který by

r r r r r V  2 1 5zmíněné navržene ustavní principy a prava mensm.

Cílem DNP tedy byla revize poválečného uspořádání a „nejvyšším cílem“ 

uskutečnění velkoněmecké myšlenky. Jak ale vyplynulo (nejen) z projevu duchovního 

vůdce strany Logmana, bylo i nejradikálnějším německým nacionálům jasné, že 

v dané situaci je  jejich cíl neuskutečnitelný. Jako prozatímní a lépe dosažitelná cíl si 

tedy němečtí nacionálové zvolili požadavek autonomie, který měl pomoci „obranné 

pozici“ vůči Čechům. Československo však bylo stejně jako všechny státy v širokém

213 Bohemia, 10. prosince 1919; srv. též: 6. Flugschrift, s. 11-18.
214 2. Flugschrift, s. 7.
215 Bohemia, 10. prosince 1919; srv. též: 6. Flugschrift, s.l8n.
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středoevropském prostoru založeno jako stát centristický. Citelný vliv na podobu a 

vývoj Československa mělo apriorní české podezření, že jakákoliv národnostní 

autonomie je s to ohrozit stát. Jako první se o autonomii přihlásili politici českých 

Němců, kteří ale po rozpadu Rakouska-Uherska mířili se svými provinciemi směrem 

ke spojení s Rakouskem a následně s Německem. Pro českou vládní politiku to byl 

vhodný a dostatečný argument, aby autonomní hranici mezi pohraničím a vnitrozemím

9 1odmítala jako možné a vážné oslabení hranice státní. Proklamace německých 

nacionálů o utlačování ze strany Čechů však nebyly opodstatněné. I když se praxe

917někdy odlišovala, je podstatné, že žádné ustavení ústavy neproklamovalo nový stát 

jako nacionálni. Pouze v preambuli, která však byla vcelku spíš slavnostním 

prohlášením, se praví „My národ československý...“, volební řády, jež zajišťovaly 

zastoupení minorit v samosprávných zastupitelstvech a v parlamentu, překračovaly

v pozitivním smyslu ustanovení mezinárodní saintgermainské smlouvy o ochraně

' *'218menšin a byly uznány v celé Evropě za nejliberálnější.

Po Lodgmanovi na sjezdu promluvil i host a ideový spřízněnec německých 

nacionálů v Československu, rakouský nacionál Karl Hermann Wolf. Tento původně 

schónerián, který se, jak již bylo zmíněno, od tohoto hnutí odtrhl, se stal se 

představitelem Freialldeutsche Partei posléze přejmenované na Deutschradikale Partei. 

Na sjezdu Deutsche Nationalpartei vystupoval jako zástupce německých nacionálů 

v alpských zemích bývalého Rakouska-Uherska sdružených v organizaci 

Deutschnationaler Bund fur Ôsterreich“ (Německonacionální spolek pro Rakousko). 

W olf ve svém projevu prohlásil:

216 Kvaček, R., c.d. Ke vzniku, s. 37
217 Broklová, E., c.d. 1992, s. 24.
218 Broklová, E., c.d. 1992, s. 24.

76



219

220 

221

„ My všichni patříme a staneme se součástí velkého mocného Všeněmecka. Hlavní 

otázkou politického boje bude využití všech práv, především práva na sebeurčení, do 

posledního zbytku, pro toto Velkoněmecko. “2I9

V projevu tohoto naeionálního radikála dokonce zazněla i vcelku neskrývaná 

výzva k iredentistickému boji německého obyvatelstva proti československému státu.

3.4. Působnost DNP

Struktura strany byla oficiálně schválena také na zakládajícím sjezdu. V projevu 

Emila Tumwalda, který zde o struktuře strany hovořil, zaznělo, že ambicí strany je 

stát se stranou reprezentující celou společnost českých Němců a že tradiční rozčlenění 

politických stran z dob Rakouska -  Uherska již nepostačuje současným nárokům. DNP 

se tak měla „obracet na masy a nejen na skupinky v y v o le n ý c h Název strany 

Deutsche Nationalpartei bez jakýchkoli přívlastku měl vyjadřovat její nacionálni 

podstatu a celostátní působnost. Strana tak nechtěla působit pouze regionálně či své 

aktivity omezovat pouze na oblasti s převahou německého obyvatelstva, ale hodlala 

vyvíjet činnost i v oblastech obývaných německými menšinami. Práce na vytvoření 

programu strany byla přidělena programovému výboru a spolupracovat na jeho

9 9 0vytvoření měl také „výbor pro letáky“ (Flugschriftenausschuss) a bylo schváleno, že 

konečná podoba programu bude přijata na teprve na některém z následujících říšských 

sjezdů německých nacionálů. Program však měl obecně vycházet z programů stran, 

které se do DNP sloučily, a to především Deutschnationale Partei a Deutschsoziale 

Volkspartei.221

Bohemia, 10. prosince. 1919.
strana vydávala 1. letáky v pravém slova smyslu (Flugblätter) a 2. informační brožury (Flugschriften).
6. Flugschrift, s.38-40
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Ohledně členství ve straně bylo navrženo, aby se členy strany mohli stát pouze 

pokrevní Němci (Deutschblůtige) či -  podle pozměňovacího návrhu -  pouze Němci

9 9 9  várijské rasy (Deutsche -  Arier), což omezovalo vstup především Židům.

Přijata byla také zásada, podle které mělo být proti rozhodnutí nižšího článku 

stranické struktury odvolání k vyšší instanci. Zásada, podle které se měla vytvořit 

struktura strany zněla:

„ Členové strany se budou dělit na jedné straně všeobecně zpravidla podle pohlaví 

(a pokud to bude možné, vytvoří se také mládežnická organizace), na druhé straně se

'  '  223budou sdružovat podle povolání “

Podle této ideje měl mít každý člen možnost ovlivnit rozhodování strany v oblasti 

svého zájmu. Takto vytvořená složitá konstrukce stranické struktury měla podle 

poněkud přehnaných představ funkcionářů DNP způsobit to, že ostatní strany, které se 

formují podle stavovské příslušnosti svých členů, se stanou nadbytečnými.224

Jako poslední bod jednání prvního dne sjezdu DNP byla projednávána „zpráva o

225 r  ' vpropagační a osvětové činnosti a práci v regionech“, která však byla prohlášena za 

důvěrnou a o jejím obsahu se dostupné stranické materiály nezmiňují.

Druhý den jednaní tohoto ustavujícího sjezdu DNP, 8.12.1919 začal krátkým 

představením Deutschsoziale Volkspartei fur Mähren und Schlesien a charakterizace 

situace v „Sudetenlandu“ (tedy v části severní Moravy a Slezska) a v Deutschbohmen

v r  . r  226
(severní a východní Cechy), jež přednesl Dr. Ernst Schollich z Nového Jičína.

„Zvláštní výbor pro projednání struktury strany“ pak sdělil, že v návrhu členění 

došlo k různým úpravám - např., že vdané ženy neměly být povinny vstoupit do

6.Flugschrift, s.40 
6.Flugschrift, s.40 
6. Flugschrift, s.40 
6. Flugschrift, s.56 
6. Flugschrift, s.56n
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profesního sdružení svých manželů, ale že pro ně má být vytvořeno sdružení žen

2 2 7v domácnosti. Tento upravený návrh byl následně jednohlasně schválen.

Na programu jednání pak byl důležitý bod, a sice volba sídla říšského vedení 

strany a členů tohoto předsednictva strany. Českolipské krajské vedení navrhlo, aby 

byl jako sídlo říšského vedení strany na příští tři roky zvolen Chomutov, a to 

s odůvodněním, že tak důležité místo pro fungování strany jako je její sídlo nemůže 

v „ nikdy ležet v Praze, nýbrž zcela přirozeně v uzavřené (německé) jazykové oblasti“. 

Chomutov s více než 4000 členy strany byl pak městem s jednou z největších a 

nej významnějších stranických organizací a sídlilo zde již  její prozatímní vedení, proto 

byl určen jako sídlo říšského vedení strany na další tři roky. Předsedou DNP byl 

jednohlasně zvolen Ernst Storch, dosavadní předseda prozatímního říšského vedení 

strany a předseda krajské organizace v Chomutově, předsedkyní paní Josefine Weber 

z Klášterce, je zastávala funkci předsedkyně Německonacionálního spolku žen,

tajemníkem strany byl zvolen Emil Tumwald a pokladníkem a hospodářem pan Anton

2 2 8Lorenz, oba z Chomutova.

Podle nové, na sjezdu přijaté, struktury nemělo být říšské vedení -  s výjimkou před 

tím zvolených osob -  voleno delegáty, ale mělo se skládat ze zástupců a zástupkyň 

okresních vedení strany. Do výkonného výboru mělo každé krajské vedení strany 

vyslat jednoho stálého zástupce a jednu zástupkyni. Taktéž do dozorčí rady měl být 

vyslán jeden zástupce z každého kraje, kterého měla doporučovat krajská stranická

2 2 9vedení, jejichž však nesměl být členem.

6. Flugschrift, s.58-59 
6. Flugschrift, s.59-61 
6. Flugschrift, s.62n
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3.5. Nacionálové a ostatní strany českých Němců

Východiska postojů DNP k ostatním politickým stranám jsou dobře popsány 

v projevu tajemník stranické organizace DNP v Ústí nad Labem Harde -  Rosenberga:

„Zhroucení Rakouska-Uherska přivodilo úplný kolaps v nacionálním táboře a 

struktuře německých stran na území popřevratového Československa vůbec a pouze 

sociální demokraté, kteří měli k dispozici zaběhlý aparát, ihned zvládli situaci a 

zahájili svou propagační činnost. Oproti tomu se původní občanské strany dlouhé 

měsíce nehnuly z místa, neodvážily se rozběhnout politickou práci a přenechaly pole 

bez boje sociální demokracii. ... Nakonec se novým politickým cílem 

nesociálnědemokratických představitelů stal vznik velké národnědemokratické strany 

na árijském základu, která by se rozprostírala v celém Deutschbohmen. ... Všem šlo o 

to samé, jednalo se pouze o pojmenování strany: Nationaldemokraten, Einheitspartei, 

Deutschnationale Partei, Deutschbohmische Volkspartei. V takové straně měly být 

sloučeny všechny kruhy a všechny vrstvy obyvatelstva stojící na nacionálním základě, 

aby měly vliv v táboře českých Němců a mohly silně vystupovat proti 

stranickopolitickým soupeřům a úspěšně vystupovat vůči českým utlačovatelům. Brzy 

se však ukázalo, že cíl, vytvořit jednu německou občanskou stranu nelze uskutečnit 

kvůli rozdílným politickým, hospodářským a kulturním představám. 

Nesociálnědemokratickým stranám se podařilo alespoň vytvořit společný výkonný 

orgán ve formě tzv. pracovního bloku (Arbeitsblock), který zahrnoval Deutsche 

Nationalpartei, Deutschbohmische Einheitspartei, Bund der Landwirte, 

Deutschbohmische Fortschrittspartei, Deutsche christlich-soziale Volkspartei a jako  

hostující stranu Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei. Vůdcem a „společným

r ((230zmocněncem “ pracovního bloku se stal Dr. Lodgman ... “

230 6. Flugschrift, s. 124
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V referátu byla zdůrazněna nutnost sjednocení názorů jednotlivých stran a vytvořit 

kompromisní stanovisko, což však v intencích myšlení nacionálů znamenalo příklon 

k prosazování nacionálního stanoviska. Německé sociální demokracii zde bylo 

vyčítáno, „že vědomě a záměrně přijímá anacionální, mnohdy dokonce antinacionální 

postoj, přičemž je jí vedení nezamlčuje, že bojuje proti nacionálním požadavkům 

občanských stran, které označuje jako nacionalistické a pohlíží na ně jako na

r r f r 2 3 1překážku národnostního porozumění mezi národy. “ Přesto zde zazněla myšlenka, že 

sociální demokraté a ostatní strany by v budoucnu mohli stát vedle sebe v jedné bojové 

linii. Z občanských stran pak sociálním demokratům podle Harde-Rosenberga stála 

nejblíže Deutschdemokratische Freiheispartei (DDFP), jež vznikla sloučením 

Demokratische Partei a bývalé Deutsche Fortschrittspartei, a jak uvedl Harde- 

Rosenberg, stala se „ stranou židovstva v občanském táboře

Postoj strany k Židům vyjádřil ostatně v tom samém projevu takto:

„ Když v našem programu chceme na Židy nahlížet jako na samostatný národ, tak 

tím žádnému Židovi nezpůsobujeme křivdu. V Židovi spatřujeme svobodného občana, 

ale v žádném případě příslušníka německého národa. ... Nacházejí-li se ovšem 

v židovstvu elementy, které z jakýchkoli příčin chtějí pracovat na naší straně a pro 

německou věc, tak je  nebudeme kvůli jejich židovství odmítat, stejně jako Židy 

neohrožujeme nebo nekrátíme v jejich odůvodněných právech... Odmítáme spatřovat 

v Židech příslušníky německého národa a porazíme zákonnými formami židovstvo,

<<232když bude ohrožovat naši německou věc nebo j i  škodit. “

Na základě výše uvedeného pak odmítl Harde - Rosenberg byť i možnost sloučení 

s DDFP. DNP totiž byla ve skutečnosti v duchu „schôneriánství“ stranou do značné 

míry antisemitskou. Němečtí nacionálové horovali například pro to, aby bylo omezeno

231 6. Flugschrift, s,124n
232 6. Flugschrift, s.131
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příjímání židovských studentů a učitelů na německé univerzity v ČSR. Národovecké 

studentstvo podporované DNP a DNSAP protestovalo proti možnosti zvolit rektorem 

pražské německé univerzity historika židovského původu Samuela Steinherze a 

dokonce kvůli tomu zahájili stávku, což bylo vyhlášeno těmito slovy:

„Svým vystoupením jsm e všem skrytým faktorům židovským vzali pro příští 

desetiletí chuť stavětí do čela německé univerzity nepřátele Němectva ... Největší 

úspěch dosavadního boje našeho spočívá možná vtom, že i ten nej lhostejnější mezi 

námi si v plném rozsahu uvědomil nebezpečí Židovstva a nabyl přesvědčení, že pro 

člověka německé krve existuje jen  jedno životní krédo: rozdrtiti řetězy, jim iž vyvolenci 

zločinného boha spoutali náš nebohý národ. “234

Nepřekvapí tedy, že nejen nacionálni socialisté, ale i němečtí nacionálové občas 

využívaly hákového kříže jako symbolu.

Zatímco vůči sociálnědemokratické straně a DDFP se DNP ostře vymezovala, tak 

mezi ní a oběma nacionálními dělnickým stranami, tedy Nationalsozialistische 

Arbeiterpartei (DNSAP) a Deutschsoziale Partei nebylo podle vyjádření Harde- 

Rosenberga žádných hlubších rozdílů. I Deutsche Nationalpartei, ačkoli byla stranou 

primárně středostavovskou, si uvědomovala velký politický význam dělnictva a snažila 

se ho oslovit. Na výše uvedené strany pak nacionálové apelovali, „aby se 

v nadcházejících volbách do Národního shromáždění nesnažily pouze o zisk mandátů, 

protože to by přispělo k oslabení a roztříštění nacionálních hlasů“ a vyzývala je 

k jednotnému postupu.

Také záměr křesťanských vystupovat ve volebním souboji samostatně ohodnotil 

referent jako „tříštění německé síly“. Ohledně stanoviska DNP k víře zdůraznil 

referent: „Nehlásáme ateismus, odmítáme ale jakékoli poručníkování a jakékoli

233 Brugel, J.W., c.d., s. 239n
234 Prager Presse, 28. listopadu 1922, cit. in: Brugel, J.W., s. 240.
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politické vedení katolické církve. Svobodná církev ve svobodném státě, to je  názor,

235
který zastáváme v náboženských otázkách a budeme zaujímat i v budoucnu. “ 

Němečtí nacionalisté v Českých zemích totiž kvůli svému ideovému napojení na 

(především severní) Německo již v 80. letech 19. století razili kvůli podpoře 

všeněmecké ideje odklon českých (a rakouských) Němců od římskokatolické církve a 

přeorientování na protestantství.

Na německé agrárníky, Bund der Landwirte, nacionálové zprvu nazírali jako na 

„čistě stavovská strana", která má své příznivce na vesnici a vykazuje „v politickém, 

kulturním a nacionálním ohledu“ sotva nějaké protiklady k Deutsche Nationalpartei.236 

Takové vyjádření bylo vcelku pochopitelné, protože DNP se neustále snažila stát se 

stranou, jež by všechny zastřešovala zájmy ostatních stran. Navíc měla DNP silnou 

pozici mezi sedláky na severní Moravě a ve Slezsku, kde v prvních letech po rozpadu 

němečtí agrárníci nebyly přítomni.237 Vzhledem k tomu, že němečtí agrárníci se vedle 

sociálních demokratů stali druhou nejsilnější stranou, která byla od počátku 20. let 

ochotna ke spolupráci s Čechy, mířily na ní útoky německých nacionálů především od 

roku 1922, kdy skončil Německý parlamentní svaz, který alespoň formálně navenek 

demonstroval jednotu německých nesocialistických stran v postupu vůči 

československému státu. Před volbami v roce 1925 se pak představitelé německých 

agrárníků stávaly v projevech politiků DNP nepřáteli a „zrádci německé věci“, a to 

proto, že vyjadřovali svůj aktivistický postoj vůči ČSR.

Společným cílem německých stran mělo pak být podle představ DNP z konce 

roku 1919 „všeobecné zlepšení hospodářské situace a zmírnění zbylých rozporů ... 

protože kvůli nadcházejícímu volebnímu právu budou menší strany v budoucnu méně

235 6. Flugschrift, s.133
236 6. Flugschrift, s.l33n
237 Linz, Norbert, Der Bund der Landwirte in der Ersten Tschehoslowakischen Republik, Struktur und Politik
einer deutschen Partei in der Aufbauphase, Muenchen -  Wien, 1982, s.96 - 97.
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důležité postavení než doposud. Aby pak bylo možné provádět „ opravdovou německou 

politiku“, je  důležité „dostat se do československého Národního shromáždění v co

r r r 2 3 8možná největší síle “.

Výzvu proti rozdrobováni politické scény českých Němců, která zazněla v projevu 

„Náš vztah k malým stranám“ Heinricha Brunara na zakládacím sjezdu DNP, lze 

chápat jednak v intencích nereálných ambicí této strany reprezentovat všechny Němce 

z ČSR, jednak se jedná pravděpodobně o reakci na zákonná opatření proti tříštění hlasů 

ve volbách. První uvedené potvrzuje závěrečné resumé Brunarova projevu, který 

reprezentoval pohled nově vzniklé strany německých nacionálů na stranickou strukturu 

německé politiky v ČSR:

„ Deutsche Nationalpartei se konstituovala na nejširším základně - je jí  zásady, 

hlavní myšlenky, je jí cíle jsou  takové, že mohou a musí uspokojit každého Němce, který 

necení své soukromé zájmy víc než velký všeobecný cíl. Co možná největší 

zjednodušení našeho stranického života je  nejenom prospěšné, nýbrž v zájmu úspěšné 

obrany nutné. Deutsche Nationalpartei je  stranou, je ž  se ukazuje být povolanou 

k tomu, aby se v ní sjednotili všichni Němci, pokud nestojí v rudém či černém 

mezinárodním táboře, protože nezná rozdílu mezi Němci, ale jen  Němce. “240

Že se jednalo také o reakci na plánované opatření proti tříštění hlasů, je patrné 

z toho, na co Brunar ve své řeči upozorňoval hned na úvod, tedy že „že nikdy nebylo 

nebezpečí rozdrobení politiky českých Němců do mnoha stran a straniček tak velké 

jako tehdy. “ Proti rozdrobováni německé politiky zazněly od DNP také tyto 

argumenty:

„Čím více stran, tím více je  volič zmaten a tím obtížněji se rozhoduje pro nějaké 

stanovisko. Zatímco rozdíl mezi sociálnědemokratickým a německonacionálním cítí a

238 6. Flugschrift, s.l34n
219 srv. Broklová, E., c.d. 1992, s. 81.
240 6. Flugschrift, s. 141

84



rozumí mu a nanejvýš je  ještě  schopen rozlišovat mezi nacionálním a 

křesťanskosociálním. Jeho rozlišovací schopnost však končí, když je  postaven před  

volbu, zda má podporovat proud německonacionální nebo národněsocialistický, 

německodemokratický, národnědemokratický nebo demokratickopokrokový... “241

Právě návrh nového volebního zákona ale nutil podle Brunara Němce k tomu, aby 

"vytvářeli co možná nejmenší počet politických stran, které by ale byly o to silnější. 

Rozdělení volebních okrsků a ustanovení o druhém skrutíniu, podle kterého budou do 

druhého sčítání připuštěny jen  ty strany, které dosáhly minimálně jednoho mandátu 

v jednom volebním okrsku je  toho potvrzením. V opačném případě by mohlo dojít 

k tomu, že mnohé malé strany by v žádném volebním okrsku nezískali ani jeden mandát 

a jejich hlasy by tedy byly pro druhé skrutínium ztraceny, následkem čehož by německé 

strany byly v Národním shromáždění zastoupeny ještě  hůře, než-li by tomu bylo podle 

české volební geometrie. Ještě k tomu by se drobné strany kvůli vysokým nákladům na 

volby vzdaly beznadějných kandidatur, čímž by se znovu promarnily německé hlasy.242

Československé volební zákonodárství totiž bylo založeno na principu poměrného 

zastoupení, k jehož volbě vedla teoretická úvaha, že v zákonodárných shromážděních 

mají být zastoupeny všechny větší proudy obyvatelstva. Tato premisa vzhledem 

k existenci početných národnostních skupin, které dohromady tvořily téměř jednu 

třetinu obyvatelstva, sehrála v ČSR relativně významnou úlohu. Vedle toho měl 

poměrný princip pomáhat jednak odstraňovat volební geometrii a jednak měl být 

překážkou pro radikální socialistické hnutí. Vedle toho se v ČSR (podle německého 

vzoru) přejala také zásada kandidátních listin, která umocňovala Harovu metodu pro 

výpočet volebního čísla. Tato kombinace pak jasně zvyšovala rozhodující vliv

241 6. Flugschrift, s.l35nn
242 6. Flugschrift, s.l37n
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stranických aparátů na udělování mandátů a je  patrné, že byla namířena proti malým 

stranám, 243 což vysvětluje Brunarovu výzvu."

3.6. Program strany

Program, který Deutsche Nationalpartei přijala při svém vzniku v roce 1919, 

obsahoval 18 bodů. Prvním programovým bodem byl požadavek strany „na 

sebeurčení podle Wilsonovy formule pro Němce žijící v Československé 

republice“.244 Argumentovala přitom tím, že podle ní nesmějí být národy a území 

přesunovány z jednoho státu do jiného, „jako kdyby to bylo pouhé zboží nebo 

figurky na šachovnici“. Všechny otázky, pokud by se dotýkaly území státu a jeho 

svrchovanosti, hospodářských dohod nebo politických vztahů, se pak podle tohoto 

požadavku měly řídit principem svobodného rozhodnutí daného národa, a to bez 

ohledu na prospěch nebo výhody pro nějaký jiný národ, který by si kvůli svému 

vlivu nebo kvůli své nadvládě mohl přát nějaké jiné rozhodnutí“.245 Tímto národem 

DNP samozřejmě myslela český (resp. československý) národ a protestovala proti 

začlenění sudetských Němců do Československé republiky.

V dalším bodě, v němž se zabývala politickým systémem, pak DNP uznala 

„republikánskou formu státu na demokratickém základě“, odmítla „jednostrannou 

třídní politiku“ a žádala „rovná politická práva pro všechny bez rozdílu pohlaví“ a 

„všeobecné, rovné, přímé a tajné volby“ na základě poměrného volebního systému. 

Ve svém programu měla strana též požadavek na zavedení povinné volební 

účasti.246

243 Broklová, E., c.d. 1992, s. 80n., srv. též Pekař, Josef, Dějiny československé, Praha 1991, s. 236
244 Deutsche Natinalpartei. Allgemeine Grundsätze. in: Drabke, E. K., Die Programmne der deutschen
politischen Parteien in Deutsch — Ôsterreich und dem tschechoslowakischen Staate,1919, s. 29 — 33.
245 Allgemeine Grundsätze...... s.29
246 Allgemeine Grundsätze...... s.29
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DNP dále žádala, aby mezistátní smlouvy byly veřejné a ustavení všeobecného 

mezinárodního práva mezi rovnoprávnými státy a řešení sporů mezi státy

r 2 4 7rozhodčími soudy a všeobecné odzbrojení. Dále jmenovala v jednom bodě 

poněkud nesourodé požadavky na „svobodu moří, vytvoření světových dopravních 

cest a všeobecnou, mezinárodním právem zaručenou ochranu jazykových 

menšin“.248

Zahraniční politika a diplomatická služba měly podle znění programu Deutsche 

Nationalpartei využívat odborníků a sloužit především potřebám národního 

hospodářství a cílené obchodní a hospodářské politice.249

Strana vyjadřovala též úsilí o zjednodušení státní správy a její zlevnění a 

vytvoření samosprávy. Při výběru úředníků měly rozhodovat pouze jejich

r 2 5 0schopnosti a měla být zajištěna jejich politická a hmotná nezávislost.

Věda a její nauka měly být svobodné, stejně jako „ vyjádření názoru slovem i

r '  r r 2 5 1písmem  “, svoboda tisku a „ účast lidu ve spolcích a na shromážděních

Církve měly sami spravovat své záležitosti stát měl zaručit svobodu vyznání a 

praktikování náboženství. Podle tohoto bodu, jenž DNP věnovala církevním 

záležitostem, strana usilovala o převzetí právních předpisů ohledně sňatků podle

9 S9vzoru Německé říše.

Celé školství mělo být podle představ strany zestátněno, přičemž povinností 

německých učitelů měla být „národní výchova mládeže“. Oblast školství pak měla 

být oproštěna od vlivu církví. Vliv na organizaci školství měla naopak mít různá 

profesní sdružení. DNP měla ve svém programu zakotven též požadavek na

247 Allgemeine Grundsätze..... s.30
248 Allgemeine Grundsätze..... s.30
249 Allgemeine Grundsätze..... s.30
250 Allgemeine Grundsätze..... s.30
251 Allgemeine Grundsätze..... s.30
252 Allgemeine Grundsätze..... s.30
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256
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všeobecné zavedení škol, které měly poskytovat vyšší než obecné vzdělání, a to

'  f  2 5 3  'zvláště pro dívky, kterým se mělo dostat rodinné výchovy. DNP dále „ k ochraně 

lidu a země požadovala zavedení branné výchovy a zřízení domobrany podle 

švýcarského vzoru “.254

Na úseku hospodářské politiky se němečtí nacionálové vyslovovali pro takové 

uspořádání, v němž měla být na jedné straně dána možnost jedincům projevit v 

konkurenci svou zdatnost, pokud jejich aktivita nebude škodit zájmu celku; na druhé 

straně však měly mít v rámci tohoto systému všichni občané zajištěno za 

odpovídající pracovní nasazení potřebné materiální zabezpečení. Pouze v takovémto 

systému bylo podle DNP možné dosáhnout vlastního cíle: „zajistit všem žití 

důstojné člověka a umožnění účasti na národní kultuře “.255

Pozemky a půda pak měly podle požadavků Deutsche Nationalpartei „být 

základnou pro výrobu potravin a život obyvatel, přičemž se zde - avšak bez 

jakéhokoli upřesnění -  hovořilo též o pozemkové reformě a „velkorysé osídlovací 

politice “.256

Podle programu měly též být kvůli zásobování obyvatelstva zbožím nutným pro 

život zřizovány jakési profesní družstevní organizace a zároveň se měly soukromé

9S 7velkoobchody dostat pod dozor státu. Dále strana žádala, aby velké podniky s 

charakterem monopolů -  jako železnice, doly, lázně, lesy, vodní díla, banky a 

pojišťovny -  byly převedeny do vlastnictví a pod správu státu, okresů, obcí či

*  2 5 8samospráv zřízených pro tento účel.

Allgemeine Grundsätze..... s.31
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Strana ve svém programu deklarovala, že povinností každého příslušníka národa 

je, aby se všemi silami podílel na znovuobnovení národního hospodářství. Státu 

měla náležet povinnost chránit a podporovat a upravovat to, aby každá práce byla 

odpovídajícím způsobem odměněna. Vyslovovala se též pro podporu zemědělců, 

živnostníků a podnikání a zajištění příznivých podmínek pro podnikání ve všech 

složkách hospodářství. Nacionálové však žádali i vytvoření zákonodárství na 

ochranu zaměstnanců (a to hlavně cestou mezistátních smluv),péči pro lidi 

poškozené následky války, válečné vdovy a sirotky, zajištění bydlení pro tyto

o 2 5 9obyvatele a také pro ochranu matek a kojenců.

Státní rozpočet měl být sestavován na základě „vyváženosti mezi příjmy a 

výdaji“. Zvýšení příjmů státního rozpočtu mělo být zajištěno cestou využívání a 

zvyšování počtu monopolů a změnou daňového systému, který měl zohledňovat 

možnosti placení daní jednotlivých poplatníků na základě silně odstupňované daně 

z příjmu a taktéž daně dědické.260 Měly též být ustaveny soudy specializované na 

daňovou problematiku.

K umoření co možná největší části válečného dluhu měla být zavedena zvláštní 

daň a majetkové odvody - odstupňované podle stávající velikosti majetku. Byla zde 

též vzpomenuta problematika válečných půjček -  strana žádala, aby majetek do nich

o 2 6 1vložený nesměl být (vůči jinému jmění) znevýhodňován.

Nakonec bylo v programu DNP stanoveno, že na Židy má být nahlíženo jako na 

samostatný národ, „jak to ve své převažující většině sami vyžadují“, z čehož měl 

vycházet náhled německých nacionálů na židovský národ. Bez bližšího vysvětlení 

k tomuto bylo pak zdůrazněno úsilí strany o „blaho všech kruhů“ německého národa 

vyjádřen záměr porazit „nádory kapitalismu“ a národu cizí škodlivé vlivy, zejména

Allgemeine Grundsätze..... s.32
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pak komunistické myšlenky. Tyto programové zásady byly ukončeny ujištěním: 

„Silný a zdravý národ na svobodné německé půdě je  cílem našeho politického

969působení. “ Ještě jednou byly zveřejněny jako „Leitsätze der Deutschen 

Nationalpartei“ v roce 1924 v publikaci vydávané stanou s názvem 

„Deutschnationaler Taschenzeitweiser“ ve formě „krátkého seznamu

o r i  rj  o ( (  2 6 3nej důležitějších cílů

Oproti znění programových bodů roku 1919 je  nápadné, že směrnice DNP byly 

v některých bodech rozšířeny. Nově byl zdůrazněn výslovný odpor k slovanskému 

duchovenstvu, stejně jako „naprostá rovnost všech občanů a občanek státu před  

zákonem “, politická reprezentace ve dvoukomorovém systému se sněmovnou lidu a 

komorou stavů, zavedení principu poměrných voleb také v obcích a celém veřejném 

životě, zachování a posílení široké střední třídy, obzvláště podporou svobodných 

povolání a uznání svobody organizace učitelů, úředníků a vojáků z povolání.264

Do programu strany byly dále vloženy požadavky na: „rozšíření sociální politiky 

se zřetelem na pomocné síly v domácnosti a pracovníky v zemědělství, radikální 

reformu bydlení, podporu všech opatření k zajištění a pozvednutí zdraví lidu, 

snížení nepřímého zdanění“, převzetí podstatné části válečných dluhů nově 

vzniklými národními státy, financování domovů pro válečné veterány z veřejných 

prostředků a úlevy na daních a poplatcích při nabývání pozemků a půdy lidmi 

poškozenými válkou.265 Některé z původních programových bodů se však 

v novějším vydání „Leitsätze der Deutschen Nationalpartei“ neobjevily - tak 

například požadavek na zveřejňování státních smluv a všeobecné odzbrojení, 

požadavky na svobodu moří a ohledně diplomatické služby, stejně jako plán na

262 Deutsche Nationalpartei. Allgemeine Grundsätze..... s.33
263 Leitsätze der Deutschen Nationalpartei. Kurzer Abriss der wichtigsten Bestimmungen. in: Deutschnationaler
Taschenweiser fur 1924, s. 95 -  97.
2<)4Deutschnationaler Taschenweiser fur 1924, s. 96
265 Deutschnationaler Taschenweiser fur 1924, s. 97
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zřízení lidového vojska podle švýcarského vzoru. Také záruka volného rozvoje 

schopností jedince a dostatečné zajištění obyvatelstva při odpovídajícím pracovním 

výkonu nyní chyběly. Jak dalece je možné vypuštění těchto bodů v textu připsat 

okolnosti, že se jednalo o „krátký nástin nejdůležitějších cílů“, není možné přesně 

určit.

Nakonec se však ukázalo, že změna východisek Deutsche Nationalpartei je 

nevyhnutelná. Na základě jednoho ze závěrů teplického sjezdu266, který se konal po 

relativně neúspěšných volbách pro DNP, v roce 1925 se programový výbor 

Deutsche Nationalpartei zabýval otázkou radikálního přepracování programových 

zásad strany. O rok později, na stranickém sjezdu ve Znojmě 16. října 1926, 

předložil tento výbor svou zprávu, v níž byly nově formulovány politické 

požadavky DNP. V těchto nových požadavcích Deutsche Nationalpartei bylo sice 

možné najít podstatné rozšíření všech požadavků nacionálni politiky, nic se však 

nezměnilo na tom, že právo na sebeurčení národů v německonacionálním pojetí i 

nadále zaujímalo čelní místo. V příspěvku do „Deutschnationaler Taschenweiser 

pro rok 1925“ nazvaném „Richtlinien der deutschnationalen Politik im 

tschechoslowakischen Staate“ (Směrnice německonacionální politiky 

v československém státě) se Rudold Lodgman opět vyjádřil, že „cílem každé 

nacionálni politiky musí být sjednocení příslušníků národa v jednom národním 

státě. “267 Právo na sebeurčení národů a důsledky „jeho nedodržování“ pro Němce 

v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku byly hlavními body 

státoprávního prohlášení německých nacionálů už v roce 1920. DNP tak neustále již 

od svého vzniku setrvávala na radikálně nacionálni pozici a jejím cílem bylo 

uskutečnění všeněmecké ideje. Tento programový koncept se ale rozcházel

266 jednalo se o mimořádný sjezd DNP v Teplicích -  Šanově, který se konal ve dnech 12.-13. prosince 1925.
267 Lodgman, R., Richtlinien der deutschnationalen Politik im tschechoslowakischen Staate, in:
Deutschnationaler Taschenweiser fur 1925, s.77.
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s pojetím a konstrukcí Československé republiky. Strana svůj negativistický postoj 

k československému státu nezměnila až do svého zániku v roce 1933, kdy se sama 

rozpustila jen několik dní před úředním zákazem její činnosti z důvodu propagace 

iredenty. Značná část exponentů a členské základny strany posléze vstoupila do 

Sudetendeutsche Partei.

3.6.1. Sociální politika

DNP se ráda profilovala jako bojovnice za práva a postavení veřejných 

zaměstnanců v Československé republice.268 Již v referátu, který zazněl na prvním 

sjezdu strany, se hovořilo o „utlačování německých veřejných zaměstnanců“ jako o 

„pomstě českého národa“ za to, že „němečtí státní zaměstnanci všech odvětví správy, 

soudů míst a státních podniků “ vůbec umožnili převzetí a vedení vládních záležitostí 

zemskou vládou Deutschbohmen po rozpadu habsburské monarchie. Podle od reality 

vzdálené představy, kterou nacionálové zastávaly, že potom „ bylo celé německé území 

zaplaveno Čechy“, kteří se německým státním zaměstnancům odpláceli masovým 

propouštěním u soudu, ve všech oblastech správy a především u železnice. Zaznělo 

zde:

„Postižení byli buďto spolu se svými rodinami a majetkem násilně odsunuti 

takzvanými evakuačními vlaky do Německého Rakouska nebo museli živořit 

v Československu za nejubožejších podmínek. Skromné podpory jdoucí na účet 

Německého Rakouska zpravidla se čtyř až pěti týdenním zpožděním byly potom  

vypláceny pouze ze 60procent. ... Na druhé straně československá vláda vydávala 

obrovské sumy na změnu nápisů na veřejných budovách a zavedením české úřední řeči 

dělala vše možné, aby ztížila situaci německých veřejných zaměstnanců a navíc se j í

268 6. Flugschrift, s .143-149.
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tímto opatřením dostala do rukou záminka pro propouštění německých zaměstnanců. 

... Takové jednání československé vlády pak podle referentových slov rozhodně u 

Němců nevzbuzovalo pocit sounáležitosti se státem, ale naopak nepřátelský postoj 

kněmu. ... Svatou povinností Deutsche Nationalpartei je, aby se zastala obětí tohoto

* f '  2 6 9zaslepeného pomstychtivého národa. “

Vesměs se však jednalo o tendenčně vykládané údaje. Například k propouštění 

zaměstnanců železnice v oblastech Československa obývaných Němci opravdu 

docházelo, avšak jednalo se o nutnou reorganizaci. Československo totiž po rozpadu 

Rakouska -  Uherska převzalo velké množství železničních tratí, které však jako 

konglomerát všech možných, kdysi smysluplných železničních tras nevyhovovaly 

dopraví situaci nového uspořádání. Nutná reorganizace se však dotkla právě především 

dobře vybavených německých oblastí na severu Čech, protože mnoho menších 

pohraničních tras do Německa ztratilo význam, a tedy i oprávnění k existenci, což 

negativně ovlivnilo hospodářskou a sociální strukturu dotyčných regionů. Vedle toho 

se také v rámci státněpolitických, ekonomických a strategických úvah krátce po vzniku 

Československa vláda snažila podpořit konsolidaci nového státu kontrolou okrajových 

dopravních tras. Kvůli potenciálnímu nebezpečí odtržení některých území musela 

vláda na některých pohraničních tratích jmenovat loajální, tzn. České vedení 

železnic.270

V usnesení zakládajícího sjezdu se DNP zavázala ktom u, že bude usilovat o 

opětovné zaměstnání propuštěných, dočasně propuštěných a pensionovaných 

německých veřejných zaměstnanců a dělníků a o to, aby německým veřejným 

zaměstnancům neškodila nedostatečná znalost české řeči a aby všechny zákony, 

nařízení a úřední výnosy, stejně jako rozhodnutí nejvyšších soudních a správních

269 6. Flugschrift, s.146.
270 Jaworski, R., c.s., s. 47n
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orgánů byly současně s českým vydáním zveřejněny také německy a autenticky 

oznámeny. Mimo to delegáti sjezdu rozhodli o vytvoření fondu, z jehož prostředků se 

mělo dostávat podpory veřejným zaměstnancům, kteří byli údajně československým 

státem takto poškozováni.271

Situace, jak ji líčili němečtí nacionálové, byla ale od reality na hony vzdálena a 

čeští Němci na tom byli jako menšina, respektive národnostní skupina (Volksgruppe),

979ve srovnání s národnostními menšinami sousedních zemí relativně nejlépe. Co se 

týče jazykové otázky, bylo například záměrem prezidenta jazykovou otázku rozřešit

97-3 r

tak, „ aby vůbec zmizela z parlamentních jednání a z  veřejného života. “ Úprava 

jazykového práva v ČSR přesahovala povinnosti, k nimž se stát zavázal ve smlouvě na 

ochranu menšin, jež se podepisovala na Pařížské konferenci spolu se smlouvou 

mírovou. 274 Pro více než 90 procent Němců, pokud měli co do činění s úřadem nebo 

se soudem, nepodléhalo v užití německého jazyka žádným omezením. Jazykové boje

9 7 c

však nebyly ani starorakouskou, ani československou specialitou.

Co se týče propuštění Němců, ke snižování počtu úředníků opravdu probíhalo, ale 

postihovalo nadbytečné úředníky každé národnosti. Němci zaměstnaní u železnice 

nebo na poštách na tom pak byli opravdu hůř, protože si povětšinou neosvojili služební 

jazyk.276 Úředníci německé národnosti totiž často nebrali na vědomí argument, že 

ovládání českého jazyka tvořilo nutný předpoklad pro získání místa československého 

státního zaměstnance, i když tento úředník pracoval v německé jazykové oblasti. Za 

odmítnutí dvojjazyčnosti, které se nedalo ospravedlnit ani dlouho před rokem 1918,

271 6. Flugschrift, s. 147-149.
272 Lemberg, Hans, c.d., s. 234
273 Masaryk, T.G., Cesta demokracie, sv. 1, Praha 1933, s. 128, cit. in: Briigel, J.W., c.d., s. 195
274 Brugel, J.W., c.d., s. 201.
275 Brugel, J.W., c.d., s. 201
276 Brugel, J.W., c.d., s. 248
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museli čeští Němci poté draze zaplatit.277 Československá vláda také po převratu 

nahrazovala politicky kompromitované německé vedoucí českými úředníky. Stát se 

také později snažil omezit přebujelost středních a nižších úřednických míst, vyvarovat 

se jejich dvojitému obsazování či přeobsazování. Tato racionalizace ve státní správě 

dostala národně politický nádech především z toho důvodu, že kvůli konjunktuře 

v prvních poválečných letech výrazně vzrostl počet českých úředníků, po němž 

zanedlouho následovalo radikální snížení počtu německých úředníků, kteří byli z části 

považováni za neloajální a podezřelé. Český národní nepotismus a šikanující jazykové 

zkoušky německých uchazečů pouze dokreslily dojem cíleného znevýhodňování. Tato 

interpretace snižování počtu československých úředníků absolutizovala národní aspekt

978tohoto společenského fenoménu.

3.6.2. Školská politika

Tzv. školský zákon, který v dubnu 1919 schválilo Revoluční Národní shromáždění 

Němcům zaručoval, že základy jejich školství zůstanou nedotčeny. Základní (národní) 

školy s vyučovacím jazykem německým se podle tohoto zákona měly zřizovat nebo 

uchovávat tam, kde se po dobu tří let vyskytovalo v průměru nejméně 40 žáků a pro 

tzv. měšťanské školy byl minimální počet žáků 400.279

Školské problematice se němečtí nacionálové věnovali vehementně a změny, které 

snižovaly proporčně velmi vysoký počet německých škol, prohlašovaly za součást 

odnárodňovací strategie ze strany Čechů. O školství hovořil již na zakládacím sjezdu 

DNP tajemník její krajské organizace v České Lípě Max Homer, který přednesl referát

Klepetář, H., Der Sprachenkampf in den Sudetenländem, Prag -  W am sdorf 1930, cit. in: Jaworski, R., c.d., s.

Jaworski, R., c.d., s. 51
Briigel, J.W., c.d., s. 194.
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v  9X0
o „ Omezování německého školství v Československé republice Po několika 

úvodních poznámkách o odnárodňovacích snahách vůči německému školství ze strany 

českých úřadů uváděl řečník následující údaje:

„Na základě materiálů, které mi byly dány k dispozici a které jsem  sesbíral, které 

se ale vztahují pouze na Čechy, a ještě  postrádám údaje ze šestnácti okresů, můžeme 

zjistit, že do dnešního dne bylo zcela uzavřeno 35 německých škol se 103 třídami, 

zatímco českému národu bylo dáno 187 nových škol s 296 třídami. Hojné využívání § 5 

zákona, který z důležitých důvodů dovoluje zřizování škol s méně než 40 žáky, ukazuje 

skutečnost, že bylo zřízeno deset škol s pouze se čtyřiceti žáky, osmnáct se dvaceti až 

pětadvaceti, šestnáct se čtrnácti až devatenácti a čtyři se sedmi žáky. Cíl takovýchto 

opatření v úsilí potlačit násilím stupeň vzdělaní Němců, prolomit naše (německé -  

pozn. PV) pevně uzavřené sídelní oblasti a rychle a jis tě  pohřbít naše nejvyšší 

bohatství, vzdělaní národa a tím pádem celou německou kulturu a vývoj. “

Homer na konci svého projevu předložil sjezdu návrh usnesení o postoji strany ke 

školské problematice:

„ Stranický sjezd požaduje, aby školství bylo prohlášeno jako záležitost samosprávy 

každého národa, tak aby tento mohl sám rozhodovat o zachování školy. Deutsche 

Nationalpartei dále požaduje, aby československá vláda ihned skončila 

s uplatňováním zákona a aby všichni vyučující byli plně odškodněni a opět 

zaměstnáni. “

Také toto usnesení delegáti sjezdu -  spolu s návrhem na přemístění německých 

vysokých škol do německého jazykového území -  delegáti sjezdu jednohlasně 

schválili.2X1 Tato zmínka narážela na úmysl německonacionálně smýšlejících profesorů 

Vysoké školy technické v Brně z tohoto města odejít a vytvořit novou techniku

280 6. Flugschrift, s.l 10
281 6. Flugschrift, s.l 10-122.
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v homorakouském Linci. Tento kousek, který by opravdu vedl k ohrožení německého 

vysokého školství ale nebyl ani náznakem dílem Čechů, ale německých nacionálů. 

Uskutečnění tohoto plánu zabránila intervence brněnských sociálních demokratů u 

svých vídeňských kolegů.282 Ačkoli nacionálové obviňovali československou vládu 

z odnárodňování německého školství, statistické srovnání naproti tomu vykazovalo 

veskrze uspokojivou situaci německých škol, s menším počtem žáků na základních 

školách než u Čechů nebo snad i v sousedním Německu, ale s hojným počtem vyšších 

škol, jejichž množství v poměru k počtu obyvatelstva dokonce převyšovalo počty 

české. Jednotřídkám, zvlášť v horských oblastech, pomáhal (podle F. Seibta musel 

pomáhat) Deutscher Kulturverband, ale i pro tento účel existovaly státní subvence. 

Německé školy opravdu zavírány byly, avšak jednalo se v první řadě o ty ústavy, které 

nebylo možné za změněných poměrů udržet. Další vlna rušení škol přišla v roce 1925, 

kdy do věku povinné školní docházky dorostly populačně slabé válečné ročníky.

9&4Aktivita německých nacionálů také dokonce občas k zavírání škol sama přispívala. 

Nacionálové totiž navrhovali, aby byl na německých školách zaveden numerus clausus 

pro židovské děti, což by pozici, respektive počet žáků, německých škol ještě oslabilo. 

Návrh na tuto úpravu přednesl jménem DNP v parlamentu její expert na školskou 

problematiku, bývalý středoškolský profesor na novojičínské Střední zemědělské 

škole, Ernst Schollich. Návrh naštěstí odmítli jak čeští poslanci, tak také němečtí

9 0 c

sociální demokraté.

Schollichovy extrémně nacionálni názory které vyjadřovaly postoj Deutsche 

Nationalpartei je  možné uceleně najít ve stranické brožuře „Die Knebelung des 

deutschen Schulwesens“ (Rdoušení německého školství), která je zápisem jeho 

vystoupení v parlamentu 14. června 1922 a kde se píše:

282 Briigel, J.W., c.d.,, s. 194
283 Seibt, F., c.d., 263.
284 Briigel, J .W .,c .d .,s. 214.
285 Prager Presse, 16. října 1923, cit. in: Briigel, J.W., c.d., s. 239.
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„Boj (Čechů - pozn. PV) proti německému školství sahá do doby založení státu, 

kde se tehdy rozvinul bezuzdný šovinismus, kdy Národní výbory byly neomezenými pány

i v německých obcích. ... Jsem s to  chápat, že se toto dělo v prvních momentech po  

založení ČSR, ale vláda by měla tyto nespravedlnosti napravit. ... avšak dělá pravý 

opak a pokračuje v tomto kurzu do současnosti s tím, že na vysokých postech na 

Ministerstvu školství jsou  stále lidé, kteří tam nastoupili po převratu a rekrutovali se 

především ze strany Národně demokratické. ... A ti dělali, co chtěli a dělají to i dnes a 

je  úplně jedno, jestli je  ministrem školství socialista Habrman, ministr Susta nebo 

Slovák Šrobár. Ministři školství nejsou odborníky a tak ta mohou neomezeně vládnout 

úředníci. “286

Dále zde Schollich vyjádřil podivení, že české strany nezrušily zákon ze 3. 

dubna 1919, č. 189 Sb., který schválilo revoluční Národní shromáždění. Tento zákon 

označil za výsměch demokracii.:

„ Podle tohoto zákona je  veškerá moc dána do rukou jednoho člověka, předsedy 

Zemské školské rady. On je  tím, kdo sám zřizuje školy bez komisí, bez optání u místních 

školských rad a zřizuje je  jednoduše tam, kde chce. Ze tento člověk jedná zcela podle 

své libosti. A tento post zastává člověk, který byl dlouho předsedou Matice české. ... 

Cílem tohoto školního boje vedeného proti nám je  zničení vysoce organizovaného, 

dobře rozvinutého německého školství. Chtějí shodit německý lid z  jeho kulturní výšky a

i 2 8 7jeho mládež nechat tělesně a duševně zkriplovatět (verkriippeln). “

Podle Schollicha byla školská správa vedena z české strany šovinismem:

„ Úředníci jsou národnostními šovinisty, protože německé školství mají na 

starosti skrz naskrz příslušníci jiných národů než Němci a mnohdy jsou ve školských 

komisích (jako třeba ve Slezsku) zastoupeni pouze Češi. ... Je naprosto přirozeným

286 Schollich, Ernst, Die Knebelung des deutschen Schulwesens, Rede des Abgeordneten Dr. Ernst Schollich
(Deutsche Nationalpartei) anlässlich der Schuldebatte im Abgeordnetenhause am 14. Juni 1922, Děčín 1922, s.4
287 Schollich, E., c.d., s. 5n
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úsilím každého národa být pánem v oblasti svého školství. ... A já  vám říkám, že 

v tomto státě nebude klid a pořádek dříve, dokud vy nevyslyšíte tyto naše požadavky. ... 

Byli jste  dostatečně varováni, upozornili jsm e vás i na následky. Plody toho, co sázíte, 

budete sklízet. Vy jste ti, kdo pohřbíte svůj stát, když budete nadále pokračovat ve vaší 

šovinistické politice. ... Rozhořčení venku se stupňuje a naši lidé bouřlivě požadují 

oplácet stejné stejným, oko za oko, zub za zub. České menšiny za to mají pykat. ... 

Pokud bude vaše politika čechizace pokračovat, tak naše obyvatelstvo dotlačíte k tomu, 

že tyto vetřelce z  německého území vyženou pomocí cepů a revolverů. Potom budeme

1 0 0

mít občanskou válku. ... Jak dlouho ještě  chcete zkoušet naši trpělivost.

Na situaci německého školství si vedle dalšího čeští Němci stěžovali i na zahraničních 

fórech jako byla například Meziparlamentní unie.

Vzhledem k tomu, že němečtí učitelé byli součástí klientely DNP, vytvořila strana 

v rámci své struktury organizaci Freie Vereinigung deutschnationaler Lehrer (Volné 

sdružení německonacionálních učitelů), jež mělo tvořit protiváhu 

sociálnědemokratickému sdružení učitelů a také upevňovat nacionálně německé pozice u 

této strategicky důležité profese, jež měla vliv na mládež; mládež byla tradičně pro 

německé nacionály velmi důležitou skupinou. Sdružení německonacionálních učitelů 

mělo za úkol projednávat všechny otázky ohledně školské politiky a jeho smyslem bylo 

zajistit spojení německých učitelů pro politickou činnost a odpor vůči školskému zákonu. 

Celé školství mělo být podle představ strany zestátněno, přičemž povinností německých 

učitelů měla být „národní výchova mládeže“. Oblast školství pak měla být podle 

německých nacionálů oproštěna od vlivu církví a na její organizaci školství měla naopak 

mít různá profesní či zájmová sdružení. DNP měla ve svém programu zakotven též 

požadavek na všeobecné zavedení škol, které měly poskytovat vyšší než obecné vzdělání,

288 Schollich, E., c.d., s. 31 -32 .
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a to zvláště pro dívky, kterým se mělo dostat rodinné výchovy.289 O místo opravdu přišlo 

mnoho učitelů v německých školách, a to především v důsledku zavírání neefektivních 

německých tříd.290

3.6.3. Hospodářské otázky

Deutsche Nationalpartei chápala národ jako organický celek a tomu chtěla přizpůsobit, 

respektive podřídit také hospodářskou politiku. Hospodářská politika tak měla být 

uspořádána na principu spolupráce všech odvětví a stavů společnosti českých Němců a 

strana, v souladu s tím, že si za cíl kladla reprezentaci všech Němců v ČSR odmítala 

jednostrannou třídní a stavovskou politiku, což souviselo právě s upřednostňováním 

nacionálni noviny před rovinami sociálními a hospodářskými. V souladu s tím strana 

proklamovala sociální spravedlnost a proklamovala, že uznává „ úsilí každého člověka po  

tvůrčí práci na postupném zlepšování vlastní hospodářské situace jako nej důležitějšího 

hnacího motoru pro výsledek celého hospodářství a stojíme proto zásadně na principu 

vlastnictví a dědického práva“. Model sociální demokracie a jejich teorii třídního boje 

strana odsuzovala, protože podceňuje hodnotu duševní práce na úkor manuální, což se prý 

projevuje v přímo úsměvných rozdílech v mzdách jednotlivých zaměstnanců. DNP 

podporovala boj proti velkokapitálu, kartelovým dohodám a diktátům cen monopolů, 

avšak ne proti soukromému hospodářství. Daňová soustava měla být vybudována tak, aby 

šetřila ekonomicky slabší vrstvy. Požadavek rozšíření ochrany dělníků v hospodářském a 

sociálněpolitickém ohledu strana spojovala s myšlenkou, aby získaly podíl na čistém zisku 

větších podniků, v čemž němečtí nacionálové spatřovali cestu, jak spojit síly zaměstnanců 

a zaměstnavatelů a posloužit tak celku. Odbory však neměly ztěžovat fungování podniků,

289 Deutsche Natinalpartei. Allgemeine Grundsätze (=Allgemeine Grundsätze). in: Drabke, E.K., Die 
Programmne der deutschen politischen Parteien in Deutsch -  Osterreich und dem tschechoslowakischen 
Staate,1919, s. 31
290 Jaworski, R., c.d., s. 51
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ale zaměřit se pozitivně na zachování a zvýšení produkce, hodnoty duševní práce, protože 

zájem celku musí být stejně účinný jako ochrana dělníků.

Strana otevřeně podporovala vyvlastnění nadměrného pozemkového vlastnictví, které 

do pozemkové reformy neodpovídá představám sociální spravedlnosti, přičemž odňatá 

půda nesměla sloužit k vytvoření socialistických velkostatků, nýbrž má být využito ke 

zřízení samostatných, výkonných soukromých hospodářství.

Soukromé kapitalistické monopoly měly být bezpodmínečně podřízeny celku, což 

může být provedeno formou zestátnění. Podniky, které by narostly do velikosti obřích 

podniků, které by svým vlastníkům umožňovaly vše ovládající postavení, měly být 

převedeny do rukou státní správy. Mezi takovéto podniky patřily doly, železnice, 

pojišťovny, využívání přírodních sil. Podniky, které zajišťují chod obcí, jako vodovody, 

železnice, plynárny by měly přejít do rukou obcí. Zda má podnik přejít pod správu státu, 

vyššího územněsprávního celku nebo obce má být rozhodováno individuálně podle záběru 

a povahy podniku. V některých případech pak měla fungovat kombinovaná forma správy, 

ve které by figurovala obec a soukromý podnikatel. Protest proti sociálnědemokratickému 

plánu zavést zákonem maximálně osmihodinovou pracovní dobu odmítala DNP 

s odůvodněním, že takovéto nařízení není možné například v zemědělství nebo u malých 

živnostníků dodržet. To lze například ve fabrikách nebo v u duševních zaměstnání, ale 

podle DNP to není nutné opatření, protože to může vést ke snížení konkurenceschopnosti 

průmyslu českých Němců na světových trzích.

Strana deklarovala, že chce hájit všechny stavy: „Požadavky průmyslu nám na srdci 

leží stejně jako ty samostatného obchodnického a živnostnického stavu či sedláků, 

zaměstnanců a dělníků, neboť každý stav je  součástí celku. “

Strana odmítala plány vlády, aby byly státem spravované potraviny přidělovány pouze 

konzumním spolkům a obcím, s tím, že by samostatní obchodníci a živnostníci byly
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vyloučeni. Strana deklarovala, že bude podporovat zřízení finančního ústavu, který bude 

poskytovat úvěry, lepší materiální zabezpečení obyvatelstva nebo také reformu 

hospodářské a živnostenské komory a ostatních. Funkci tohoto finančního ústavu převzal 

posléze Kreditanstalt der Deutschen.

Strana žádala nezávislost veřejných zaměstnanců a jejich nezávislost na 

stránickopolitických vlivech. Pro veřejné zaměstnance jako důležitou část své klientely 

žádala DNP zlepšení jejich postavení a nastavení platů tak, aby nezaostávaly za 

zdražováním, ale byly navázány na životní náklady. Strana se také snažila o vytváření 

organizací zemědělců, řemeslníků, obchodníků, dělníků... Strana toto hodlala podporovat 

zřizováním odborných sekretariátů, hospodářských výborů jako plnohodnotných 

poradních sborů strany z důvodu ochrany oprávněných ekonomických zájmů a každému 

stavu podle počtu jeho členů umožnila odpovídající vliv ve všech vedoucích orgánech 

strany počínaje místními výbory a konče říšským vedením strany. Utopickým cílem těchto 

organizací mělo to, že díky se zamezí vzniku stavovských politických stran, které by 

nadřazovaly stavovské zájmy nad zájmy národa.

Podle DNP bylo ale největším nebezpečím pro německý hospodářský život v 

ČSR jeho plánovitému ničení Čechy, kteří podle proklamací německých nacionálů vedli 

ekonomickou válku. Na veškeré iniciativy z české strany nacionálové hleděli jako na boj, 

jehož cílem je konečné vítězství nad Němectvem. Českým cílem bylo podle DNP snížení 

úrovně německého průmyslu a odmítavý postoj k proplácení válečné půjčky strana 

vysvětlovala snahou o zničení hospodářské síly Němců:

„ Ceši bojují proti Němcům tím, že chtějí zabrat německou půdu a čechizují německé 

podniky, které se dostávají pod  státní dohled. Do pohraničí putují, aby se jazykově  

smíšené oblasti staly českými a čistě německé smíšenými. Tato česká hospodářská vlna, 

která stejným způsobem ohrožuje německé dělníky a sedláky, řemeslníky a úředníky,
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obchodníky nebo průmyslníky, má tichým způsobem rozvrátit celé německé hospodářství, 

to je  ten plán; jeho zdar záleží naší jednotnosti. “

Němečtí nacionálové však nebrali v potaz, že se nejednalo o nějaký souboj národností, 

ale o otázku ryze socioekonomickou. Češi z převážně zemědělských centrálních části 

českých zemí přicházeli do pohraničních oblastí obývaných převážně Němci ne kvůli 

tomu, aby „odnárodnili německou půdu“, ale šli za prací, kterou tyto průmyslové oblasti 

nabízely.

Ochrana před tímto domnělým odnárodňováním německé půdy byla hlavním 

zdůvodněním německých nacionálů po teritoriální autonomii. Hospodářské cíle, stejně 

jako nacionálněpolitické principy tedy podle německých nacionálů vedly ke stejnému cíli,

2 9 1  r • ok autonomii. Hospodářská autonomie českých Němců, jejichž hospodářské území bylo 

doplňováno českým, byla ale nemyslitelná. Z pohledu politického i hospodářského byl pro 

Němce i pro stát lepší umírněný centrismus s rozsáhlými samosprávnými pravomocemi 

obcí a nižších územně správních celků.292 Pokusy o národnostní vymezení vůči 

sousednímu českému národu a požadavek národní autonomie se staly šifrovaným 

znamením „zoufalého boje deklasované třídy o identitu, která se již  dávno nedokázala 

hospodářsky a společensky legitimovat.“ Odvolání se na národní hlediska nemohlo 

jednotlivé problémy vyřešit, nýbrž je  umožňovalo pouze zobecnit, což však mělo 

negativní důsledky v to smyslu, že boj za národní samostatnost za každou cenu 

znemožňoval „boj za lepší hospodářskou situaci“.294

291 srv. Deutsche Nationalpartei (ed.), Die wirtschafts- und sozialpolitischen Forderungen der deutschen 
Nationalpartei, Rede und Entschliessung am 1. Reichsparteitage in Reichenberg von Prof. Martin Kamer (3. 
Flugschrift), Most 1925, s. 3 - 23.
292 Urzidil, Johannes, Tschechen und Deutsche, in: Neue Rundschau, Berlin 1922, s. 157 -  176, in: Brugel, J.W., 
c.d., s. 237
293 Leppert-Fógen, Anette, Die deklassierte Klasse. Studien zur Geschichte und Ideologie des Kleinburgertums, 
Frankfurt nad M ohanem,1974, s. 64, cit. in: Jaworski, R., c.d., s. 55
294 Grunberg, E., Der Mittelstand in der kapitalistischen Gesselschaft, Leipzig 1932, s. 211 — 215, cit. in: 
Jaworski, R., c.d., s. 55
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Po vzniku Československa sice opravdu docházelo k zatlačování německého vlivu a 

rozšiřování českého vlivu do mnoha sfér, avšak to neznamenalo nic jiného než historický 

proces odstraňování jedné politické vrstvy a nahrazování druhou a odstraňování starých

2 9 5  o vprivilegií. Je také skutečností, že k aktům zvůle vůči Němcům v Československu 

docházelo, avšak jen velice ojediněle.296 Nebylo také možno očekávat, že Češi nechají 

v čele úřadů zaměstnance s protičeskými názory, jinak se ale dbalo na to, aby na čelných 

pozicích zemské správy v Praze a v Brně a do nových soudních instancí byli po bok 

Čechů stavěni Němci. Nová ministerstva měla sice na počátku téměř jen české a 

slovenské úředníky, na což ovšem měla vliv skutečnost, že německé politické strany se 

samy vyloučily ze hry.297

Co se týče hospodářství, tak z české strany byly patrné pokusy odstranit nebo aspoň 

zmírnit značkou převahu Němců na poli hospodářském, která byla v naprostém nepoměru 

• • • v v • k jejich podílu na počtu obyvatel CSR. Čeští Němci se také odmítáním účasti na vládě 

- a do roku 1922 alespoň rétorickým -  odmítáním československého státu a setrváváním 

na požadavku na „právo na sebeurčení“ sami do značné míry vyloučili z vlivu na dění ve 

státě.

Němečtí nacionálové v duchu své „ochranné politiky“ získali značný vliv na 

ekonomiku německé menšiny v Československu. Prostřednictvím hospodářského svazu 

Der Deutsche Hauptverband der Industrie in der Tschechoslowakei (DHI) založeného 

záhy po rozpadu Rakouska-Uherska se nacionálům, kteří později vytvořili Deutsche 

Nationalpartei, podařilo vytvořit strukturu sdružující německé podniky, jež měla za úkol 

vytvořit jednotnou protičeskou frontu na úseku ekonomiky, jejímž úkolem bylo vytvořit 

obranný val proti Čechizaci. Německý svaz průmyslu tak hrál vedle ekonomické úlohy do

Briigel, J.W., c.d., s. 213.
Briigel, J.W., c.d., s. 213.
Briigel, J.W., c.d., s. 213.
Briigel, J.W. c.d., s. 215
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značné míry také roli nacionálněpolitickou299 a dokonce se uvažovalo, že by mohl plnit 

roli jakéhosi „hospodářského parlamentu“. Tato myšlenka nabrala na síle především po 

parlamentních volbách na jaře 1920, po kterých bylo zastoupení průmyslu 

v československém Národním shromáždění nízké. Významný člen DNP Wilhelm 

Medinger pak dokonce nedostatečné zastoupení průmyslové sféry v parlamentu vinil 

z toho, že v zákonodárném sboru funguje systém „profesionálních politiků neznalých 

problematiky hospodářství“, který pak může bez zábran produkovat zákony, jež nejsou 

v souladu s ekonomickými zájmy300 -  v tomto případě Němců v ČSR. DHI byl i později 

úzce propojen s politikou českých Němců a jeho aktitvity s ní byly koordinovány 

především prostřednictvím Deutschpolitische Arbeitsstelle. Podle Boyera je  však možné 

najít důležitý rozdíl oproti názorům DNP představovaným Rudolfem Lodgmanem, a to 

v tom smyslu, že Německý svaz průmyslu sice podporoval hospodářskou automonii 

Němců v ČSR a žádal vytvoření hospodářských hranic na etnickém základě, avšak 

neztotožňoval se s iredentistickými idejemi DNP301 a naopak průmyslníci měli obavy 

z následků případného připojeni k Německu pro jejich podnikání.302 Na jaře 1920 pak 

vznikl orgán nazvaný Deutsche Wirtschaftstelle, jenž byl zařazen do struktury 

Deutschpolitische Arbeitsstelle. Cílem tohoto kroku byla lepší koordinace postupu na 

„obou frontách“, politické a hospodářské. Ve vedení Deutsche Wirtschaftstelle pak byly 

zastoupeny všechny hospodářské zájmové skupiny a také dva zástupci každé z pěti 

parlamentních stran českých Němců.303

2 ,9 Boyer, Christoph, Nationale Kontraherenten oder Partner?, Studien zu den Beziehungen zwischen Tschechen
und Deutschen in der Wirtschaft der ČSR (1918-1938), Munchen 1999, s.38n 
100 Boyer, Ch., c.d., s. 51
301 Boyer, Ch., c.d. s. 53-55
302 Lemberg, H., c.d., s. 26.
303 Boyer, Ch., c.d., s. 55n
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3.6.4. Pozemková reforma

Pozemková reforma byla jedním ze sporných bodů mezi československou majoritou a 

německou menšinou a představovala nej větší autoritativní zásah do struktury soukromého 

podnikání v meziválečném Československu.304 Cílem vlády bylo v první řadě oslabit 

ekonomické pozice velkostatků a vytvořit příznivé podmínky pro hospodářský a též 

sociální rozvoj drobného a středního rolnictva,305 což mělo ve svém důsledku napomoci 

k zabezpečení sociální stability společnosti306 a přinést hospodářskou demokracii.307 

Třetina půdy v republice patřila do té doby asi dvěma tisícům velkostatkářů s pozemky 

nad 500 ha, více než polovina zemědělských podniků pracovala na půdě, kterou měla 

pouze v pronájmu a získat vlastní půdu bylo velmi obtížné.308 V rámci pozemkové 

reformy byl vyvlastněn pozemkový majetek, který přesahoval výměru 150 ha zemědělské 

půdy309 nebo 250 ha půdy vůbec.310 Celkem byly v jejím průběhu311 vyvlastněny přibližně 

4 miliony hektarů, což představovalo více než jednu čtvrtinu (28,6 %) veškeré půdy ve 

státě. Pozemková reforma nebyla v evropském kontextu ničím výjimečným,312 

v Československu však bylo její provádění komplikováno právě národnostními a s nimi 

souvisejícími poměry majetkovými. Němci totiž v ČSR vlastnili v průměru podstatně 

rozsáhlejší pozemky než čeští a slovenští vlastníci půdy. Logickým důsledkem této 

skutečnosti pak bylo, že velcí pozemkoví vlastníci z řad příslušníků německé menšiny byli 

pozemkovou reformou postiženi mnohem více.313

304 Lacina, V. -  Slezák, L., Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji první ČSR, Praha 1994, s. 89
305 Lacina, V. -  Slezák, L., c.d., s. 88
306 Lacina, V. -  Slezák, L., c.d., s. 5
307 Lacina, V. -  Slezák, L., c.d., s. 88
308 Lacina, V. -  Slezák, L., c.d., s. 89
309 pojmem zemědělská půda byly myšleny pole, louky, zahrady, vinice či chmelnice
310 srv. záborový zákon č. 215/1919 Sb.
311 Pozemková reforma byla velmi rozsáhlou a časově náročnou akcí. Právní úpravy, podle kterých byla 
prováděna začalo Národní shromáždění přijímat v letech 1918 až 1919, ale reforma skončila v roce 1935, kdy 
svou činnost ukončil Státní pozemkový úřad.
312 Pozemková reforma proběhla ve 22 státech, týkala se 90 % evropského teritoria a 80 % obyvatelstva, srv. 
Lacina, V. -  Slezák, L., c.d., s. 88
313 Lacina, V. -  Slezák, L., c.d., s. 99
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Reformu od počátku provázely námitky, že došlo k jejímu zpolitizování,314 a to z obou 

stran. Jak Čechům, tak Němcům bylo jasné, že takovýto zásah do vlastnické struktury 

půdy povede k oslabení hospodářských a tím pádem i politických pozic německé šlechty a 

velkostatků, což bude znamenat celkové oslabení německého živlu v republice. Toto 

především ekonomické a sociální opatření dostávalo tedy i nádech reformy nacionálni.

V zákonech o pozemkové reformě nebylo ani zmínky o preferenci jednoho národa na úkor 

druhého; v praxi však k takovémuto postupu docházelo.315 Administrativním prováděním 

reformy byl pověřen Státní pozemkový úřad, jenž nepodléhal parlamentní kontrole a o 

všech aspektech pozemkové reformy rozhodoval zcela monopolně. Navíc v jeho řídících 

orgánech Němci zastoupeni nebyli. Pozemková reforma byla dále velmi sporně 

prezentována: na české straně bylo použito „značně zavádějící“ argumentace, že totiž 

sjejí pomocí má být dosaženo nápravy křivd, ke kterým došlo po Bílé hoře, kdy byl 

vyvlastňován majetek části české šlechty. Takovéto vysvětlení bylo naprosto chybné a 

kontraproduktivní, a to jak z věcných, tak z politických důvodů. Při pozemkové reformě 

bylo vyvlastňováno a rozdělováno veškeré velké pozemkové vlastnictví bez ohledu na

o , ' o 316stav a národnost původních vlastníků.

Podle německých nacionálů, kteří sice s myšlenkou pozemkové reformy jako takové 

souhlasili, však tento nástroj měl sloužit k „odnárodňování německé půdy“ a ke změně 

jazykové a národní hranice mezi Cechy a Němci ve prospěch majority. Ve skutečnosti 

však půdy na zmíněném území přidělené nově příchozím „Čechoslovákům“ byla jen 

nepatrná část. Jak uvádí F.Seibt, mělo se jednat přibližně o 7200 ha, což odpovídá rozloze 

pouze asi pěti větších vesnic; starousedlíci českého původu pak dostali přiděleno asi 15

o o 317tisíc hektarů půdy.

114 Lacina, V. -  Slezák, L., c.d., s. 91
315 Lacina, V. -  Slezák, L., c.d., s. 100
316 Seibt, Ferdinand, Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uvnitř Evropy, Praha 1996, s. 264n
317 Seibt, F., c.d., s. 265
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3.7. DNP a parlamentní volby 1920

Po svém řádném ustavení na prosincovém sjezdu v Liberci se prvním skutečným a 

velice důležitým prubířským kamenem pro DNP jako jednu z politických stran staly 

volby do Národního shromáždění. Datum jejich konání bylo stanoveno na 18. dubna 

pro volby do Poslanecké sněmovny a na 25. dubna do Senátu.318.

Deutsche Nationalpartei usilovala o vytvoření jednotného volebního bloku, ve 

kterém by do voleb šly všechny strany německé menšiny společně. Například Rudolf 

Lodgman pro tuto myšlenku agitoval na mnoha mítincích, které strana pořádala po 

celém pohraničí.319 Idea vytvoření jednotné kandidátky však ztroskotala především na 

faktu, že především němečtí sociální demokraté se voleb hodlali zúčastnit samostatně.

V tom případě hrozilo nebezpečí, že sociální demokracie by v případě, že by ostatní 

strany utvořily jednotný blok, mohla získat ještě více hlasů. Německé strany tedy šly 

tedy do voleb povětšinou samostatně.

Výjimku tvořili právě němečtí nacionálové, kteří se dohodli s ideově i programově 

blízkými národními socialisty a vytvořily tzv. Deutsche Wahlgemeinschaft (Německou 

volební společenství). I obě nacionálně zaměřené strany, které v roce 1920 vytvořili 

toto účelové spojenectví, se ale lišily, což se projevovalo i ve struktuře jejich 

příznivců. Zatímco DNP v sobě slučovala různé německonacionální skupiny, které se 

profilovali již od druhé poloviny 19. století, DNSAP lákala především mladší generaci 

voličů. Deutsche Wahlgemeinschaft ve volbách získala dohromady 328 735 hlasů, 

což představovalo přibližně jednu pětinu hlasů německých voličů a toto volební 

koalice tak mezi německými stranami skončila druhá za německou sociální

318 Bohmann, A., c.d., s.84
319 AKPR, D l3/20. In: César, J. - Černý, B., c.d., s.201
3211 Bosi, Karl, Handbuch der Geschichte der boehmischen Lander, Stuttgart 1970, s. 24.
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• f 3 2 1  'demokracií. DNSAP získala - podie dohody, která jí je  zaručovala - pět 

poslaneckých mandátů a dvě senátorská křesla322, zbytek, tj. dvanáct poslanců a šest 

senátorů za německé volební společenství získala DNP.323 Poslanci za DNP se byli 

zvoleni Dr. Alois Baeran, Dr. Heinrich Brunar, Dr. Edwin Feyerleil, Ing. Othmar 

Kallina, Dr. Josef Keibl, Vinzenz Kraus, Dr. Wolfram Lehnert, Dr. Rudolf Lodgman -  

Auen, Franz Matzner, Dr. Wilhelm Medinger, Dr. Emerich Radda a Dr. Ernst 

Schollich, senátory pak Karl Friedrich, Hans Hartl, Dr. Emma Maria Herzig, Robert 

Meissner, Dr. August Naegle, Gustav Oberleithner (a Dr. Karl Eugen Schmidt).324

Po volbách pak měl podle představ DNP vzniknout jednotný blok německých 

stran. Vytvoření tohoto uskupení mělo pomoci prosazovat požadavky německé 

menšiny, zvláště pak získání autonomie a úplné samosprávy tzv. německého území 

v ČSR, což plně korespondovalo s programem nacionálů. Tato autonomie měla být 

jakousi prozatímní náhradou uskutečnění „práva na sebeurčení“, jak si ho 

představovali představitelé německých nacionálů, tj. spojení s Německem, jehož 

prosazení nebylo za dané mezinárodní situace prozatím možné.325 DNP totiž 

Československou republiku teoreticky celkově odmítala a požadovala a za svůj cíl 

vyhlásila uskutečnění práva na sebeurčení, v tom smysl, jak bylo popsáno o několik

121 podíl zisku německých hlasů jednotlivými německými stranami v parlamentních volbách v dubnu 1920 byly 
následující: DSAP 43,5%; Volební společenství DNP a DNSAP 20,7%; BdL 15,5%; DCV 9,9%; DDFP 2,1%; 
Něm. strana svob. soc. 0,5%; Spojené strany 8,1%. - Statistická příručka Republiky československé II., Praha 
1925, s.344.
! ” Hermann, Otto: Die Deutsche Nationalpartei (Aufzeichnungen aus dem Gedächtnis fur die Jahre 1919 - 
1934), s 6n
323 existuje rozpor v údajích o počtu křesel, která připadla DNP: podle Bohmanna získalo volební společenství 
328351 z 1585321 německých hlasů hlasů, což prý odpovídalo zisku 15ti poslaneckých a 8 senátorských 
mandátů -  A. Bohmann, cit.d., s.84; O. Hermann ve svých vzpomínkách uvádí, že Německá volební pospolitost 
získala 17 poslaneckých a 8 senátních křesel -  O. Hermann, cit.d., s.6. — rozdílné údaje o počtu získaných 
mandátů je  pravděpodobně možné vysvětlit tím, že Dr. Alois Baeran ztratil kvůli velezradě 19. ledna 1923 
mandát a byl odsouzen ke čtyřem letům žaláře, přičemž jeho nástupcem se stal Stenzel z Živnostenské strany 
Dr. Wilhelmu Medingerovi bylo povoleno vystoupit ze strany a ponechat si ponechat si mandát a konečně 
senátor dr. Karl Eugen Schmidt zastával svůj úřad pouze jako hospitant. -  viz. Abgeordnetenhaus und Senát. In: 
Deutschnationaler Taschenweiser fíir 1924, s.76-81.
324 Nordbohmisches Tagblatt, 21. září 1922, s..3., bližší profily o poslancích a senátorech DNP uvádím v příloze 
této práce č. 1
325 César, J. - Černý, B., c.d., s.209
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řádků výš.326 Rudolf Lodgman, který chtěl být nadále vůdcem českých Němců, 

zorganizoval počátkem května jednání předáků německých stran, které však bylo opět 

neúspěšné. Odmítavý postoj k vytvoření německého nacionálního bloku vyjádřila 

nejprve sociální demokracie a následně i ostatní německé strany. Lodgmanovi se

nepodařilo prosadit plán DNP, podle kterého se měly ostatní německé strany zavázat

'i')'!
k jednotnému postupu téměř ve všech otázkách. Sama DNP byla ochotna podřídit

TOO
se usnesením vedení zamýšleného bloku , nakonec však zůstala jedinou zastánkyní 

vytvoření organizačně i ideově jednotného bloku německých stran a nepodařilo se jí 

tento záměr uskutečnit.

Německé strany zvolené do parlamentu -  kromě sociální demokracie - se nakonec 

dohodly na kompromisní formě blízké spolupráce a v polovině května 1920 založily 

tzv. Německý parlamentní svaz. Ten sdružoval poslance svých členských stran a 

v rámci něj měl být projednáván společný taktický postup zástupců německé menšiny

■3 r\

v poslanecké sněmovně a v senátu. Hlavním orgánem parlamentního svazu bylo 

jeho předsednictvo, ve kterém zasedali předáci členských stran. Členy předsednictva 

za Deutsche Nationalpartei byli Rudolf Lodgman a Alois Baeran; Lodgman byl pak 

v zvolen prvním předsedou svazu. Svaz byl zamýšlen jako parlamentní nástroj 

nejtvrdší opozice proti československému státu. Ačkoli se sice strany v něm sdružené 

na vzniku svazu shodly především kvůli tomu, že má zajišťovat společné vystupování 

v oblasti nacionálních požadavků, měly jeho členské strany odlišné představy o stupni 

spojení. Němečtí agrárníci proklamovali, že si ponechávají volnost v hospodářských 

otázkách, nacionálni socialisté požadovali samostatnost v rozhodování stran s němečtí

326 Rônnefahrt, Helmuth K. G., Die Sudetenkrise in der intemationalen Politik -  Entstehung, Verlauf, 
Auswirkung, Teil I, Wiesbaden 1961, s. 101.
327 César, J. - Černý, B., c.d., s.210
328 Reichenberger Zeitung,, 8. května 1920.
329 DNSAP se k  Německému parlamentnímu svazu připojila až koncem října 1920
330 Bohemia, 15. května 1920
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nacionálové na N em ecký parlam entní svaz nahlíželi jako  na základnu jednotného

vedení německonacionální politiky.331 Hned při příležitosti společném zahajovacího 

zasedání nové poslanecké sněmovny a senátu 26. května 1920 vydaly strany sdružené 

v Německém parlamentním svazu státoprávní prohlášení k německému lidu, v němž 

shrnuly společný program - že budou hájit národní zájmy německého lidu a budou 

bojovat proti důsledkům mírových smluv a usilovat o uplatnění práva na sebeurčení 

německé menšiny. Ohledně svého působení parlamentu státu, který vlastně neuznávali, 

prohlašovali, že se účastní parlamentní práce jen proto, aby stejnými prostředky jako 

kdysi čeští zástupci ve vídeňské říšské radě bojovali za své „pošlapané národní

'  • 3 3 2zájmy“. Den na to se konala volba prezidenta republiky, což byla dobrá možnost 

k demonstraci jednoty německých stran v parlamentu. První zvolení Tomáše Garrigue 

Masaryka po převratu němečtí nacionalisté odmítali, protože byl zvolen prozatímním 

Národním shromážděním, které považovali za nelegální. Před touto druhou volbou pak 

členové Německého parlamentního svazu opustili zasedací síň. Předseda svazu 

Lodgman před tím pronesl památnou větu: „Němečtí kolonisté a přistěhovalci 

odcházejí“, jež narážela na Masarykův (neopatrný) výrok z období těsně po vyhlášení 

Československé republiky, ve kterém nazval Němce v českých zemích kolonisty a 

přistěhovalce. Masaryk byl přesto znovu zvolen počtem 284 ze 411 hlasů.333

Jakmile mohly, vyjádřily strany sdružené v Německém parlamentním svazu své 

stanovisko k československému státu. Toto prohlášení přednesli prostřednictvím 

poslance Dr. Rudolfa Lodgmana na zasedání poslanecké sněmovny 1. června 1920 a

331 Kracik, Jorg, Die Politik des deutschen Aktivismus in der Tschechoslowakei 1920 — 1938, Frankfurt am Main 
1999, s. 76n.
332 Bohemia, 27. května 1920.
333 Galéra, K.S., Deutschlands Schicksalsweg 1919 -  1939, Berlin 1940, s.224. citováno in: César, J. - Černý, 
B., c.d., s. 216n.
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prostřednictvím senátora Dr. Moritze Vetter -  Lilie na zasedání senátu 9. června 

1920.334 V deklaraci stálo:

„Jako zvolení zástupci v českém státě utlačovaného německého národa 

prohlašujeme slavnostně při našem vstupu do československého parlamentu před  

obyvatelstvem tohoto státu, před celou Evropu a před celým civilizovaným světem: 

Následkem mírové smlouvě ze St. Germain en Laye vznikl uprostřed Evropy stát, který 

vedle 6 milionů Cechů zahrnuje také téměř 4 miliony Němců. Marné byly naše 

představy, které jsm e vznesly před začátkem a v průběhu jednání o míru, marné bylo 

naše svorné úsilí, abychom sami určili osud oblastí, v nichž sídlíme, marně jsme  

poukazovali na to, že takto vzniklý stát nebude neodpovídat Wilsonovým 14 bodům a 

pojmu demokracie, že nikdy nedozná klidu a j iž  následkem svého složení bude 

znamenat stálé ohrožení evropského míru. “335

V prohlášení dále stálo, že „tento stát vznikl na úkor historické skutečnosti a že 

rozhodující velmoci byly o skutečných poměrech oklamány. ... Smlouva, kterou 

Československá republika uzavřela 10. září 1919 se spojenci a přidruženými 

mocnostmi, byla uzavřena bez spolupráce ostatních národností. Němci z Čech, Moravy 

a Slezska a Němci ze Slovenska nikdy neměli vůli spojit se s Čechy a utvořit 

společenství k vytvoření Československé republiky. Poslanci rakouské říšské rady 

zvolení v roce 1911 v německých sudetských oblastech po rozpadu Rakouska naopak 

výslovně prohlásili, že se v souladu se všeobecným přáním lidu chtějí připojit 

k Německému Rakousku. Československá republika je  proto výsledkem jednostranného 

aktu české vůle a tyto německé oblasti protiprávně obsadila silou zbraní. Německé

334 Sudetendeutsches Archiv Miinchen (ed.): Rudolf Lodgman von Auen. Ein Leben fur Recht und Freiheit und 
Selbstbestimmung der Sudetendeutschen, Miinchen 1984, s.83
335 Simon, Albert Karl (ed.), Rudolf Lodgman von Auen. Reden und Aufsätze., Mnichov 1954, s.63, srv. též 
Nittner, Ernst, Dokumente zur Sudetendeutschen Frage 1916 -  1967, Mnichov 1967, s.79.
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sudetské oblasti ve skutečnosti nikdy nebyly tázány na jejich vůli a výsledek mírových 

smluv je  proto s ohledem na ně potvrzením násilného a nikoli právního stavu.1,336

Celé československé zákonodárství v čele s ústavou přijatou revolučním 

Národním shromážděním bylo označeno za zjevné porušení menšinové dohody a 

odmítnuto:

„ Tímto slavnostně prohlašujeme, že neuznáváme žádný z těchto zákonů jako pro 

nás závazný. Pro nás Němce, kteří jsm e neměli žádný podíl na úmluvě o zřízení tohoto 

státu, jsou  jeho státní a vládní forma, jeho vztah k nám a národů jeden k druhému, 

ústavní práva a svobody jeho obyvatel a jeho postoj k ostatním státům Evropy jsou  

dnes ještě  nedořešenými problémy a my žádáme, aby byly jednotlivě a samostatně 

řešeny z úhlu pohledu pravé demokracie a neomezené národní svobody.... Němci 

v sudetských zemích nikdy Čechy neuznají jako pány a nikdy se v tomto státě nebudou 

stavět do role sluhů .... Bezpráví se ani po tisíciletém opakování nikdy nestane 

právem, dokud není lidmi, kterých se dotýká, samo na základě svobodného rozhodnutí 

uznáno a my tedy slavnostně oznamujeme, že nikdy nepřestaneme požadovat právo na 

sebeurčení našeho národa, že toto považujeme za nejvyšší princip všeho našeho 

jednání a našeho vztahu k tomuto státu; současný stav však považujeme za nedůstojný 

a neslučitelný s principy moderního vývoje. Za naši nejsvatější povinnost považujeme 

zanechat tento odkaz těm, kteří přijdou po nás. “337

Pozice nacionálů byla jasná, československý stát odmítali: „ Od naší spolupráce 

v parlamentu si neslibujeme nic ... Naše osvobození neočekáváme od tohoto 

parlamentu, ne od souhlasu českých stran, ale od stmeleného odporu utlačovaných a

336 Simon, A. K. (ed.) c.d. 1954, s.64
337 Simon, A. K., c.d. 1954, s.64n
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neustálého vysvětlování v zahraničí, které nakonec prokáže neudržitelnost Pařížských 

mírových smluv a také tohoto „státu ostudy“. “338

Prohlášení ve sněmovně tedy přednesl Lodgman, vedle něj však promluvili i 

předseda německých agrárníků Křepek a prof. Kafka, poslanec DDFP. Oproti 

Lodgmanově projevu ale předseda parlamentního klubu německých agrárníků ani 

jednou nezmínil požadavek na právo na sebeurčení nebo na samosprávu. Křepek také 

ve svém projevu vyslovil žádný seznam požadavků, ani Čechům nehrozil bojem.

Z jeho projevu tedy byla patrná připravenost ke spolupráci s Čechy.339 Samostatně 

vystoupila i DNSAP a také německá sociální demokracie. Lodgman osobně byl velmi 

zklamán, protože doufal, že on bude tím jediným hlasem, který bude mluvit za svaz a 

tím bude prezentovat alespoň jeho předstíranou jednotu.340 Avšak ani jeho vlastní 

strana, Deutsche Nationalpartei, nebyla ve svém postoji k působení strany v 

parlamentu zcela jednotná -  skupina vedená brněnským poslancem Aloisem Baeranem 

totiž prosazovala jako taktiku politického boje parlamentní obstrukce.341

3.8. Základna negativistické pozice

Představitelé německé menšiny se navzdory svým různorodým prohlášením museli 

chtě nechtě přizpůsobit politické realitě a v německém táboře se začali čím dál více 

projevovat zásadní rozdíly ve smýšlení -  které pak vyvrcholily v polovině dvacátých 

let - mezi tzv. aktivisty a negativisty. Mezi těmito dvěma proudy šlo hlavně o rozdíly 

v taktice: jako aktivisté byli označováni ti, kteří byli za jistých podmínek342 ochotni 

spolupracovat s Čechy; negativisté naopak obvykle (ne však vždy) odmítali jakoukoli

338 Rónnefahrt, H., c.d., s. 104
339 Bosi, Karl (ed.), c.d. 1979, s. 419
340 César, J. - Černý, B., c.d., s.217
341 názor této skupiny vyjádřil ve své řeči poslanec Dr. Wolfram Lehnert - srv. TZ NS 9. schůze, 18. června
1920
342 jednalo se jim  o splnění některých politických a hospodářských požadavků, hlavně získání autonomie Němci
osídlených oblastí
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spolupráci mezi Čechy a Němci v ČSR a požadovali odtržení pohraničních oblastí 

osídlených Němci od Československa a jejich připojení k Německu (nebo k Rakousku, 

jež se však podle jejich představ mělo spojit s Německem v jednu Velkoněmeckou 

říši). Deutsche Nationalpartei a spolu s ní také DNSAP neúnavně dávaly najevo svůj 

ostře protičeský postoj a na zájmy ostatních německých stran343 nebraly ohled a stále 

se snažily vyhrocovat nacionálni spory mezi Čechy a Němci, a to jak v parlamentu,tak 

mimo něj.344 Německý parlamentní svaz se také snažil co nejvíce propagovat 

požadavky českých Němců345 i na mezinárodních fórech: u Společnosti národů346, na 

tzv. kongresech menšin, u Meziparlamentní unie347 i u politiků vítězných států.

Během podzimu 1920 -  kdy do něho konečně vstoupila také DNSAP - se stal 

Německý parlamentní svaz opravdovou „vedoucí silou celého německého tábora“.348 

Na zostření kursu svazu349 měl velký podíl právě jeho předseda Rudolf Lodgman a 

jeho DNP se zasazovala o protičeské akce. Například novojičínský poslanec Schollich 

osobně agitoval mezi branci německé národnosti a vyzýval je, aby nenastupovali 

službu v československé armádě, což již hraničilo s velezradou.350 Poslanci za 

německonacionální stranu se činili také v parlamentu. Lodgman, Schollich a zvláště

343 např. BdL aktivně podporoval pozemkovou reformu, která byla v zájmu jeho voličů; představitelé německého 
průmyslu v českých zemích vlivem poválečné konjunktury také revidovali svůj dosud negativní postoj k ČSR.
344 César, J. - Černý, B., c.d., s.221n
345 srv. Kučera, Jaroslav, Minderheit im Nationalstaat, Die Sprachenfrage in den tschechisch-deutschen 
Beziehungen 1918-1938, Můnchen 1999, s. 66.
346 Společnost národů měla jako jeden ze svých úkolů dohlížet na dodržování menšinových ujednání 
dohodnutých na pařížské mírové konferenci a Němci z ČSR si u ní tedy mohli stěžovat, protože však SN byla de 
facto „společností vlád členských států“, neměli na její jednání přístup.
347 na půdu Meziparlamentní unie - jako organizace složené z tzv. „členských skupin“ parlamentů z jednotlivých 
států -  měli němečtí zástupci z Národního shromáždění ČSR přístup a hlavně v letech 1922-1925 zde vyvíjeli 
značnou aktivitu, aby jejich stížnosti na československý stát získaly sluchu v zahraničí. Zvláště aktivní byl v této 
věci Dr. Wilhelm Medinger, původně poslanec za DNP, později senátor za DCV. -  srv.: Vlček, Pavel 
Meziparlamentní unie a problém německé menšiny v Československu v meziválečném období, Praha 2002. 
(bakalářská práce -  IPS UK FSV)
348 César, J. - Černý, B., c.d., s.227
349 na přelomu léta a podzimu byly organizovány protesty Němců v pohraniční na podporu „utlačovaného 
německého školství“, proti vysokým cenám potravin, vázanému hospodářství a obecně proti „českému 
imperialismu“ . Představitelé svazu pak tyto a další (např. na zřízení vlastních německých vojenských oddílů
v pohraničí, které byly pod velením německých důstojníků) požadavky předložili československé vládě. - César, 
J. - Černý, B., c.d., s.227
350 César, J. - Černý, B., c.d., s.228
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Baeran byli mezi těmi, kteří stáli v čele tzv. „technické obstrukce“, jejímž cíle bylo

K |
všemi prostředky znemožnit normální chod jednání poslanecké sněmovny.

3.9. Ochranné spolky českých Němců

3.9.1. Zahraniční ochranné spolky

Nacionálové také udržovali čilé styky s německými iredentistickými organizacemi 

v zahraničí, mezi nimiž vyčníval především Hilfsverein fur Deutschbohmen založený 

v roce 1919a navazující na činnost předválečných nacionálních spolků, který působil 

převážně mezi Němci z Československa žijícími v Rakousku a Německu a jehož 

členská základna čítala ve dvacátých letech 3 0 - 4 0  tisíc členů. Své (ilegální) pobočky

v 1 CO

měl pak ještě v samotném Československu. Mezi „důvěrníky“ -  představiteli 

Hilfsvereinu v českých okresech - byli také předáci DNP: Emmerich Radda

v Mikulově, Gustav Oberleithner v Šumperku, Ernst Schollich v Novém Jičíně a Ernst

i f i
Storch v Chomutově. Oficiálně byl Hilfsverein organizací nepolitických 

„krajanských“ sdružení, jeho činnost však byla velmi pestrá -  sahala od pořádání 

schůzí a sjezdů či vzpomínkových manifestací po špionážní akce. Akce Hilfsvereinu 

často navštěvovali názorově blízcí negativisticky naladění političtí představitelé 

českých Němců, převážně z řad DNP a DNSAP. Poslanec DNP Othmar Kallina na 

schůzi tohoto spolku ve Vídni mezi jiným prohlásil:

„Podnes jsou sice naše pěsti neozbrojeny, ale bohdá přijde den, kdy Cechům 

splatíme jejich hanebné skutky. To, co bylo provedeno v St. Germainu bude jednou

351 prostředky této tzv. „technické obstrukce“ sahaly od řevu a pískání po ničení zařízení parlamentu. -  srv. 
César, J. - Černý, B., c.d., s.230, srv. též Kracik, J., c.d., s. 87
352 César, J. - Černý, B., c.d., s.277
353 StA Brno B 40 ZSP 4268/20 cit. in: César, J. - Černý, B., c.d., s.277
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nejvíce mrzet Francouze, protože je  to neudržitelné. Připojení Němců k Německu nikdo 

na světě nezabrání“,354

Poslanec Kallina byl vůbec mistrem v odkazování na „velký bratrský národ“. Ve 

svých zahraničněpolitických projevech se neustále vracel ke vztahům mezi 

Československem a Německem, aby prokázal jejich vzájemnou souvislost s vnitřním 

československým národnostním sporem. Domníval se, že je  pouze otázkou času, než 

se Československo, které podle něho mohlo za útlum Německa, octne v roli 

„Popelky“, a poté se bude muset zodpovídat Německu za své chování vůči českým 

Němcům.355

Další nacionálni poslanec, Alois Baeran, se na té samé akci Hilfsvereinu vyjádřil, 

že nezná dohody s Čechy a je  nutné se řídit zásadou „ Oko za oko, zub za zub“ a že 

pouze „krví a násilím je  možné dojít k c íli“.356 Na sjezdu Hilfsvereinu v listopadu

1921 v Linci se pro iredentistické cíle vyslovil i sám duchovní vůdce

o c 7
německonacionální strany Rudolf Lodgman, který byl také předsedou nadstranické 

koordinační centrály českých Němců Deutschpolitisches Arbeitsamt (D.P.A.). Jeho 

kancelář se snažila jednotně ovlivňovat všechny organizace a politické směry českých 

Němců. D.P.A. poskytoval říšskoněmeckému tisku pravidelný informační servis, radil 

říšskoněmeckým nacionálním organizacím, pomáhal budovat kontakty s Německem a 

naopak, prostřednictvím připojeného úřadu pro ochranu menšin byl ve stálém styku

TCO
s rozhodujícími faktory říšskoněmecké nacionálni politiky.

r

V Německu a v Rakousku působilo velké množství organizací, jejichž úkolem byla 

ochrana českých Němců, například v Bavorsku „Deutschosterreichische Schutzbund -  

Můnchen“, v Sasku „Schutzbund fůr Deutschbohmen und Sudetenländer“ a

César, J. - Černý, B., c.d., s.279n
Jaworski, R., c.d., s. 76
César, J. - Černý, B., c.d., s.280
César, J. - Černý, B., c.d., s.280
Jaworski, R., c.d., s. 77
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„Volksbund der Deutschen aus dem ehemaligen Ósterreich“, oba se sídlem 

v Drážďanech, v Berlíně „Sudetendeutscher Hilfsverein“, ve Vídni „Hilfsverein fur 

Deutschbohmen und die Sudetenländer“, propagandistická centrála

•5 C Q

„Wissenschafitliches Institut fur Kultur und Geschichte der Sudetenländer“ atd. 

Orientace německých nacionálů na Německo vycházela také z faktu, že ve 20. letech 

se neočekávalo, že nějaké zásadní rozhodnutí ohledně situace českých Němců by 

vyplynulo z jejich vlastních postojů a skutků. Čeští Němci se tak upínal na pomoc 

říšských Němců, což s sebou přinášelo fatální ochromení v jejich rozhodování.360

3.9.2 Ochranné spolky domácí

Nemalý vliv na politiku českých Němců měly též „nestranické“ (avšak ne 

nepolitické) organizace jako např. Bund der Deutschen, Deutscher Kulturverband či 

Deutscher Tumverein. Nacionálni „obranné spolky“ vznikaly v českých zemích -  na 

německé i české straně -  od 80. let 19. století a své aktivity zaměřovaly především na 

etnicky smíšená území. Tyto spolky byly častěji důležitější, vlivnější a aktivnější než 

místní organizace politických stran, jež své aktivity rozvíjely především 

v předvolebním období. Spolky, jež byly zpravidla nadstranickými zájmovými 

skupinami, se otevírali širším skupinám obyvatelstva a nezřídka plnily roli jakýchsi 

spojovacích článků mezi různými politickými směry361 a hrály důležitou úlohu při

^ f\9propagaci německonacionálního hnutí. Právě v těchto organizacích, které 

napomáhali budovat bašty němectví proti češství, měla DNP velmi silnou pozici a 

jejich prostřednictvím působila na německé obyvatelstvo Československé republiky.

359 Jaworski, R., c.d., s. 106-112
360 Jaworski, R., c.d., s. 78
361 Hořejš, Milan, Die nationalen „Schutzvereine“ in Bohmen, Mähren und Schlesien (1900-1938), 
Mitgliedschaft, finanzielle Einnahmen und Wirkung, in: Kubů, Eduard -  Schultz, Helga (ed.), 
Wirtschaftsnationalismus ais Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten, Praha -  Berlin 2004, s. 197.
362 Jaworski, R., c.d., s. 41

118



363

364

365

366

Nacionálni propaganda, kterou tyto organizace mezi českými Němci soustavně 

prováděly, byla také dosti významnou překážkou, která bránila razantnějšímu nástupu 

aktivistického postupu. Středostavovská nacionálni ideologie českých Němců 

proměnila stagnaci a pocit stísněnosti v pozitivní stereotypy jako vytrvalost a vázanost 

na domov. Představa, že ve jménu velkého německého národa na stráži němectví a za 

každou cenu musejí udržet pozici, proměnila strnulost v národní povinnost.363 Svého 

vlivu se nacionálni spolky snažili využít k podpoře snahy o společného volebního 

bloku německých stran, o jehož vytvoření usilovala také DNP.364

Právě ochranným nacionálním spolkům s velkou členskou základnou byl 

adresován program Deutsche Nationalpartei, která tyto organizace vyzývala 

k politizaci jejich práce. Tento ideologický program této strany pozvedal „svobodu ve 

Fichtově pojetí“ na ideál a předpokládal „danou přirozenost národního ducha“. 

Programové zásady však byly jen velmi obecné a nebyly s to oslovit konkrétní 

publikum. Strana sjeho pomocí oslovovala početnou členskou základnu těchto

-> s c
spolků. ~ Je však důležité uvést, že všechny ochranné spolky (oficiálně) vznikly jako 

nepolitické. Proto byly pod přísnou úřední kontrolou a nesměly vykonávat politickou 

činnost. Přesto však představovaly nejsilnější opory nacionálněpolitického života,

protože vytvořily pevné vazby s lidem a jako masové organizace ho dokázaly

i / /
mobilizovat. Po roce 1918 ochranné spolky zažily neobyčejný rozkvět a do 

nacionálního boje se zapojily i do té doby nacionálně spíše indiferentní, především 

malé hospodářské organizace. Institucionální rámec nacionálního boje německých 

nacionálů v ČSR se v důsledku zostřené nacionálněpolitické situace po roce 1918 

rozšířil co do rozsahu, síly i semknutosti. Požadovaný úspěch se však nedostavil,

Jaworski, R., c.d., s. 59
César, J. - Černý, B., c.d., s.322-323
Jaworski, R., c.d., s. 65
Jaworski, R., c.d., s. 66
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protože se nezměnily předpoklady. Po zániku vnějšího celorakouského rámce se totiž 

plně projevily slabiny ochranných spolků českých Němců, mezi něž patřila především 

paralelní existence značného množství izolovaných skupin bez vzájemné spojitosti a 

odkázanost na neutrální až blahosklonný postoj státu k nim. Spolupráce spolků se 

nedařila regulovat již proto, že nehledaly společnou základnu rozdílných zájmů 

jednotlivých skupin a společný cíl nevyplýval ze sladění zájmů, nýbrž se 

předpokládala jeho neoddiskutovatelná existence. Právě z nezřetelně formulovaného 

vágního odkazu na vyšší společné znaky ochranné nacionálni spolky žily. Jakákoliv 

konkretizace by -  jak píše Jaworski - jasně ukázala bezvýchodnost jednotného 

sudetoněmeckého nacionálního hnutí, což by zpochybnilo oprávněnost existence všech 

ochranných spolků.367

Vzhledem k tomu, že tyto organizace měly mezi německých obyvatelstvem silný 

vliv, dařilo se s jejich pomocí německým nacionálům a dosahovat většího vlivu na 

„německou politiku“ v ČSR než jaký by straně náležel podle výsledků voleb. Hlasům 

těchto silných organizací naslouchala jednak nacionálně orientovaná názorová křídla 

v ostatních německých stranách, jednak ani strany, jejichž celková orientace byla 

aktivistická, nechtěli před německým obyvatelstvem působit jako „zrádci německé 

věci“, protože se obávali, že by mohli přijít o část podpory voličstva.

3.9.3. Turnerské hnutí
/

Německé turnerské hnutí mělo své nacionálně politické cíle. V Rakousku-Uhersku 

mělo „nationale Tumbewegung“ přispět k vnitřnímu a vnějšímu posílení německého 

národního státu a mělo pomáhat posilovat němectví v habsburské mnohonárodnostní 

monarchii. Turnerské hnutí v habsburské monarchii je  možné popsat jako národovecké

367 Jaworski, R., c.d., s. 66n
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ideové hnutí, jež obsahovalo z s „schôneriánství“ vycházející rasismus a 

antisemitismus, jako antiklerikální, antisocialistické a „antikonzervativní“, 

protihabsburské a všeněmecky orientované. V Československu pak Deutscher 

Turn verband (Německý tělocvičný svaz) jako nástupnická organizace rakousko- 

uherského Turverbandu tato ideová východiska beze zbytku přijal.368 Národovecké 

nazírání na svět stavělo na myšlence „práva na nadvládu“ „schopných národů“, jež 

mají „vůdčí roli“.369 Také tumerské hnutí se vyznačovalo defenzivním nacionalismem 

a jejich úkolem bylo taktéž bránit baštu němectví.

3.9.4. Hospodářský nacionalismus - KdD

Německý hospodářský nacionalismus symbolizoval finanční ústav Kreditanstalt 

der Deutschen. Sílící hospodářská expanze nacionálně českého živlu vyústila 

v průběhu 60. a 70. let 19. století ve všeobecném rozšíření drobných lidových 

peněžních ústavů (záložny a spořitelny) a následně pak i v zakládání prvních 

nacionálně českých obchodních bank. Prostředkem jejich úspěšného konkurenčního 

boje s dosud hospodářsky silnějším a státní byrokracií podporovaným živlem jazykově 

a nacionálně německým (vídeňským stejně jako domácím), jenž v hospodářství 

českých zemí zaujímal rozhodující pozice, bylo hlásání zásady „svůj k svému“, tedy: 

Čech nakupuje v českém obchodě, ukládá a půjčuje si peníze v českém peněžním 

ústavu atp. Němci se smiřovali s českým nástupem jen těžko a snažili se mu vcelku 

obdobnými prostředky čelit. Jestliže český hospodářský nacionalismus měl spíše

368 Luh, Andreas, Der Deutsche Tumverband in der Ersten Tschechoslowakischen Republik, Vom vólkischen 
Vereinsbetrieb zur volkspolitischen Bewegung, Můnchen 1988, s. 49.
369 Mezi tyto „schopné vůdčí národy“ patřili Gótové, Frankové, Španělé, Francouzi, Angličané, Němci a Rusové 
-  srv. Luh, A., c.d., s. 51
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charakter emancipační, tak německý hospodářský nacionalismus byl výrazně obranný. 

Vykazoval nezřídka i rasistické a šovinistické rysy.370

V průběhu 80. let 19. století začaly „k ochraně německé národní državy“ vznikat 

rozličné ochranné spolky (Schutzvereine). Jedním z nej významnějších ústředních 

„ochranných“ spolků, který měl duchovně a hospodářsky upevňovat a podporovat 

němectví v Čechách, byl od roku 1884 se postupně na regionální úrovni formující 

Bund der Deutschen in Bôhmen (Svaz Němců v Čechách). Ústřední svaz měl 

v polovině 90. let zhruba 20 tisíc členů, o deset let později 50 tisíc členů a před první 

světovou válkou přesáhla jeho členská základna již 100 tisíc členů. Bund der 

Deutschen ve svých stanovách počítal i se zakládáním drobných peněžních ústavů. 

Prvním z nich byla v roce 1889 Deutsche Volksbank in Bôhmen, která se však brzy 

osamostatnila. V roce 1910 Bund založil úvěrní družstvo Landwirtschaftliche und 

gewerbliche Kreditanstalt der Deutschen in Bôhmen se sídlem v Praze, jehož úkolem 

byla podpora živnostenského podnikání a prodej pozemků. Členství v tomto 

Kreditanstaltu der Deutschen (KdD) bylo ve stanovách jednoznačně nacionálně 

omezeno a jeho správní rada měla právo žádosti o přijetí bez důvodu odmítnout. 

Členem tohoto finančního ústavu se mohly stát fyzické osoby, ale jen Němec nebo 

Němka, a právnické osoby s německou jednací řečí. Podle stanov směl KdD 

zaměstnávat jen Němce a němčina byla také výlučnou jednací řečí. Stanovami striktně

vymezené nacionálni určení KdD bylo skutečně důsledně dodržováno ústav se
f

vymezoval také vůči židům. Ředitel KdD Anton Kiesewetter byl stoupencem Deutsche

Nationalpartei a dokonce za ni (neúspěšně) kandidoval ve volbách v roce 1925.

Členem dozorčí rady byl ve 20. letech také poslanec DNP Otto Horpynka.371 KdD

značnou měrou přispíval k budování německonacionální politiky, jeho zakladatel Bund

170 Jančík, Drahomír -  Kubů, Eduard, „Arizace“ a arizítoři, Drobný a střední židovský majetek v úvěrech 
Kresitanstald der Deutschen, Praha 2005, s. 57
371 Jančík, D. -  Kubů, E., c.d. s. 57-60
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der Deutschen deklaroval jako jeho nej důležitější cíle „chránit a podporovat německé 

řemeslo a živnosti“ a „strážit a zachovávat německou půdu (Grund und Boden)“.372

Ačkoli byl KdD formálně úvěrovým družstvem, náležel spíše do bankovního 

sektoru. KdD se na akciovou banku nepřeměnil, protože takový statut by neumožňoval 

nacionálni vymezení. Bund der Deutschen měl zajištěno ve správní a v dozorčí radě po 

třech místech, což mu zajišťovalo vliv na chod tohoto finančního ústavu. KdD byl 

silným nástrojem německého hospodářského nacionalismu, avšak právě politicko 

nacionálni rozhodování přispělo k tomu, že v polovině 20. let byl tento ústav na 

pokraji konkurzu. Záchrana v podobě finančních prostředků na sanaci přišla 

z Německa a přispěly k ní značkou měrou také kontakty představitelů KdD 

s předsedou Sudetendeutscher Heimatbund Philippem Langenhahnem.373

3.10 Vnitřní pnutí německé politiky

Poválečná hospodářská krize zasáhla německý hlavně lehký průmysl, majitele menších 

podniků, živnostníky a obchodníky. Nespokojena byla též německá inteligence, která 

v Československu pozbyla dřívějšího privilegovaného postavení ve státním aparátu, 

jaké měla v Rakousku -  Uhersku. Tyto vrstvy českých Němců slyšely na 

nacionalistická hesla a hojně podporovali nacionálni politiku DNP.374 DNP všemožně 

usilovala o soudržnost německých stran a stále odmítala spolupráci s Čechy. 

Spolupráci německé sociální demokracie a později německých agrárníků se svými 

českými protějšky ostře kritizovala. Nakonec však jejím politikům nezbylo, než se

372 Satzungen des Bundes der Deutschen in Bôhmen, § 1, odstavec 1, SÚA, BdD, krabice 1, karton 9, cit. in: 
Kubů, Eduard, Die Kreditanstalt der Deutschen 1911-1945. Ein Betrag zum Wirtschaftsnationalismus der 
Deutschen in den bôhmischen Ländem und ihrem Verhältnis zu Deutschland, in: Zeitschrift fur 
Untemehmensgeschichte, č. 1/2000, roč. 45, s. 5.
373 Jančík, D. -  Kubů, E., c.d., s. 63
374 César, J. - Čemý, B., c.d., s. 234-235
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s daným stavem smířit, protože v opačném případě by mohlo dojít k rozpadu i té 

křehké soudržnosti v německém táboře.375

DNP spolu s DNSAP i skupinami politiků v ostatních německých stranách neustále 

trvala na vyhrocování nacionálních rozporů ve státě a doufala, že se jí podaří nalézt 

alespoň částečnou podporu pro své požadavky v zahraničí, v první linii u mocností 

dohody. Této myšlence mělo sloužit také informační středisko českých Němců pro 

cizince nazvané „Deutscher Nachrichtendienst“ Členem předsednictva této instituce 

byl z DNP Rudolf Lodgman.376 DNP stále důrazněji zdůrazňovala svůj negativistický 

postoj, což přiostřovalo situaci v německém táboře a stále zjevnějším byl rozpor 

ohledně taktiky dalšího postupu. Dokonce se šířily zvěsti, že v německém 

parlamentním svazu došlo k vážnému rozkolu377 a Lodgman se hodlá vzdát jeho 

předsednictví.

Koncem dubna 1921 projednával německý parlamentní svaz zásadní otázku -  

možnost vstupu Němců do československé vlády, což nabídl prezident Masaryk na 

schůzce s předsedou BdL Křepkem. Masaryk chtěl možnost spolupráce s německými 

stranami projednat s jejich představiteli na schůzce s nimi. Tuto možnost, respektive 

vůbec jednání s prezidentem, Německý parlamentní svaz odmítl. Za tímto rozhodnutím 

svazu stála iniciativa DNP a DNSAP. Ačkoli většina německých poslanců se vyslovila 

pro jednání s Masarykem, zvítězil a oficiálně byl prezentován názor negativistické

3 7 9  omenšiny. S odůvodněním, že nezaručuje skutečnou požadovanou změnu postavení
f

Němců v ČSR byla možnost vstupu do vlády zamítnuta a Lodgman byl pověřen 

oznámit za svaz prezidentovi, že Němci za současných podmínek jednání o vstupu do

375 César, J. - Černý, B., c.d., s.239n
376 SÚAPZSP 8/1/79/31 12.5.1920. cit. in: César, J. - Černý, B., c.d., s.241
377 především mezi BdL a DNP
378 César, J. - Černý, B., c.d., s.243
379 Bosi, K., (ed.).c.d. 1979, s. 421.
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384

vlády odmítají.380 Negatívisté ale dosáhli pirhova vítězství, neboť toto rozhodnutí 

Německého parlamentního svazu vzbudilo odpor proti negativistické opoziční

3 8 1politice. Ne všechny německé politické strany totiž se stanoviskem prosazovaným 

zejména DNP plně souhlasily a Lodgman (a potažmo také DNP) byl kritizována za

• 8̂9„nepraktičnost v politice“. Přesto se německým nacionálům podařilo přimět i ostatní 

členy Německého parlamentního svazu k tomu, aby i nadále zachovávali koncept 

principielní opozice a dodržovali „nacionálni solidaritu“.383 Vedení DNP ale na svém 

jednání 9. května 1921 prohlásilo, že by strana s Masarykem byla za určitých 

podmínek ochotna jednat. Tato záležitost se stala jedním z bodů projednávaných na 

druhém sjezdu Deutsche Nationalpartei, který proběhl 20. až 23. května v Karlových 

Varech.

3.11. Karlovarský sjezd 1921

Hlavním jednacím dnem karlovarského sjezdu byl 22. května 1921. Hlavní 

slovo patřilo opět nej význačnějšímu předákovi strany Rudolfu Lodgmanovi, který 

delegátům nejprve přednesl zprávu o dosavadní činnosti DNP v parlamentu a dále 

soustředil na cíle strany. Podstatu jeho projevu tvořil opět požadavek na sebeurčení a 

obviňování Čechů ze snahy „odnárodnit“ území ČSR obydlená Němci. Jako cestu 

k dosažení „práva na sebeurčení“ jmenoval Lodgman alespoň spojení

nesociálnědemokratických stran v německém parlamentním svazu, avšak jako o ideálu
/

hovořil o vytvoření sjednocené německé strany, která by dosažení cíle v podobě práva 

na sebeurčení podřídila vše ostatní a „nesobecky a bez osobních ambic by se

César, J. - Černý, B., c.d., s.244n
Kracik, J., c.d., s. 91
AKPR T 1316/21 in: César, J. - Černý, B., c.d., s.245
Bosi, K. (ed.), c.d., s. 421.
Bohemia, 10. května 1921
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l o r

orientovala na celek“. Nakonec se opět vyslovil pro striktně negativní postoj ke 

spolupráci německé menšiny s Čechy, a svou řeč zakončil: „I my se v tomto státě

r r r < 3 8 6cítíme být jen  a pouze Němci! “

Po Lodgmanovy hovořil o ekonomických otázkách poslanec Dr Wilhelm 

Medinger, který napadal pozemkovou reformu a tvrdil, že jejím cílem je vyhnání 

místního (německého) obyvatelstva, obzvláště velkých německých pozemkových 

vlastníků. Medinger žádal změnu orientace v obchodní politice, odklon od centrální 

ekonomiky a též splacení válečných půjček, což byla pro české Němce otázka do 

značné míry sociální. Na sjezdu byla dále diskutována otázka daní a vznesen 

požadavek na daňovou reformu. Delegáti nakonec přijali usnesení, v němž 

v návaznosti na projev Rudolfa Lodgmana schválili podřízení stranickopolitických 

hledisek všeobecnému národnímu cíli a vyzvali spolustraníky, aby bojovali proti 

„nebezpečí rozdrobení sil národ“ a opět deklarovali připravenost Deutsche 

Nationalpartei k vytvoření pevného nacionálního politického bloku českých Němců .

Na závěr jednání sjezdu byl pak Dr. Gustav Doberauer zvolen novým předsedou

■yon

strany vystřídal tak ve funkci vůbec prvního předsedu strany Dr. Storcha.

3.12. Aktivismus pod negativistickým vlivem

V první polovině roku 1921 došlo k posunu též v německém parlamentním svazu.

DNP protestovala proti změnám ve fungování svazu, zvláště pak proti tomu, že
/

usnesení o národnostních otázkách nemusely členské strany nadále schvalovat 

jednomyslně. Posunem též bylo, že předseda svazu měl být volen všemi členy a to 

vždy na dobu jedné parlamentní schůze. V této funkci se měli střídat političtí 

představitelé členských stran svazu, což de facto znamenalo sesazení předáka DNP

385 Bohemia, 25. května 1921.
386 Bohemia, 25.května 1921.
387 Bohemia, 25. května. 1921.
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Rudolfa Lodgmana. Svaz ovšem nakonec znovu deklaroval svou soudržnost a 

Lodgman sám opět horoval pro „jednotu Němců“ v Československu388, jeho postavení 

jako vůdce politiky českých Němců však bylo oslabeno. DNP a DNSAP spolu 

v následujících týdnech jednaly o další taktice a snažily se dohodnout na společném 

postupu v prosazování nacionálních cílů, přičemž se shodly na tom, že není dobré 

jednat s vládou o dílčích ústupcích a naopak je  třeba v parlamentu nadále provádět 

obstrukce a demonstrace. Nějaké celkové dohody o spolupráci však dosaženo

3 8 9  V r o ř onebylo. Politika českých Němců se nadále vyznačovala záporným postojem vůči 

československému státu.390 Německonacionální strana veřejně odmítala aktivistickou 

politiku a neustále připomínala z jejího pohledu provizorní poválečné uspořádání. 

V letáku „DNP-Papier zur Aktivismus-Debatte“ brojila strana proti aktivismu takto: 

„Kdo na mírové diktáty nahlíží jako na konečné a nezměnitelně, tomu se musí 

„aktivistická" politika jevit jako správná, kdo ale věří ve změnu evropské situace 

obzvláště kvůli opětovnému zapojení se Ruska do politiky, ten bude Československo 

moci posuzovat podle toho, zda zajišťuje svým národům právo na sebeurčení. 

Deutsche Nationalpartei se rozhodla, že zásadně odmítne jakékoli omezení pojmu 

práva na sebeurčení. “391

V létě roku 1921 se v poslanecké sněmovně odehrávali nejen slovní potyčky, ale i 

bitky mezi českými a německými poslanci. Poslanci za DNP a DNSAP patřili

k největším rváčům, zvláště pak vynikal Alois Baeran. V pohraničních oblastech se po
/

vzoru parlamentních potyček konaly nacionalistické manifestace s velkoněmeckým 

akcentem, na kterých nacionálové vyhlašovali svůj záměr spojit se s Německem.392 

Následné srážky obyvatelstva české a německé národnosti vedly k bezpečnostním

Bohemia, 13. května 1921
Bohemia, 26. června 1921
César, J. - Černý, B., c.d., s.247
Bohemia, 26. června 1921
Kracik, J., c.d., s.98

127



opatření, která němečtí nacíonalisté k šíření zvěstí o útisku Němců v Československu. 

Počátkem srpna protestovala proti zásahům vůči protestům v pohraničí deputace 

českých Němců s Lodgmanem v čele u předsedy vlády Černého.393 Navzdory slibům 

vládních představitelů, že se příště postarají o nápravu, si stále stěžovali na národnostní 

útlak. V souladu s tímto kursem pak zaslali začátkem září své stále opakované stížnosti

-  podepsané Lodgmanem - na tzv. kongres menšin do Ženevy394, kde je zastupoval 

jiný člen DNP, který často vystupoval jako mluvčí německé menšiny v 

Československu na mezinárodních fórech, již zmíněný poslanec Dr. Wilhelm 

Medinger.395 Spolu s DNP se v těchto akcích angažovala také DNSAP; ostatní strany 

se držely v pozadí a situaci sledovaly mnohdy s roztrpčením, čímž se mezi rodícím se 

negativisty a rodícím se aktivistickým křídlem sudetoněmecké politiky opět 

prohloubily rozpory, které se však zatím navenek neprojevily a strany německého 

parlamentního svazu nadále stále proklamovaly svou jednotu.396

Dne 8. října 1921 jednal Německý parlamentní svaz o svém postoji k nové vládě 

Edvarda Beneše, která koncem září vystřídala Černého vládu. Situace však byla 

tentokrát jiná; v čele svazu totiž již nestál nacionál Lodgman, nýbrž představitel BdL 

Křepek. Tato změna měla vliv na výsledek tohoto jednání: svaz zamítnul rezoluci 

navrhovanou nacionalistickými poslanci v čele s Lodgmanem, ve které se stálo, že 

„svaz je  toho názoru, že neexistují žádné důvody pro to, aby dosavadní taktika ... byla

revidována“ a naopak schválil prohlášení, v němž bylo konstatováno, že příští
f 1QO

taktika svazu bude záležet na chování nové vlády. S takovýmto stanoviskem 

samozřejmě ostře nesouhlasila jak DNP, tak DNSAP. Pozice negativistů ve svazu však

393 Bohemia, 3. srpna 1921
394 César, J. - Černý, B., c.d., s.248
395 Bohemia, 8. září 1921
396 César, J. - Černý, B., c.d., s.249
397 Bohemia, 9. října 1921
398 Bohemia, 9. října 1921
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400
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403

404

záhy na chvíli posílila. Důvodem byl vzestup nacionalismu a protičeskoslovenských 

nálad mezi českými Němci, jehož příčinou byla opatření československé vlády -  

hlavně mobilizace vojska která měla zabránit případné restauraci Habsburků po 

monarchistickém puči excísaře Karla Habsburského v Maďarsku. Německý 

parlamentní svaz se opět postavil do opozice proti československé vládě. Znovu se 

také projevila snaha po semknutí všech německých stran včetně sociální demokracie; 

ani tentokrát však pokus nebyl úspěšný.399 Zvrátit vývoj v Československu bylo však 

nad síly německých nacionálů, což potvrzovala také mezinárodní situace. Negatívisté 

v řadách českých Němců jen velmi neradi přihlíželi ke stabilizaci vztahů mezi 

Československem a Rakouskem, jež byla zpečetěna tzv. Lánskou smlouvou, proti které 

ve vídeňských nacionálních kruzích lobboval i Rudolf Lodgman.400 Tuto jeho snahu 

však aktivistická část politiků českých Němců odmítla, přičemž deklarovali, že 

Lodgman mluví sám za sebe či nanejvýš za DNP; jeho renomé tedy opět utrpělo.401

Aktivní byli ovšem kromě Lodgmana i další představitelé Deutsche Nationalpartei. 

Například poslanec Wenzel Lehnert polemizoval na stránkách deníku Bohemia o 

politice českých Němců s předsedou německých agrárníků prof. Spinou, jedním 

z čelných představitelů aktivismu.402 Nacionálové v té době velmi vážně uvažovali, že 

začnou vydávat velký deník, který by byl speciálně zaměřen na boj proti stále více se 

projevujícímu aktivismu.403 Tento záměr pak DNP a DNSAP uskutečnily v květnu 

1923, kdy začaly vycházet nadregionální politiku negativistů podportující deník 

Sudetendeutsche Zeitung.404

César, J. - Černý, B., c.d., s.261n
César, J. - Černý, B., c.d., s.264
Tribuna, 5. ledna 1922
Bohemia, 16. prosince 1921
César, J. - Černý, B., c.d., s.265
Kracik, J., c.d., s. 121
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3.13. Baeranova aféra

Obzvláště nesnášenlivý byl ke snahám o urovnání vztahů mezi Čechy a Němci 

postoj brněnského poslance DNP Aloise Baerana, který v té době ještě zintenzívnil 

svou agitaci pro negativismus a iredentu. V Brunner Montagsblatt 6. února 1922 si 

v otevřeném dopise prezidentu Masarykovi stěžoval, „že Němci v ČSR jsou bezprávní, 

poslanci bezmocní, parlament je hlasovací mašina“.405 Navázal styky s názorově 

blízkými skupinami, převážně v Rakousku, Německu a v Maďarsku. Nejhorlivější 

činnost pak vyvíjel v Rakousku, kde agitoval proti sblížení mezi oběma státy 

symbolizovanému výše zmíněnou lánskou smlouvou. Největší aktivitu však poslanec 

Baeran vyvíjel v rámci ČSR -  mimo agitace na schůzích se snažil co možná nejvíce 

zapojit do přímé protistátní činnosti.406 Nejvíce o sobě dával vědět na parlamentní 

půdě, kde byl předákem „tvrdého jádra“ nacionalistických německých parlamentářů, 

kteří neustále narušovali jednání svými excesy. „Vrcholem“ Baeranova jednání pak 

bylo, když počátkem roku 1922 při jednání parlamentu o vojenských otázkách ČSR 

přinesl do parlamentu tzv. „smrdutou bombu“, kterou vhodil do předsednictva 

poslanecké sněmovny.407 Tento svůj čin následně obhajoval tím, že „jeho bomba 

v parlamentě měla vyvolat mezinárodní ohlas o útisku Němců v ČSR.408

Tato aféra rozjitřila latentní rozpory uvnitř Deutsche Nationalpartei. Předseda 

poslaneckého klubu Lodgman se na následující schůzi Poslanecké sněmovny 27. ledna

jménem klubu za tento čin odmluvil a distancoval se od něho.409 Podle dobových
f

materiálů již před touto nejznámější Baeranovou akcí byly patrné rozpory mezi 

Lodgmanem a radikálem Baeranem. Přestože oba vzájemnou nevraživost oficiálně 

v zájmu zachování dojmu jednoty popírali, existovalo mezi nimi značné napětí.

Der Tschechenspiegel, roč.III, č.3. cit. in: César, J. - Černý, B., c.d., s.265
César, J. - Černý, B., c.d., s.266
César, J. - Černý, B., c.d., s.266
Bohemia, 5. února. 1922
Tribuna 31. ledna. 1922

130



Lodgman se snažil udržet své výsostné postavení uvnitř strany, kde byl považován za 

duchovního vůdce; Baeran se naopak snažil vydobýt si svým extrémním radikalismem 

přední místo v Deutsche Nationalpartei. Lodgman měl dokonce na zasedání klubu 

DNP prohlásit: „Buď půjde on nebo j á .“ Obecně se očekávalo, že Lodgman bude 

usilovat o to, aby se Baeran vzdal poslaneckého mandátu. Tím pádem by se strana 

distancovala od jeho způsobu politického boje a Lodgmanovi by zároveň ubyl jeden 

z nejvážnějších konkurentů.410

Tato otázka se měla vyřešit na zasedání parlamentního klubu strany a na říšské 

konferenci strany, jejichž zasedání bylo naplánováno na 7. února 1922, výsledek však s 

Lodgmanovým očekáváním nekorespondoval. Na zasedání nejprve vystoupil Rudolf 

Lodgman, který ve svém proslovu de facto ospravedlňoval své jednání z 27. ledna, což 

byla především reakce na útoky Baeranových příznivců a hlavně na nelichotivý článek 

v jejich tiskovém orgánu, brněnském „Montagsblattu“. Lodgman na říšské konferenci 

prohlásil:

„Není pravda, že trestní stíhání dr. Baerana bylo zapříčiněno jednáním  

německonacionálního klubu; klubovní schůze, konaná 27. ledna, se nezabývala vůbec 

otázkou, má-li býti dr. Baeran jako pachatel útoku jmenován; dr. Baeran označil se 

ihned sám za pachatele a nijak netrval na tom, aby to bylo zatajeno, naopak chtěl na 

svůj čin upoutat pozornost. Za takovýchto okolností bylo úkolem klubu zaujmout pouze

schvalující nebo odmítavé stanovisko k činu samotnému a odmítám proto všechny
f

urážky jako „bídná zrada“ a denunciace (kterými Lodgmana zasypal brněnský 

„ Montagsblatt “ -  P V), stejně jako tvrzení, že klub vydal dra. Baerana české justici. 

Zprávy o klubovním hlasování nejsou než prázdnými domněnkami, ja k  vidno z toho, že 

posl. Matzner, o němž se v oněch zprávách praví, že hlasoval pro vydání Baeranovo,

410 Tribuna 31. ledna 1922
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412

pro chorobu v Praze tehdy vůbec nebyl; o nějakém „novém poslanci z Bratislavy“, 

který spolu s drem Brunarem se prý inkriminované klubovní porady nezúčastnil, není 

klubu vůbec ničeho známo, naproti tomu je  skutečností, že dr. Brunar přítomen byl. 

Tvrzení, že návrh na podání známého prohlášení německonacionálního klubu docílil 

rovností hlasů a že byl usnesen pouze mým hlasem, je  charakteristickým pro mentalitu 

oněch osob, které zřejmě nemohou se vmysliti v situaci mou i klubu. Kdyby v takovém 

případě, jako byl tento, nastala rovnost hlasům že bych samozřejmě dirimoval proti 

svému návrhu, pak odstoupil, aby strana měla volnou ruku, a učinil prohlášení pouze 

za svou osobu. “411

Lodgman dále odmítl „domněnky“ o sporech mezi ním a Baeranem. Delegáti 

říšské konference strany po dlouhé debatě přijali usnesení tohoto znění:

„Deutsche Nationalpartei opětuje protest podaný j iž  předsedou německého 

parlamentního svazu proti trestnímu stíhání dra Baerana, Tento postup, jehož cílem je  

odstranění nepohodlného odpůrce, zavazuje nyní stranu, aby se s Dr. Baeranem 

prohlásila solidární a ujistila je j svou záštitou. Strana bere proto s uspokojením na 

vědomí, že po vydání Dr. Baerana sněmovnou prohlásil předseda klubu dr. Lodgman, 

že v případě trestního stíhání postaví se, pokud to bude v jeho moci, před Baerana. Při 

tomto stavu věcí nemá strana příčiny, aby činila další usnesení vyčkávajíc návratu Dr. 

Baerana. “412

Toto vyznění schůze a vlastně i její svolání byla aktivita především 

nejradikálnějších živlů ve straně, kteří chtěli Baerana za každou cenu chránit. Schůze 

se zúčastnili poslanci, senátoři, říšské vedení strany i krajští důvěrníci. Hlavním 

tématem ve skutečnosti nebyl samotný Baeranův čin a vyslovení názoru na něj, ale se 

zde jednalo o Lodgmanově prohlášení z 27. ledna 1922. Mezi oběma zmíněnými

Tribuna, 8.února 1922
Tribuna 8. února 1922
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jednáními byl patrný dosti značný rozpor. Zatímco na prvním z nich byl Dr. Baeran za 

svůj čin odsuzován a následné reakce i z německého tábora vyznívaly velice ostře. 

Tehdy se dokonce objevily reakce v tisku českých Němců, že Baeran přestává být 

německým poslancem. Během necelých dvou týdnů však došlo k naprostému veletoči 

postojů. Na zasedání širšího vedení 7. února již špičky DNP nepovažovaly za nutné 

zabývat se přímo „meritem věci“, tj. činem poslance Baerana. Zde nezazněl ani náznak 

odmítnutí takového způsobu jednání, ani zde nebyla celá záležitost detailně rozebrána 

a posouzena. Spíše zde zazněly fráze o „odstranění nepohodlného protivníka“ apod. 

Skutečnost, že strana deklarovala podporu takovému stylu politického boje spíše 

ukazovalo, že se opět více přiklonila k extrémnímu radikalismu své spřízněné strany 

DNSAP a čím dál více vzdalovala se reálnému politickému nazírání.413

Vzhledem k tomu, že i mezi českými Němci popírání Baeranova činu a jeho 

dezinterpretace vyvolaly smíšené pocity, rozhodlo vedení DNP o zvýšení agitační 

činnosti strany. V Čechách, na Moravě i ve Slezsku se tak rozjel kolotoč veřejných 

schůzí strany. Například na Českolipsku se během měsíců února a března 1922 konalo 

kolem 30 schůzí, na nichž promlouvali převážně poslanci a senátoři strany.414

Tento případ opět vyvolal polemiky mezi aktivistickým a negativistickým křídlem 

politiky českých Němců, které nabývaly na intenzitě a zostřovaly se, přičemž padaly 

výhružky, že dojde k rozbití parlamentního svazu a budou vytvořeny nové orgány -

aktivisticky a negativisticky zaměřený. Přes tyto rozpory však zatím „žádná strana
t

neměla chuti vzít na sebe stigma rozbíječe německé jednoty“.415

Československá republika, 9. února 1922
Večerní Národní listy, 15. února 1922
César, J. - Černý, B., c.d., s.270
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3.14. Bojové společenství

Snaha o dosavadní alespoň formální jednotu německých stran však v polovině roku

1922 vzala za své poté, co ostatní členové parlamentního svazu kritizovali ostré 

provolání svazu iniciované DNP a DNSAP, v němž bylo oznámeno, že svaz bude 

jednat rovněž s nacionálni opozicí ostatních národů o společném boji proti vládnímu 

systému v Československu. Toto prohlášení se extrémním nacionalistům podařilo 

prosadit díky tomu, že v čele svazu stál od března 1922 Josef Bohr, křesťanský sociál, 

který s jejich cíli sympatizoval mnohem více než dosavadní předseda Křepek. 

Prohlášení bylo taktickým krokem nacionalistů a mělo -  jako již poněkolikáté - vést k 

semknutí německého tábora.416 Ostatní strany však prohlášení odmítly a napětí ve 

svazu eskalovalo. Vyústění této krize však bylo nečekané: DNP a DNSAP se 

v německém tisku distancovaly od svých dosavadních partnerů a deklarovaly, že 

vytvoří nový orgán, tzv. Kampfgemeinschaft (Bojové společenství).417 V němž se 

podle jejich záměru měly spojit všechny německé politické síly v ČSR, jež zaujímaly 

zásadně negativní stanovisko k možnému porozumění mezi Němci a Čechy

418 ov republice. Strany, které ve svazu zůstaly odmítly extrémní nacionalismus 

prosazovaný DNP a DNSAP a prohlásily, že jejich jednání představuje vážné ohrožení 

německé jednoty jak na parlamentní půdě, tak mezi lidem 419 DNP a DNSAP svoje 

jednání ospravedlňovali tím, že jejich postup se „ani v nejmenším“ Německého

parlamentního svazu nedotkne 420 Obě negativistické strany ale nakonec německý
i

parlamentní svaz po krátkém intermezzu, kdy byly jeho členy už jen formálně, 

definitivně opustily.

César, J. - Černý, B., c.d., s.271n
Kracik, J., c.d., s. 108
Bohemia, 29. června 1922, srv. Též César, J. - Černý, B., c.d., s.272.
Deutsche Landpost, 29. června 1922
Bohemia, 29. června 1922
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3.15. Rrozpad parlamentního svazu

Vytvoření Bojového společenství se také stalo hlavním tématem třetího 

říšského sjezdu DNP, který se konal ve dnech 7. až 11. září 1922 v Opavě. Zhruba dva 

týdny před jeho konáním se v článku, který v tiskovém orgánu německé sociální 

demokracie Sozialdemokrat brzké konání sjezdu německých nacionálů upozorňovat, 

objevilo, že hlavním řečníkem bude poslanec Baeran a Lodgman je prý odsunut na 

druhou kolej.421 K delegátům opavského sjezdu však promlouval opět Rudolf 

Lodgman a část jeho referátu delegáti sjezdu následně přijali jako rezoluci Bojového 

společenství. Jako příčinu tehdejších podle jeho slov špatných hospodářských a 

nacionálněpolitických vztahů označil ve svém projevu Lodgman „takzvané mírové 

smlouvy“. Vyjádřil přesvědčení, že:

„ Zlepšení je  možné pouze, když budou tyto smlouvy odstraněny a namísto 

vytvořených násilnických státu (Zwangstaaten) nastoupí nový řád vycházející z práva 

národů na sebeurčení. Než se tak stane, nebude opravdového míru a běžných vztahů a 

do té doby zůstane volání po všeobecném odzbrojení, vytvoření evropského 

hospodářského prostoru, zavedení stabilních měn a ochraně menšin nevyslyšeno. 

Smutné postavení německých sudetských zemí je  jedním z projevů tohoto stavu. Změní 

se jen  se zánikem státu, neboť tento, jenž vznikl jako výsledek násilí a ve službách 

francouzského mocenského úsilí, je  možné zachovat pouze opět pomocí násilných

prostředků. Všechna opatření postihující německý lid, jeho nacionálně politická
i

bezmoc, jeho zotročování a plenění, omezování jeho kulturního života, potlačování 

svobodného vyjadřování názorů, politické pronásledování každého lidového vzedmutí, 

zkrátka veškeré úsilí Cechů odnárodni t německá sudet ská území tak rychle, ja k  je  to 

jen  možné, spočívá na těchto poměrech a vůlí českého panského národa nebudou nikdy

421 Sozialdemokrat, 25. srpna 1922
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odstraněny a je  jedno, jaká  vláda je  zrovna ve státě u moci. Parlamentní zastoupení 

Němců není s to něco na těchto poměrech změnit, neboť systém vládnoucí v tomto státě 

je  zakořeněný v jeho základech a zmizí teprve s ním. Politická činnost Deutsche 

Nationalpartei bude i nadále směřovat k ochraně národní, hospodářské, sociální a

r 7 *  v  o r r i 4 2 2kulturní državy Němců proti československému státu. “

Delegáti sjezdu se v prohlášení vyslovili pro to, aby bylo těžiště politické 

činnosti přeneseno mimo parlament, a to z důvodu, že:

„ německému lidu nepomůže ani řečmi v parlamentu, ani návrhy zákonů, jejichž 

přijetí je  tak jako tak přehlasováno Cechy, pokud mají za cíl zabezpečení práv Němců; 

toto je  hlavní argument pro to, abychom se orientovali na osvětu uvnitř i vně státu a 

pokusili se vést jednotný německý odpor vůči českému násilí. K  dosažení tohoto cíle 

zmocňuje říšský sjezd strany německé zástupce, aby rozcupovali veškeré pochybnosti a 

měli na paměti, že národní společenství (Volksgemeinschaft) je  osudovým 

společenstvím (Schicksalgemeinschaft) a osudovým společenstvím německého lidu ze 

Sudet je  ale bojové společenství (Kampfgemeinschaft) proti české zvůli a násilí, 

kterému je  upíráno právo na svobodné (sebe)určení. Toho nebude nikdy dosaženo 

ústupky ze strany nepřítele, ale musí být vynuceno bezohledným bojem, kterého se 

zúčastnit je  povinností každého, kdo patří k německému národu. “

Sjezd schválil spojení mezi DNSAP a DNP na půdě parlamentu, „jehož cílem je

vybojovat právo na sebeurčení“ a do Německa vzkazoval „ať také očekávají dne, kdy
i

bude násilí zlomeno a právo svobodných národů bude zářit německému národu ve 

všech částech Evropy. “423

V Lodgmanově příspěvku zaznělo, že Německý parlamentní svaz byl zamýšlen 

„jako bojový a úderný oddíl německého národa v sudetských zemích “, protože když

422 Nordbohmisches Tagblatt, 31. srpna 1922
423 Bohemia, 12. září 1922
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poválečná situace nedovolila sudetským Němcům uplatnit své právo na sebeurčení, 

tak je nutné o zachování národa bojovat, dokud síly stačí. Podle jeho slov se od práce v 

parlamentu nedalo očekávat zlepšení situace,424 a proto se úsilí strany mělo soustředit 

„na rozhodnou obranu sjednocené národnosti bez rozdílu tříd a povolání“. DNP pak 

označil jako bojovou stranu, jež se proto spojila .DNSAP do tzv „Kampfgemeinschaft“

-  „Bojového společenství“425 Ve své zprávě o politické situaci v zemi se pak dále 

věnoval „obvyklým“ tématům, jež patřila k evergreenům proslovů německých 

nacionálů, jakými byla válečná půjčka, pozemková reforma či zestátňování. Zdůraznil 

však, že politika Němců v Československu musí být vedena především z hlediska 

nacionálního a až následně hospodářského.426 Také na opavském sjezdu byla 

připomenuta touha Deutsche Nationalpartei stát se „všeobjímající“ stranou německé 

menšiny. V projevu Emila Tumwalda přímo zaznělo, že strana se cítí být „jedinou a 

osamocenou zastánkyní práva na sebeurčení“. která je otevřena všem hospodářským a

497profesním skupinám. DNP se zde vůči ostatním politickým stranám profilovala jako

•  1 • r  '  428jediná obránkyně německého lidu.

Zazněl zde také požadavek na zjednodušení organizace strany odůvodněný ne 

vždy dobře fungující komunikací mezi vyššími a nižšími stranickými orgány. 

Podpořeno mělo být také úsilí o vytvoření přidružených organizací strany.429

Na sjezdu vystoupil též poslanec Dr. Medinger, který referoval o jednání 

kongresu Meziparlamentní unie430, který se konal dva týdny před tím a kde Medinger 

pronesl požadavek na autonomii Němců v Československé republice.431 Slova se ujal

Nordbóhmisches Tagblatt, 31. srpna 1922
Deutsche Zeitung Troppau 11. září 1922
Československé noviny, 13. září 1922
Nordbóhmisches Tagblatt 10. září 1922
Nordbóhmisches Tagblatt, 12. září 1922
Deutsche Zeitung Troppau, 10. září 1922
Deutsche Zeitung Troppau, 10. září 1922
Z ahraničn í politika, 1922, s . l 289.
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též radikální poslanec se značným vlivem Ernst Schollich, který prohlásil, že Deutsche 

Nationalpartei se nespokojí se skromnějšími požadavky jako je například vytvoření 

samosprávy území Československé republiky obývaného Němci, ale že trvá na 

uskutečnění práva na sebeurčení, jehož se podle jeho slov delegáti sjezdu dožijí.432 

Zajímavé bylo také vyjádření poslance pruského zemského parlamentu za 

Deutschnationale Volkspartei Lindeinera-Wildau, který v jednání DNP spatřoval 

analogii s vývojem v Říši, kde nacionálové též odmítli parlamentarismus a obrátili se 

k práci mimo něj.433 Deutschnationale Volkspartei (DNVP) sdružovala venkovské 

konzervativně orientované vrstvy protestantského vyznání spolu s reprezentanty 

nacionálního konservatismu až monarchismu a patřila k oporám antirepublikánské 

opozice již od počátku vzniku Výmarské republiky. DNVP nabídla alternativu 

přijatelnou pro bývalé konzervativce, antisemity i přívržence křesťansko-sociálního 

směru nebo pravicového křídla národně liberální strany a vůbec pro nacionalisty 

nejrůznějšího ražení. Strana byla ale orientována na více na tzv. lidový nacionalismus 

(národovectví), takže našla přívržence i ve velkoměstech a v různých sociálních 

vrstvách včetně dělnictva. Silná byla vazba říšskoněmeckých nacionálů na agrární 

zájmové svazy (byla velmi silná u agrárního velkostatku ve Východním Prusku) a 

důležitým prvkem byl také její antisemitismus, ačkoli v roce 1922 se od ní odtrhlo její 

extrémně národovecké křídlo a vytvořilo novou stranu, Deutschvôlkische

Freiheitspartei.434 Německá Deutschnationale Volkspartei ostatně byla pro Deutsche
t

Nationalpartei do značné míry vzorem a mezi oběma stranami probíhala čilá 

spolupráce435 a jejich sjezdech promlouvali její zástupci.436

Národní listy, 12.9.1922
Nordbóhmisches Tagblatt, 10. listopadu 1922
Moravcová, Dagmar, Výmarská republika, Problémy demokracie v Německu 1918-1932, Praha 2006, s. 218.
srv. Brunar, Heinrich, Denkschrift von Dr. Heinrich Brunar (rukopis), Zuckmantel 15. září 1930, s. 13n
Nordbóhmisches Tagblatt, 12. září 1922
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3.16. Štěpení německé politiky

Faktický rozklad Německého parlamentního svazu způsobil, že se ve spektru 

politiky německé menšiny v Československu stále zřetelněji rýsovaly tři hlavní 

proudy: jeden představovala sociální demokracie, která si již  od vzniku státu udržovala 

specifické postavení; dále k aktivismu tendující strany: agrárníci, křesťanští sociálové, 

živnostníci a DDFP a konečně extrémní negativisté: nacionálové a národní socialisté. 

Strany negativistického „bojové sdružení“ vsadily na svá stará hesla a proklamace 

vyzývající k národní jednotě Němců a iredentistickému boji proti poválečnému 

uspořádání.437 Německé obyvatelstvo však bylo nacionálni demagogií, jež dosud 

nepřinesla žádného úspěchu a zlepšení jeho situace, unaveno. Dne 7. října 1922 byla 

vytvořena nová vláda Československé republiky, ve které se pod vedením předsedy 

agrárníků Antonína Švehly spojily všechny významnější české strany. Strany německé 

menšiny pak měly poměr k vládě rozdílný. S vládou byli za jistých podmínek 

(poskytnutí nacionálních a hospodářských výhod)438 ochotni tiše spolupracovat 

zejména němečtí agrárníci439 a také ostatní aktivismu nakloněné strany. Právě vůči 

německým agrárníkům směřovala nejsilnější kritika ze strany DNP; nacionálové BdL 

obviňovali z „oslabování obranné fronty“ Němců v ČSR.440 Nacionalisté z DNP a 

DNSAP jakoukoli podporu vládě tvrdě kritizovali s odkazem na její domnělou zhoubu 

pro Němce a pokračovali tak v zajetých kolejích negativismu. V odumírajícím

parlamentním svazu se jim  podařilo dosáhnout dílčího úspěchu, když svaz vydal jimi
t

iniciované prohlášení namířené proti nové vládě. Jimi prosazované výzvy k zahájení 

ostrého boje mimo parlamentní půdu však již dříve ostatní německé strany odmítly.

437 César, J. - Černý, B., c.d., s.272-273
43s pro německé agrárníky byla nej důležitější otázkou pozemková reforma, která se úzce dotýkala zájmu jejích 
stoupenců. Strana odmítala (byť i domnělé) „odnárodňovací“ snahy vůči německému obyvatelstvu, s nimiž 
politika českých Němců pozemkovou reformu spojovala, srv. Deutsche Landpost, 9.1.1923. cit. in: César, J. - 
Černý, B., c.d., s.287
439 César, J. - Černý, B., c.d., s.287
440 Bohemia, 29. června 1922
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Jednotlivé organizace Deutsche Nationalpartei však sami čím dál usilovněji rozvíjely 

mimoparlamentní aktivity strany s odůvodněním, které zaznělo již na zářijovém 

říšském sjezdu, že „zákonnými prostředky není v Československu možné docílit 

zlepšení situace němectva“.441 Nacionalisté ovšem měli v této době vzhledem ke 

zdrženlivému postoji aktivistických stran a výraznému zlepšení vztahů 

Československa s Rakouskem výrazně omezený manévrovací prostor a byli nuceni se 

uchýlit k již  léta opakovaným propagačním heslům o „právu na sebeurčení“, za 

kterými se skrývala snaha o iredentu. Ovšem i tvrdému jádru německých nacionalistů 

bylo jasné, že uskutečnění této myšlenky je  alespoň za dané situace 

neuskutečnitelné.442

Událostí, která ještě uspíšila rozkol v německém politickém táboře byl návrh na 

zbavení imunity a následné trestní stíhání poslance DNP Baerana kvůli jeho jarní aféře 

se „smrdutou bombou“. Souhlas ke stíhání německého poslance československými 

úřady nechtěla dát z taktických důvodů žádná z německých stran; na druhou stranu 

však Baeranovo bezuzdné chování vzbuzovalo i mezi politiky německé národnosti 

značnou nelibost. Žádost o jeho vydání byla tedy sice představiteli českých Němců 

(vlažně) kritizována. Ze zřejmých důvodů se v této záležitosti příliš horlivě 

neangažoval ani Rudolf Lodgman. Alois Baeran byl nakonec imunity zbaven, protože 

pro tento návrh hlasovala vládní většina. Poslanci a senátoři DNP hodlali na základě 

této kausy založit Schutzfond fůr politisch Verfolgte (Fond na ochranu politicky 

pronásledovaných), z jehož prostředků měla být financována i obhajoba Aloise 

Baerana. Výzva kjeho založení měla vyjít tiskem, avšak před tím, než se tak mohlo 

stát, byla úředně zabavena.443 Parlamentní klub a předsednictvo Deutsche

441 Národní listy, 13. října 1922
442 César, J. - Černý, B„ c.d., s.288
443 SÚA PMV 1919-24 N/40 cit. in: César, J. - Černý, B., c.d., s.289
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Nationalpartei 12.února 1923 rozhodly, že v připravovaném procesu bude Baerana 

obhajovat jeho kolega Dr. Emerich Radda, původní profesí advokát.444

Během podzimních měsíců roku 1922 se však stále zostřovala situace v Německém 

parlamentním svazu a názorová polemika mezi stranami ochotnými ke spolupráci 

s československou vládou a extrémními nacionalisty nabírala na intenzitě. Konflikt 

vyvrcholil najednání parlamentního svazu 29. listopadu 1922, kde Lodgman po své 

kritice dosavadní činnosti svazu žádal jeho rozpuštění kvůli tomu, že prý tato 

organizace nesplnila naděje, které do ní němečtí „vlastenci“ vkládali. V důsledku toho, 

že ostatní partneři nacionálů ve svazu s tímto návrhem nesouhlasili, oznámil Lodgman, 

že Deutsche Nationalpartei další spolupráci s „aktivisty“ odmítá a z Německého 

parlamentního svazu vystupuje. Vedle nacionálů se pro odchod rozhodli ještě 

nacionálni socialisté. Parlamentní svaz však nezanikl a poté, co ho obě extrémně 

nacionálni strany opustily, vněm  převládl aktivistický směr. Proti „aktivistickému“ 

parlamentnímu svazu tedy stálo vyhraněně negativistické Bojové společenství“ a do té 

doby -  přes všechny peripetie - společná cesta německých měšťanských stran se 

rozdělila. Rozpory mezi aktivistickým a negativistickým směrem však nebyly ani 

napříště zcela nepřekonatelné. Naděje vkládané nacionálními stranami do „bojového 

společenství“ se však ukázaly jako liché, neboť ani nová situace nezabránila upadání 

vlivu těchto dvou stran mezi německým obyvatelstvem v Československu a ubývání

jejich stoupenců.445 Z DNP dokonce vystoupilo několik představitelů, přičemž asi
t

nej významnější byl odchod Wilhelma Medingera, který z parlamentního klubu DNP 

vystoupil 8 listopadu 1922, avšak bylo mu dovoleno si poslanecký mandát nadále 

ponechat. Svoje vystoupení z klubu Deutsche Nationalpartei vysvětloval oficiálně tím, 

že jako předseda Německé ligy pro Společnost národů (Deutsche Vôlkerbundliga) a

Bohemia, 15. února 1925
César, J. - Černý, B., c.d., s.290-291
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zástupce Německého parlamentního svazu v Meziparlamentní unii musí mít být 

v takové pozici, aby mohl zaujmout politické stanovisko, které nebude ovlivněno 

programem mateřské politické strany, a které bude sloužit všeobecným zájmům 

Němců. Přes toto oficiální stanovisko se vynořily vcelku oprávněné dohady, že 

Medinger z Deutsche Nationalpartei vystoupil kvůli tomu, že přes svůj nacionálni 

postoj se vždy snažil působit jako seriózní politik a radikalizace postupu DNP mu byla 

vzhledem k jeho relativní politické střízlivosti proti mysli.446 Zhruba o rok později, dne 

12.12.1923, vytvořil Medinger spolu s Aloisem Stenzlem, který se 27.6.1923 ujal 

poslaneckého mandátu po Aloisovi Baeranovi, „Klub der fraktionslosen deutschen 

Abgeordneten“ („Klub nezařazených německých poslanců“).447 Ve volbách v roce 

1925 byl pak Wilhelm Medinger zvolen senátorem za německé křesťanské sociály.

Postavení německých nacionálů mimoto oslaboval ještě další problém: 

vnitrostranická krize způsobená rozpory mezi přívrženci Lodgmana a Baerana; 

názorovou krizi pak provázela také krize v činnosti strany. Taktiku německých 

politických stran ovlivnily dvě skutečnosti: hospodářská krize a nadcházející obecní 

volby. Hospodářská krize postihla hlavně v pohraničích oblastech koncentrovaný 

lehký průmysl a němečtí nacionalisté tohoto faktu využili k zadržení úpadku 

„nacionálních vášní“ mezi německým obyvatelstvem Československa. V té době však 

již na síle nabíraly přípravy na volby do obecních zastupitelstev. Po zániku 

Německého parlamentního svazu zmizely v předvolebním boji téměř všechny zábrany. 

Hlavním bodem, kolem kterého se agitace točila nejvíce, byla opět otázka jejich 

poměru k československému státu.448

Tribuna, 9.11.1922
César, J. - Černý, B., c.d., s.557
César, J. - Černý, B., c.d., s.297
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3.17. Komunální volby 1923: tvrdě proti ČSR a aktivismu

Od ledna 1923 Deutsche Nationalpartei zahájila mohutnou ofenzívu a pořádala 

bezpočet stranických schůzí,449 na kterých se snažila německé voliče přesvědčit, aby jí 

v nadcházejících podzimních komunálních volbách odevzdali své hlasy. Není divu, že 

nacionálové mobilizovali síly. Důvodem k tomu zajisté měli, protože po rozpadu 

Německého parlamentního svazu se voličům začaly nabízet dvě jasně definované cesty

-  cesta „aktivistů“, která znamenala snahu řešit postavení Němců v ČSR 

spolupodílením se na výkonné moci a cestu radikálně opozičních „negativistů“, kteří 

chtěli svých cílů dosáhnout prostřednictvím zarytého odmítání spolupráce s Čechy.450 

Výraz „negativisté“ do politického slovníku podle Karla Bosla přinesl duchovní vůdce 

německých nacionálů Rudolf Lodgman; tímto pojmem označil příznivce 

Kampfgemeninschaft451 a tento pojem se začal brzy používat jako protiklad pojmu 

„ativisté“. Finanční podporu pro financování této ofenzívy straně poskytl Kreditanstalt 

der Deutschen.452 Každý víkend se uskutečnilo třeba sedm schůzí, na kterých 

promlouval některý ze zástupců strany v parlamentu. Jako předvolební témata strana 

zvolila témata, která nazvala takto: současnost a budoucnost sudetských Němců, 

aktivismus nebo negativismus, zničení Německého parlamentního svazu, Zulegerova 

cesta do Canossy453 a Spinova reálpolitika, Baeranův proces a Obsazení Porůří 454 

Poslanci a senátoři samostatně nebo ve dvojicích na těchto předvolebních schůzích 

přednášeli referáty k tématům, na něž se specializovali. Například poslanec Keibl

449 SÚA PZÚ-AMV-207-384-6, tam seznam schůzí DNP na jaře 1923, srv. též SÚA PMV-AVM-225-143-16
450 Bosi, K (ed.)., c.d. 1979, s.423.
451 Reichenberger Zeitung, 3. listopadu 1922, cit. in: Bosi, .K. (ed.), c.d 1979, s.423.
452 SÚA PMV 1919-1924 N/15/1, cit. in: César, J. - Černý, B., c.d., s.305)
453 tímto výrazem pojmenovávali negativisté krok senátora za Bund der Landwirte Theodora Zulegera, jenž
v rámci této strany patřil vedle Křepka a Spiny k největším aktivistům. Zuleger ve svém proslovu v Senátu na 
konci listopadu 1922 prohlásil: „Wir haben eine Verständigung mit den Tschechen wiederholt und aufrichtig 
gesuch t... („Opakovaně a upřímně jsme hledali porozumění s Čechy ... (a) chceme ještě jednou absolvovat 
cestu do Canossy k Čechům a obrátit se především na Čechy stejného povolán í... (a) zkusit pomocí rozumné 
řeči bezostřovat nenávist, ale získat pro nás ty, kteří mají v současnosti moc měnit poměry. Mou poslední nadějí 
je najít porozumění u partnerů stejného povolání v druhém národu.") -  Prager Tagblatt, 1. prosince 1922.
454 SÚA PMV-AVM-225-143-13
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hovořil hlavně o hospodářských problémech, Ernst Schollich o současném politickém 

vývoji, senátor Hartl o současnosti a budoucnosti sudetských Němců.455 Podle 

materiálů Prezidia zemské politické správy byly tyto schůze sledovány a pracovníci 

jednotlivých politických správ měli za úkol při zjištění prohlášení či jednání 

odporujícího zákonu intervenovat a energicky postupovat.456 Těchto schůzí se ovšem 

zúčastňovali též zástupci aktivistického křídla politiky českých Němců, zvláště pak 

němečtí agrárníci. Ti, pokud se zde dostali ke slovu, se snažili vysvětlovat své 

politické kroky. Zmínění pracovníci politické správy byly instruováni, aby se „ v zájmu 

věci tito skutečně dostali ke slovu a nebylo jim  to znemožněno tím, že by schůze byla j iž  

před tím, než se dostali ke slovu, rozpuštěna “.457

Deutsche Nationalpartei, jak již bylo řečeno, kampaň vedla s pomocí svých 

„osvědčených“ nacionálních hesel s požadavkem na odtržení pohraničních oblastí od 

ČSR, proti mírovým smlouvám, pozemkové reformě či daňové politice státu. 

Nacionálové také vehementně protestovali proti tehdy aktuálnímu obsazení Porúří 

francouzskou armádou a svým „bratřím“ na obsazeném německém území vyjádřili 

svůj soucit a naději, že „tento čas zkoušek přejde a nakonec přispěje krozbití

o 4 5 8  ookovů“. Poslanec Schollich na schůzi strany v Novém Jičíně 3. února 1923 velkou 

vinu za obsazení Porúří kladl na bedra československé zahraniční politiky.459 Tato 

hesla však byla dosti kontraproduktivní -  léta opakované požadavky už totiž jaksi 

vyčpěly a velkou chybou v taktice kampaně bylo, že strana nevěnovala potřebnou
4

pozornost aktuálním sociálním důsledkům hospodářské krize. Strana se tak stávala pro 

své potenciální voliče stále méně přitažlivou.460

SÚA PMV-AVM-225-143-14, srv. též SÚA PMV-225-143-16
Oběžník Prezidia zemské správy politické č.4591 z 12.2. 1923, in: SÚA PMV-AVM-225-143-13
SÚA PMV-AVM-225-143-13
SOA Brno B 40 ZSP 3475/23, cit. in: César, J. - Černý, B., c.d., s.299
SOA Brno B 40 ZSP č. 6185/23, cit. in: César, J. - Černý, B., c.d., s.299-300
César, J. - Černý, B., c.d., s.300
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Na jaře a v létě 1923 však DNP kampaň ještě zostřila a vedle Čechů a německých 

aktivistů začala (příležitostně) napadat i spřátelenou DNSAP, která se radikálním 

nacionálům zdála někdy málo ortodoxní. V pohraničních oblastech nacionálové 

rozšiřovali své propagační materiály a pořádali protiaktivistické schůze a přednášky a 

Deutsche Nationalpartei se snažili ukázat jako jedinou opravdovou bojovnici za 

nacionálni práva německé menšiny. Toto úsilí však nemělo kýžený účinek a 

nacionálové podporu spíše ztráceli. Na víkend 17. a 18. února plánoval DNP doslova 

„německonacionální mobilizaci“ na Chomutovsku. Všichni poslanci a senátoři se 

rozjeli po kraji, aby ve všech větších městech burcovali voličské masy. Celkem bylo 

plánováno 27 agitačních schůzí.461 Na akci v Žatci 18. února 1923 se dokonce řečnicky 

utkali zástupci obou směrů sudetoněmecké politiky: Lodgman, Bôllman, Spina a 

Zuleger. Ani zde však nacionálové ze „souboje“ nevyšli jako vítězové, neboť řada 

účastníků vyjádřila podporu aktivistickému táboru 462

Vzrůst preferencí aktivismu sledovala s velkým zájmem politická reprezentace 

„Čechoslováků“, neboť tím pádem byla budoucí spolupráce mezi oběma národy 

v rámci Československé republiky stále reálnější. Vládní kruhy aktivisty 

povzbuzovaly; tomuto účelu měla sloužit také cesta prezidenta republiky Tomáše 

Garrigue Masaryka do pohraničních „německých“ oblastí. Podmínky pro konkrétní 

spolupráci mezi politickými představiteli obou národů však ještě neuzrály.463 I v tomto 

období, kdy na sebe oba tábory všemožně útočily, se však uzavírali účelová
*

spojenectví dílčího charakteru. V březnu 1923 čeští Němci společně poslali 

Společnosti národů protestní petice, v nichž si opět stěžovali na národnostní útlak 

v ČSR.464 V létě 1923 byla činnost německých „občanských“ stran obzvláště

Národní politika, 16.2.1923
Venkov, 21. 2. 1923
César, J. - Černý, B., c.d., s.302
Venkov, 17. 3. 1923, cit. in: César, J. - Černý, B., c.d., s.303
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intenzivní a DNSAP změnila organizační strukturu strany a v srpnu na sjezdu v Chebu 

schválila svůj nový program. Na druhé straně došlo z iniciativy německých agrárníků 

k pokusu o vytvoření nového parlamentního bloku, v němž se s nimi měli podle plánu 

semknout ještě křesťanští sociálové, DDFP a živnostníci. Agrárníci plánovali, že tyto 

strany by mohly jednotně postupovat i v rámci předvolebního boje. Tento záměr sice 

nevyšel a „aktivistický“ parlamentní blok se vytvořit nepodařilo; přesto však 

uskutečněná jednání pomohla více precizovat rozvíjející se linie aktivismu.465

V závěrečné etapě předvolebního klání, v září 1923, se jednotlivé strany zaměřily 

na témata spojená s komunální politikou a každodenním životem občanů. Podzimní 

obecní volby 1923 však byly ponejvíce vnímány jako střet dvou směrů, které 

v sudetoněmecké politice nabíraly stále větších obrysů, negativismu a stále sílícího 

aktivismu. Konflikty mezi stranami nabíraly na intenzitě - a to jak při předvolebních 

vystoupeních, tak i v parlamentu a samozřejmě v tisku. Často došlo i na fyzické útoky 

stoupenců soupeřících stran. Výsledek voleb, od kterých si mnoho slibovala, byl pro 

Deutsche Nationalpartei téměř zdrcující. Přes velice nákladnou a agresivní předvolební 

kampaň, jejímž účelem bylo vštípit potenciálním voličům, jak je  důležité nepolevovat 

v boji za „nacionálni cíle Němců v CSR a jejich právo na sebeurčení“ a která měla 

straně pomoci k posílení jejích pozic na komunální úrovni, byl výsledek tristní: nejen, 

že se DNP nepodařilo stát se vedoucí politickou silou mezi stranami německé menšiny, 

ale strana dokonce utrpěla v porovnání s parlamentními volbami z roku 1920 dokonce 

ztráty. Ztratila dosavadní pozice v obecních samosprávách, a to i v některých obcích, 

kde měla tradičně silnou převahu. Ve městech si body na účet nacionálů připsali 

hlavně křesťanští sociálové.466 Vzhledem ktom u, že DNP si na svém vůdčím

César, J. - Černý, B., c.d., s.304
César, J. - Černý, B., c.d., s.305n
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postavení v komunální politice v oblastech osídlených Němci zakládala, byl takový 

výsledek dvojnásob trpký.

Ukázalo se, že nacionálni hesla, demagogie a bezvýsledné nacionálni rozbroje již 

pro příslušníky německé menšiny pozbyly atraktivity a německé voliče mnohem více 

zajímají návrhy řešení jejich reálných existenčních potíží lidí. To uznalo i vedení 

Deutsche Nationalpartei na svém zasedání v polovině října. Tam také zazněl návrh na 

obnovu jednání o vytvoření jednotného bloku německých stran.467 Neslavný výsledek 

voleb a jím  potvrzený posun v preferencích strana podle oficiálního prohlášení „vzala 

na vědomí“, což ovšem doplnila tvrzením, že zůstává věrná své dosavadní politice. 

Podle J. Césara a B. Černého tím nacionálové sice „dokázali svou tvrdošíjnost, avšak 

málo politické obezřetnosti, neboť v dané situaci mohli spíše očekávat, že jejich 

nepružná zkostnatělá taktika odradí ještě další stoupence“.468 Část klientely DNP -  

především profesoři, učitelé a advokáti - totiž s politikou „své“ strany stále méně 

souhlasila, avšak současně nevěděla, ke které jiné straně by přešla. V tomto období 

DNP hrozilo nebezpečí, že bude založena nová strana Deutsche Wirtschaftspartei, 

která by významnou část klientely DNP převzala.469

K tomu se ještě vynořila aféra ohledně údajné zpronevěry peněz, které získala od 

vlády Německého Rakouska vláda samozvané provincie Deutschbohmen pod 

Lodgmanovým vedením. Spekulovalo se, že část peněz zůstalo právě jemu a 

spřízněným politikům.470 Lodgman se sice proti těmto obviněním ostře ohrazoval a 

poukazoval na vyúčtování, které „vláda Deutschbohmen“ (tehdy již v exilu ve Vídni) 

v polovině roku 1919 provedla.471 Tato aféra, která byla též hojně propírána v tisku, 

pověst zainteresovaných politiků s Lodgmanem v čele značně pošramotila a přispěla

SÚA PMV 1919-24 N/40, cit. in: César, J. - Černý, B., c.d., s.306
César, J. - Černý, B., c.d., s.308
Kracik, J., c.d., s. 118
César, J. - Černý, B., c.d., s.312
SOA Litoměřice, Rudolf Lodgman -  pozůstalost, kr. 6
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též ke zhoršení image negativistického kursu jako celku. K výše zmíněným trablům se 

přidaly ještě spory mezi DNP a DNSAP, jež se začaly projevovat již během 

předvolební kampaně. DNSAP se v té době mimo jiné celkem nepokrytě snažila o 

získání vlivu mezi německými vysokoškolskými studentů právě na úkor DNP.472 

Nacionálni socialisté též začali -  podle své osvědčené taktiky -  předstírat odklon od 

své dosavadní politiky a naznačovali, že na jejich straně existuje možnost spolupráce 

se stranami z formujícího se aktivistického tábora. Nacionálové na takovéto manévry 

reagovali velice podrážděně a Lodgman se dokonce vyjádřil, že DNSAP se od 

aktivistů z pracovního souručenství neliší. Deutsche Nationalpartei svou pozici 

spočívající na principu přísného negativismu stále potvrzovala473 a její politici jakékoli 

jednání s Čechy ihned šmahem odsuzovali jako zradu na německé věci. Politika 

německých nacionálů se tak stále více stávala politikou velkých slov, ale žádných

v  o 4 7 4cínu.

3.18. Lodgman v čele DNP

Důležitý byl sjezd DNP, který se konal ve dnech 8. -  11. května 1924 v Děčíně. 

Lodgman pronesl zásadní projev také na dalším celostranickém sjezdu strany, který se 

konal v květnu 1924 v Děčíně. V něm se zabýval postojem německých nacionálů ke 

státu a k ostatním německým stranám, přičemž konstatoval, že se pozice strany zůstává 

nezměněná, protože „ v posledních pěti letech nepokročila na cestě k sebeurčení ani
4

v nej menším“ 41 ~ Rozpad německého parlamentního svazu pak okomentoval 

následovně:

StA Bmo B 40 ZSP č. 3758/23, cit. in: César, J. - Černý, B., c.d., s.308
César, J. - Černý, B., c.d., s.313
Kracik, J., c.d., s. 119
Prager Tagblatt, 11.května 1924
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„ To, co učinilo spolupráci v Německém parlamentním svazu nemožnou, to nebyl 

v žádném případě spor o víru v dosažení autonomie, ale protiklad ve vůli k postoji vůči 

státu. “476

V souvislosti s tím odsoudil prohlášení loajality některých německých politiků 

k československému státu a prohlásil, že tato loajální politika dosud nezaznamenala 

jeden jediný úspěch. Dále varoval před tím, aby se Němci v ČSR spokojili se s danými 

vztahy a naopak vyzýval posílení nacionálního boje. Vyjádřil tedy opět jasný 

negativistický kurs vůči státu a kritizoval ty německé strany, které jednaly ve vztahu 

ke státu konstruktivněji.477 Otevřeně také potvrdil setrvání na velkoněmecké 

myšlence, když pronesl:

„Jsme naprosto velkoněmecky smýšlející a připraveni podat palmu vítězství nebo 

také korunu tomu, kdo přinese svobodu německému národu! “478

Lodgman prohlásil, že je třeba trvat na požadavku práva na sebeurčení, a to bez 

ohledu na všechny změny situace a aktivismus zde odsoudil jako neplodný směr, který 

Němcům nic nepřinese a vyhlásil, že nacionálové nebudou kvůli nějakým výhodám 

loajální k československému státu. Tyto proklamace se pak objevily v rezoluci, kterou 

delegáti sjezdu přijali, a která určovala budoucí úkoly strany. Tyto zásady však byly 

odmítnuty jak českými, tak i většinou německých politiků. Dokonce i DNSAP se 

k tomuto programu vyjádřila tak, že „Lodgman neumí již nic jiného, než říkat ne“.479 

Na tomto sjezdu byl Rudolf Lodgman zvolen předsedou Deutsche Nationalpartei.
4

Předsedkyně, Josefíne Weber, byla ve své funkci potvrzena a jako sídlo vedení strany 

byla zvoleny Teplice-Šanov.480

476 Prager Tagblatt, 11. května 1924
477 zaznělo zde mimo jiné: „ ... my jsme neuznali princip státu a nikdy ho neuznáme, i když se ten či onen postaví
na reálnou půdu skutečností, aby polapal drobky ze stolu boháče“
478 Prager Tagblatt, 11. května 1924
47<) César, J. - Černý, B., c.d., s.313
4811 srv. Reichenberger Zeitung, 13. května 1924 a Sudetendeutsche Tageszeitung, 13. května 1924
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S Deutsche Nationalpartei ale během roku 1924 začala těsněji spolupracovat 

nacionálně zaměřená názorová platforma z Bund der Landwirte. Představitelé tohoto 

směru mezi německými agrárníky Mayer a Hanreich se v nacionálních otázkách do 

značné míry shodovaly s názory nacionálů, zvláště pak Lodgmana a Brunara.481 Tato 

skupina ovlivnila -  alespoň navenek - postoj celé německé agrární strany, jejíž 

předseda Křepek prohlásil, že „jeho strana dává sice přednost práci v parlamentě, 

nebude však váhat ani před jinými formami boje a tvrdším prosazováním požadavků,

'  r 4 8 2nebude-li jiného vyhnutí“. 1L tohoto projevu nacionálové vyvodili, že došlo ke 

změně kursu BdL, tzn. k návratu ke starým pozicím semknutého postupu německých 

stran z časů fungování Německého parlamentního svazu. To však byl špatný odhad, 

neboť tento Křepkův projev byl jakousi úlitbou zmíněné nacionálně orientované frakci 

ve straně; vliv stoupenců aktivismu v BdL byl však mnohem vyšší. Významný člen 

německé agrární strany, prof. Spina, se dokonce explicitně vyslovil pro „spolupráci 

národů ve státě“, pokud budou zabezpečeny zájmy zemědělců. Během srpna 1924 pak 

byla v českém i německém tisku diskutována otázka možnosti vstupu stran 

podporujících aktivismus do vlády Československé republiky. Možnost vstupu do 

vlády nevylučovala ani německá sociální demokracie. V té doby i DNSAP veřejně 

proklamovala svůj nesouhlas s negativismem DNP, což byl ovšem pouze taktický trik.

( O l
Své stoupence tato strana ujistila, že od svých požadavků neupouští. Situace pro 

vstup německých stran do vlády však zatím ještě neuzrála. Avšak doba, která uplynula 

od parlamentních voleb v roce 1920 byla již dlouhá a byl nejvyšší čas vypsat nové 

volby, které by ukázaly aktuální podporu občanů ČSR jednotlivým politickým 

směrům. Obecní volby, jež se konaly na podzim 1923, leccos napověděly, jejich

481 César, J. - Černý, B., c.d., s.314 - 315
482 César, J. - Černý, B., c.d., s.316
483 César, J. - Černý, B., c.d., s.317
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výsledky však byly do jisté míry ovlivněny podmínkami v jednotlivých místech 

republiky. Politické reprezentace jednotlivých národností i směrů tedy vyčkávaly.

3.19. Přípravy na parlamentní volby 1925

Strany českých Němců se na příští -  tentokrát parlamentní - volební klání začaly 

připravovat nedlouho po komunálních volbách. Začaly pořádat krajské, zemské i 

celostátní sjezdy, na nichž připravovaly strategii pro nadcházející volební kampaň.

Aktivistické strany sdružené v tzv. Arbeitsgemeninschaft (Pracovní společenství) 

se na prvním shromáždění tohoto nového orgánu vyslovily pro novou, konstruktivní 

taktiku v parlamentní práci. To samozřejmě bylo německým nacionálům proti mysli a 

není divu, že proti této nové taktice vystupovali. Lodgman předhazoval Spinovi 

„materialistické zájmy“, ten však reagoval, že svůj nový program samosprávy musí 

aktivisté bránit jednak proti Čechům, kteří na něj nahlížejí jako na maximalistický a 

jednak proti radikálním nacionálům, kteří v něm spatřují minimalistický program. 484 

Němečtí nacionálové využili toho, že v rámci předvolební taktiky začaly z různých 

stran opět létat vzduchem radikální hesla a požadavky např. na snížení výdajů na státní 

aparát, zmírnění daní či proplacení válečných půjček. Vládní koalice, která měla 

v parlamentu většinu, se však těmito stokrát opakovanými požadavky odmítala zabývat 

a situace došla tak daleko, že německé strany se demonstrativně jednotně po nějakou 

dobu odmítaly účastnit jednání parlamentu. DNP pak na to konto přišla opět s návrhem
*

na vytvoření jednotné fronty německých stran, která by zajistila, že v příštích 

parlamentních volbách nedojde ke ztrátě „německých hlasů“. Tento plán, podle 

kterého se měly spojit nejrůznější proudy od Všeněmců po sociální demokracii, se 

však nacionálům zrealizovat nepodařilo. Nepodařilo se ani obnovit dohodu z roku

484 Kracík, J., c.d. s. 125
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1920 o spolupráci mezi DNP a DNSAP. Nacionálové s Lodgmanem v čele tedy opět 

neuspěli.

Velkoněmecky a iredentistický orientovaná politika Deutsche Nationalpartei našla 

ale ohlasu u stejně orientovaných sdružení a organizací za hranicemi. Například 

poslanec Heinrich Brunar se zúčastnil 10. května 1925 sjezdu organizace Hilfsverein 

fůr Deutschbohmen und die Sudetenländer, z něhož se později stal Sudetendeutscher 

Heimatbund, a pronesl zde projev o cílech DNP, v němž uvedl:

„Poznání, že sudetští Němci jsou silnou větví velkoněmeckého stromu střední 

Evropy, začíná zabírat mnohem víc místa. Tři miliony Němců v sudetských zemích 

chtějí sdílet společný osud velkého německého národa. Idea zřízení velké německé říše, 

je ž  bude zahrnovat všechna (německá) sídelní území, by neměla být vázána na jednu  

nebo druhou stranu, ale stala se společným vlastnictvím všech Němců... “485

V létě 1925 pak přišla pro stranu další rána. Bývalý čelný představitel DNP, Alois 

Baeran, který byl, jak již bylo zmíněno, v roce 1923 zbaven poslaneckého mandátu a 

následně odsouzen k několikaletému trestu odnětí svobody za vyzvědačství, požádal o 

milost toho, komu nemohl za své „největší slávy“ přijít na jméno, prezidenta republiky 

T.G.Masaryka. Ten jeho žádosti nakonec vyhověl, a to kvůli zdravotním problémům, 

které Baeran uváděl jako důvod své žádosti a Baeran byl propuštěn z vězení do 

domácího léčení. Deutsche Nationalpartei se tak kvůli Baeranovi dostala do značně 

prekémí situace, protože strana Masaryka za „svého“ prezidenta neuznávala.
*

Skutečnost, že její bývalý vysoce postavený představitel žádal milost od hlavy 

nenáviděného státu, o jehož rozbití strana usilovala, totiž ohrožoval důstojnost strany. 

Baeran byl tedy na to konto ze strany vyloučen. Brzy mu však hrozilo další 

vyšetřování a tak Alois Baeran, který získal povolení odjet na léčení do Karlových

485 AKPR D 4791/25,16. května 1925, Zpráva pro KPR z Opavy o DNP, cit. in: Kracík, J., c.d., s. 126
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Varů, odtamtud přes slib, že neuteče, uprchl do Německa.486 DNP jako reakci na 

Baeranův útěk zaslala do Německa dopis podepsaný předsedou Lodgmanem, který byl 

zveřejněn i v německém tisku, v němž před jeho osobou varovala. Baeran a jeho 

příznivci pak napadli Lodgmana a i celou stranu. Nikam nevedla ani cesta poslanců 

Kalliny a Lehnerta, kteří jeli za Baeranem do Německa a snažili se ho přesvědčit ke

r 4 8 7smíru s Lodgmanem. Tento skandál stranou otřásl a vedl k vnitrostranické roztržce; 

za Baerana se totiž postavily některé stranické organizace i část tisku českých Němců, 

např. „Teplitzer Zeitung“. Lodgman byl napadán za to, že Baeranovi „svým“ dopisem, 

který byl podle kritiků výsledkem Lodgmanovi osobní zášti proti Baeranovi, ztížil 

činnost v Německu. Tato prudká krize málem vyvolala rozpad strany a její načasování 

před blížícími se parlamentními volbami bylo velice nešťastné. Aféra tak zasáhla do 

předvolebního klání, které začalo nabývat na síle již  od léta 1925.

3.20. Sama a osamělá

Zraky nacionálů se stále více upíraly k Německu. Například zvolení maršála Paula 

von Hindenburga německým prezidentem interpretovali jako příslib mocenského

v  r 4 8 8  • ovzestupu Ríše. Na konci června Lodgman deklaroval, že DNP půjde do podzimních 

půjde samostatně a že nepomýšlí na vytvoření jednotné volební fronty německých 

stran. Toto rozhodnutí její předáci odůvodňovali tím, že volební program DNP je jako 

jediný všeněmecký a nacionálové se nemohou spokojit s autonomií uvnitř 

československého státu, o kterou usilují ostatní německé strany.489

V tomto období se však začaly rojit zprávy o možné roztržce v DNP. Část členské 

základny vyjadřovala nespokojenost s chováním předsedy Lodgmana a vedení strany

César, J. - Černý, B., c.d., s.320n
Bohemia, 9. července 1925
Národní listy, 1. května 1925
Večerní Tribuna, 1. července 1925, srv. též Lidové noviny, 1. července 1925
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v Baeranově aféře. Mezi hlavními nespokojenci byla hlavně Baeranova domovská 

organizace v Brně a také organizace novojičínská. Nespokojenci v jejích řadách se 

seskupovali kolem poslance Ernsta Schollicha, o němž se proslýchalo, že by rád 

nahradil Lodgmana v předsednickém křesle. Dokonce došlo na vnitrostranickou petici, 

v níž nespokojenci sbírali podpisy proti Lodgmanově stanovisku k Baeranově aféře. 

Na Moravě se také rozpoutala agitace pro rozštěpení strany. Lodgmanovi moravští 

odpůrci totiž měli v úmyslu založit novou stranu s názvem „Německá lidová strana 

svobodomyslná“.490

Na zasedání předsednictva DNP brněnští zástupci odmítli schválit podporu 

Lodgmanově osobě. Zjednání však byli vyloučeni s tím, že nejsou oprávněni hlasovat 

a předsednictvo pak již bez jejich účasti jednohlasně vyjádřilo Lodgmanovi důvěru. 

Rozpory ve straně tím ovšem urovnány nebyly.491 V srpnu a září 1925 došlo k několika 

setkáním německých stran ohledně možnosti společného postupu ve volbách; ani 

z nich však dohoda mezi zástupci všech proudů nevzešla. Proti byla podle očekávání 

hlavně německá sociální demokracie, která deklarovala, že do voleb opět půjde 

samostatně.492 Jako reakci na tento krok sociálních demokratů 17. října 1925 vydali 

němečtí agrárníci, nacionálové, živnostníci a národní socialisté společné prohlášení, 

jehož body dohodli jejich předáci 11. října, ve kterém stálo, že tyto strany po volbách 

vytvoří Sudetendeutscher Verband (Sudetoněmecký svaz) (Sudetendeutscher 

Verband), „jehož úkolem bude zajistit jednotné vedení sudetoněmecké opozice 

v parlamentu“*91, a také Sudetendeutsche Notgemeinschaft (Sudetoněmecké nouzové 

společenství), jež mělo usilovat o zajištění kulturních , sociálních a hospodářských

České slovo, 21.6.1925
Sozialdemokrat, 3. července 1925 
César, J. - Černý, B., c.d., s.324
Prager Tagblatt, 17. října 1925
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práv pro Němce žijící v ČSR.494 Sudetoněmecký svaz se měl při svém rozhodování 

řídit nacionálními potřebami „sudetoněmectva“ jako vůdčího principu politiky českých 

Němců. Rozhodnutí svazu měla být přijímána většinou hlasů a měla být pro všechny 

členy závazná. Svaz měl vyvíjet svůj činnost po celé volební období, respektive do 

dalších parlamentních voleb.495 Dohoda o společném postupu ze 17. října se však záhy 

zhroutila. Den na to, 18. října, totiž říšská konference DNSAP přijala usnesení, v němž 

prohlašovala, že strana návrh na vytvoření jednotné kandidátky nemarxistických 

německých stran odmítá a voleb se zúčastní sama. Na tento krok nacionálních 

socialistů reagovali 20. října prohlášením o vytvoření vlastní kandidátky též křesťanští 

sociálové a živnostenská strana. Nakonec od této -  vlastně již pohřbené dohody -  23. 

října odstoupila i DNP. Volební spojenectví tak vytvořili jen němečtí agrárníci spolu se 

slovenskými Němci a stranou maďarských nacionalistů. K tomuto „volebnímu 

spojenectví“ se nakonec přidala ještě strana německých živnostníků 496

Po tomto definitivním odmítnutí jednotného postupu předvolební kampaň 

gradovala. Prudce se opět rozhořel „souboj“ o oprávněnost postupu negativistického a 

aktivistického. Na čele zmíněných proudů stála právě Deutsche Nationalpatrei a Bund 

der Landwirte.497 V Deutsche Nationalpartei se ovšem navíc znovu rozhořel spor mezi 

Lodgmanovými přívrženci a moravským křídlem strany.498 Příčinou byl opět postoj 

DNP k Baeranovi. Někteří členové z Moravy dokonce ze strany vystoupili.499 Před 

listopadovými volbami vzrostla také agitace v spřízněných organizacích. Například 

kandidát pro volební obvod Praha B, středoškolský profesor Otto Horpynka, jenž byl 

předsedou Říšského svazu středoškolských učitelů (Reichsverband der

Prager Tagblatt, 17. října 1925
Bohemia, 1. listopadu 1925
César, J. - Černý, B., c.d., s.325
César, J. - Černý, B., c.d., s.326
Večerní Národní listy, 22. října 1925, srv. též Prager Tagblatt, 22. října925
Prager Tagblatt, 31. října 1921
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Mittelschullehrer), využíval i této odborové organizace k politické propagaci. Podporu 

nacionálové jeho prostřednictvím našli také u Sdružení svazů německých státních 

zaměstnanců (Verband der deutschen Staatsangestelltenverbände) a u Říšského svazu 

bývalých německých státních zaměstnanců (Reichsverband deutscher staatlicher 

Ruheständler). Tyto organizace psaly agitační dopisy do škol a na úřady a vyzývaly 

k podpoře německým nacionálům.500 Pro aktivistické strany byl jejich postup, který se 

od negativistického začal naplno odlišovat zhruba od roku 1922 do značné míry 

riskem. Na české straně nebyla ještě opravdová vůle k česko-německému vyrovnání.501 

Bund der Landwirte a ostatní aktivistické strany sice ostře kritizovaly přístup Čechů 

k Němcům v mnoha oblastech od pozemkové reformy přes vzdělávací politiku, 

snižování počtu úředníků a jazykový zákon po otázku válečné půjčky, přesto ale tyto 

strany byly ochotny s Čechy spolupracovat. To ovšem přinášelo riziko toho, že voliči 

budou na jejich postoj reagovat odmítavě a podpoří negativisty, kteří aktivistickou 

politiku obviňovali z národní zrady.

Výsledky listopadových parlamentních voleb v roce 1925 v zásadě potvrdily 

vývoj, který naznačily již  komunální volby z podzimu 1923. Opět uspěl aktivismus, 

strany německé menšiny, jež tuto pozici podporovaly, získaly ještě větší podporu 

voličů. Nejvíce hlasů získalo „volební spojenectví“ vedené agrárníky, silnou pozici si 

udržela také sociální demokracie, dobrého výsledku se dočkali i křesťanští sociálové a 

též i DDFP. Ze stran s negativistickým postojem k československému státu, jejichž
4

politika spočívala na upřednostňování nacionálních požadavků, neuspěla ani DNSAP, 

která přišla o část svých příznivců, ani DNP. Pro tu parlamentní volby konané 15. 

listopadu 1925 znamenaly značnou ztrátu vlivu, neboť mezi německými stranami

500 Sozialdemokrat, 13. listopad 1925
501 Briigel, Johann, Wolfgang, Tschechen und Deutsche 1918 -  1938, Munchen 1967, s. 143nn
502 Bosi, K. (ed..), c.d. 1979, s.425.
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s celkově 240 892 hlasy503 skončila až na předposledním čtvrtém místě.504 DNP získala 

deset poslaneckých mandátů. Zvoleni byli: Othmar Kallina, Vinzenz Kraus, Franz 

Matzner, Ernst Schollich, Wolfram Lehnert, Josef Keibl, August Stolberg, Hieronymus 

Siegel, Otto Horpynka a Josefine Weber. Se ziskem pěti senátorských křesel pak 

skončila poslední.505 Předseda nacionálů Rudolf Lodgman, který na Lounsku 

kandidoval proti agrárníkovi Křepkovi, svůj poslanecký mandát v prvním skrutíniu 

neobhájil. Po sečtení hlasů v prvním skrutíniu mu na zisk mandátu chybělo 2397 hlasů 

z potřebných 23 048. Lodgman mohl sice mandát získat ve druhém skrutíniu, ale 

prohru s Křepkem (vcelku oprávněně) považoval za odmítnutí své politiky a této 

možnosti se vzdal.506

Na zasedání předsednictva a ústředního volebního výboru strany 19. listopadu, na 

kterém se jednalo o volebních výsledcích a hlavně o ohlášené rezignaci Lodgmana na 

funkci předsedy, bylo přijato usnesení, v němž strana odstupujícímu předsedovi 

vyjádřila díky. Lodgman zde byl adorován jako symbol strany, kterým opravdu byl.

V usnesení dokonce stálo, že Dr. Lodgman zůstává programem strany, za který ta bude

S07nadále bojovat. Parlamentní klub Deutsche Nationalpartei byl prvním, který se po 

volbách ustavil. Jeho předsedou byl zvolen Dr. Heinrich Brunar. Na své první schůzi 

se klub usnesl, že se zúčastní porady pěti německých stran, na které se má jednat o 

vytvoření jednotného německého bloku v parlamentu ČSR.508 Rudolf Lodgman tedy

503 Bohemia, 17.listopad 1925
504 Bund der Landwirte, která utvořil kandidátní listinu ještě s malými stranami Deutsche Gewerbepartei, Partei 
der Deutschen in der Slowakei a Magyarischen Nationalpartei, získala společně se jmenovanými stranami 33 % 
německých hlasů, německá sociální demokracie dosáhla tentokrát jen necelých 24 % hlasů, křesťanští sociálové 
18, DNP 14 a DNSAP necelých 10 % hlasů. -  srv. Wahlen in das Abgeordnetenhaus im November 1925, s. 7n 
(Čechoslovakische Statistik, Bd. 31), cit. in: Bosí, K. (ed.),c.d. 1979, s.425.
505 Bohemia, 24. listopad 1925
506 Bohemia, 18. listopad 1925
507 Bohemia, 20. listopad 1925
508 Venkov, 27. listopad 1925
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jako „formálně konsequentní obránce principu čistého práva na sebeurčení" a negace 

uspořádání Československé republiky neuspěl.509

3.21. Uznání porážky?

Mimořádný sjezd Deutsche Nationalpartei konající se ve dnech 12. a 13.prosince 

1925 byl svolán kvůli výsledku parlamentních voleb, které se konaly o měsíc dřív 

Lodgmanem vedená DNP utrpěla v těchto volbách získala třetinu méně mandátů než 

v roce 1920; on sám se vzdal zbytkového mandátu a rozhodl se vystoupit z politiky, 

protože v tomto volebním výsledku spatřoval nepotvrzení jím zastupovaných 

politických principů.510 Dr. Lodgman odstoupil, „aby ponechal aktivistům volnou 

cestu“ -  jak bylo napsáno 16. prosince 1925 v titulku Prager Tagblattu5" -  a 

mimořádný sjezd strany tak byl svolán také aby zvolil nového předsedu. Sjezdu DNP

v  C |

navštívili také zástupci německých nacionálů z Ríše. Ve svém projevu na teplickém 

sjezdu pronesl Lodgman:

,, Od nynějška musí přestati výmluva, že státu věrná politika nemohla míti úspěchu 

proto, že tu byl dr. Lodgman a křížil plány oněch pánů, jelikož Ceši brali si je j  a jeho  

politiku za záminku, aby ujařmovali německý národ. Záminka padla a máme právo 

žádati, aby ti, kteří na kolenou chtějí vyžebrati čeho náš požadavek vztyčené šíje 

nemohl dosáhnouti, aby nyní, čeho se dá na jejich cestě dosáhli. Proto jsem  jim  musil 

uvolniti dráhu. Jsem přesvědčen, že na konci jejich cesty jest neúspěch. Bohužel, jest
4

při tom ještě  něco jiného, totiž pohrdám našeho nepřítele. Proto je  dnes úkolem naší 

strany nezasahovali sice činně do politiky tohoto státu, ale udržovati to, bez čeho

509 Colegium Carolinum (ed..), Die Sudetenfrage in europäischer Šicht, Bericht uber die Vorträge und 
Aussprachen der wissenschaftlichen Fachtagung des Colegium Carolinum in Miinchen - Griinwald am 1 . - 3 .  
Juni 1959, Veroffentlichungen des Colegium Carolinum, Band 12, Miinchen 1962, s.136.
510 Hermann, Otto, c.d., s.19
511 Prager Tagblatt, 16. prosince.1925
512 Bohemia, 13. prosincel925
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žádný národ nemůže trvale existovali: sebeúctu a mužnou důstojnost. Bohužel jest 

dnes u nás dosti lidí, kteří na kolenou chtějí dolézti od Malostranského náměstí po  

schodech až k Hradu. Ale myslím, že tato cesta nebude míti výsledku a německá 

nacionálni strana bude nucena vyburcovati svědomí těch, kteří se dali takovou 

zvrácenou politikou uspati. Ostatně nutno klást i otázku: Máme nárok na to, aby se 

s námi zacházelo lépe než s nějakým jiným  národním kmenem? Jakým právem smíme 

zapomínati, že za hranicemi tohoto státu žije ještě  jedenáct miliónů německých 

soukmenovců, kteří právě tak jako my úpí pod  nesnesitelným jhem? Což máme jako  

jed in í usilovali, abychom si připravili pohodlné lože, nebo máme spíše úkol přičlenit se 

k celkové politice německého národa? Těmito úvahami dáme se vésti i v budoucnu. 

Jestliže německý národ v Evropě nemůže zaujmouti opět onoho respekt vzbuzujícího 

místa, jaké mu náleží nejen dle jeho počtu, nýbrž hlavně i dle jeho ducha a práce, pak  

my sudetští Němci nespatříme slunce svobody. Ač osud jest nejen kulturně, nýbrž také 

eticky nerozlučně spojen s osudem celého národa. Poznáme-li tuto pravdu, pak musí 

nám vše ostatní, výhody jednotlivců i jednotlivého stavu, případně na útraty celku, 

připadati malicherné. Není pravda, že přehlížíme hospodářské momenty, ale je  pravda, 

že my to vše stavíme do služeb jediné myšlenky a tou jest blaho našeho národa. Víme, 

že historii nedělá slepá masa, nýbrž rozhoduje čin jednotlivce a jednotlivých kčinu  

ochotných skupin. Já sám nezúčastním se aktivně politiky v tomto období, protože 

nesmím. Nebudu nepřátelským stranám v nejbližší době poskytovati žádné záminky.
4

Nesmím jim  dáti možnosti říci, že jsem  opět zkřížil jejich cesty. A ť mají příležitost 

uplatnit svou politiku. Uvidíme, jaké světoborné úspěchy nám přinesou. Nestane-li se 

tak, pak i široké vrstvy obyvatelstva počnou rozuměti našemu stanovisku. Pak přijde 

okamžik, kdy bude nám svěřeno vedení celého národa proti národnímu nepříteli. A 

dojde-li později k tomu, pak najdete mne vždy připraveného ke spolupráci.
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Nepracujeme pro náš užší kmen, nýbrž pro velkoněmeckou myšlenku ve světě, která 

nakonec musí zvítězit. Prohlašujeme stále jako dříve: náš osud neurčuje ani Locarno, 

ani Ženeva, nýbrž my sami, anebo zahyneme. “513

Před oficiálním odstoupením Lodgman ještě prohlásil:

„Národ, který ztratil vnitřní víru sama v sebe, si nezaslouží vůbec žádnou 

politickou svobodu. Sudetští Němci mají nárok na právo na sebeurčení. Práva na 

sebeurčení dosáhneme teprve tehdy, když probudíme opravdový národní cit ve všech 

vrstvách našeho lidu. “

Druhý jednací den pak delegáti mimořádného sjezdu přijali usnesení, ve kterém 

bylo mimo jiné uvedeno, „že strana si ze slabého výsledku ve volbách bere poznatek, 

že sudetoněmecký lid stále ještě  nerozpoznal, že jde  o boj na život a na smrt “ ... a že 

„DNP stále trvá na myšlence vytvoření sudetoněmeckého národního společenství a 

žádá od ostatních německých stran, aby upřednostnily nacionálni otázku stranickým 

programům  “,515 Na Lodgmanův návrh byl pak novým předsedou strany jednohlasně 

zvolen senátor Brunar, který ve svém poděkování prohlásil, že „stranu dále povede 

v duchu Dr. Lodgmana. ,,5IŔ Sjezd byl zakončen společným zpěvem „Deutschland,

r  i n
Deutschland ,uber alles... Rudolf Lodgman tedy skončil s aktivní politikou a po 

jeho odchodu na politický odpočinek DNP již nenašla reprezentanta, který by se mu 

vyrovnal minimálně co se charisma týče.518

V roce 1958 ovšem Rudolf Lodgman, tentokrát již obyvatel Freissingu u
4

Mnichova a první mluvčí a zakladatel Sudetoněmeckého Landsmannschaftu,

513 Československá republika, 17. prosince 1925
514 Bohemia, 13. prosince 1925
515 Bohemia, 13. prosince 1925
516 Bohemia, 13. prosince 1925
517 Bohemia, 13. prosince 1925
518 Franzel, E., c.d., s.350
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vyrukoval s pozoruhodnou námitkou proti právu na sebeurčení, a sice, že totiž toto 

právo, aplikované až do nej krajnější ch důsledků, nelze pojímat jako všelék:

„Nesmíme pochopitelně přehlédnout, že i právo na sebeurčení má své hranice: 

tak jako u lidí končí právo jedince tam, kde začíná právo druhého, tak také právo na 

sebeurčení jedné národnostní komunity selhává tam, kde platí totéž právo skupiny jiné. 

Takový případ nastává ve smíšeném osídlení, kde se národnostní komunity vzájemně 

propojují tak, že to jakékoli vymezení znemožňuje. Realizovat své právo na sebeurčení 

ve smyslu separace zde nemůže žádná z národnostních komunit, zbývá pouze 

federace. “519

Takřka stejnou myšlenku jako v roce 1958 uvedl Lodgman ve svém 

novoročním projevu v roce 1939 vyjádřil prezident Masaryk:

„ ...demokracie je  pro mne vodítkem také v otázkách národnostních. Uznávám 

princip národnostní, uznávám právo sebeurčení; ale jsou  za daných administrativních 

poměrů meze, dané promísením národů, je ž  vylučují přímočaré rozhraničení. 

Nemohou se zeměpisně spojit minority německé, nemohou se spojit minority české. 

Nezbývá, než aby zůstaly spojeny, a právě se stanoviska národnostního. Je také patrný 

rozdíl v sebeurčení národů: My Ceši a Slováci jsm e až na menší hraniční minority celý 

národ pohromadě; naši Němci nejsou celý národ, nýbrž jeho kolonizační 

avantgarda. “52°

Kdyby se byl, jak píše Brůgel, zásadou, kterou hlásal roku 1958, řídil Lodgman
*

vletech 1918/19, byl by mohl na sebeurčení ve smyslu eventuálního odtržení od 

ostatního území naléhat nanejvýš v případě Chebska a západních Čech (mimo některé 

pohraniční okrsky na severu, jako Varnsdorf a Frýdlant), neboť na zbytku území 

označovaném „Deutschbôhmen“, žily velmi silné české menšiny. Dovětek o tom, že

519 Lodgman, Rudolf, Das Selbstbestimmungsrecht der Voelker, in: Donauraum č.4/1958, s. 193-198, cit. in:
Briigel, JW, c.d. 2006, s.84
520 Masaryk, T.G., Cesta demokracie, sv. 1, Praha 1933, s.63, cit. in: Briigel, J. W., c.d. 2006, s. 94.

161



v takovém případě zbývá jen federace, čímž měl Lodgman nepochybně na mysli 

rovnoprávné nakládání s oběma komunitami, měl podle Brugela zřejmě představovat 

jistý druh „reservatio mentalis“. Lodgman jistě nechtěl tvrdit toto: kdyby snad vyšlo 

najevo, že federalizace není z nějakého důvodu možná anebo ji některá část 

obyvatelstva odmítá, přichází na pořad dosud neexistující nárok na -  prakticky 

neproveditelnou -  separaci druhé části.521

I poté, co program DNP neuspěl a Lodgman odešel na politický odpočinek 

strana v čele s novým předsedou Heinrichem Brunarem, který se hlásil k Logdmanově 

odkazu, politický kurs neměnila. „ Sudetské němectvo se nachází v boji na život a na 

smrt, “ napsal například Othmar Kallina na konci ledna 1926.522

521 Briigel, J.W., 2006, s. 85.
522 Briixer Volkszeitung, 30. ledna 1926
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4. Struktura DNP

4.1. Členská základna

Deutsche Nationalpartei se v době svého vzniku deklarovala jako strana, která chce 

zastupovat zájmy všech českých Němců bez odhledu na jejich stav a zahrnout v sobě 

nejrůznější proudy a směry německé politiky,523 díky čemuž by stavovské strany 524 

byly nadbytečné. Reálně se ovšem DNP v Čechách a na Moravě stala stranou, která 

oslovovala voliče především v městech, obzvláště pak zaměstnance ve státní a veřejné 

službě, akademiky, živnostníky a průmyslníky. Odlišná situace byla ve Slezsku, kde 

kvůli absenci německých agrárníků nacionálové získali velmi silnou pozici a v této 

části Československé republiky se stala nejsilnější německou stranou. Strana dokázala 

oslovit především nové elity sedláků, jež se etablovali po první světové válce.525 

Nej významnějším představitelem DNP ve Slezsku byl sedlák Franz Matzner, před 

válkou stoupenec Georga von Schonerera, který se stal jakousi výkladní skříní 

nacionálů mezi agrárním obyvatelstvem a vylepšoval tak v jejich očích image strany, 

která jinak působila především ve městech, a zajišťoval, že DNP byla pro sedláky 

vůbec stranou volitelnou.526 Dalším významným představitelem ve Slezsku byl Dr. 

Ernst Schollich, který před první světovou válkou byl členem vedení Deutschradikale 

Partei na Moravě. Schollich vyučoval na zemědělské škole v Novém Jičíně a měl tak 

velký vliv na mládež.

4

4.2. Organizační struktura

O struktuře Deutsche Nationalpartei jednal již zakládací sjezd strany, jež se konal 

ve dnech 7.-8. prosince 1919. Zvláštní výbor, jenž měl na starosti strukturu strany, pak

523 v němčině existuje vhodný výraz pro tento typ stran -  tzv. „Einheitspartei“
524 např. agrárníci či živnostníci apod.
525 Linz, Norbert, c.d., s. 96.
526 Linz, N., c.d., s. 97.
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sdělil, že v návrhu členění došlo k různým úpravám - například, že vdané ženy neměly 

být povinny vstoupit do profesního sdružení svých manželů, ale že pro ně má být 

vytvořena speciální „profesní skupina"4 žen v domácnosti. Tento upravený návrh byl 

následně jednohlasně schválen.527

Na návrh českolipského krajského vedení byl jako sídlo říšského vedení strany na 

příští tři roky určen Chomutov. Návrh byl odůvodněn tím, že tak důležité místo pro 

činnost strany jako je její sídlo nemůže být v Praze, ale musí být dislokováno 

v uzavřené německé jazykové oblasti a Chomutov byl městem s jednou z nejvčtších a 

nejvýznamnějších organizací DNP. Tento návrh byl nakonec ještě rozšířen: na funkci 

předsedy strany byl navržen dosavadní předseda provizorního říšského vedení strany a 

předseda krajské organizace v Chomutově, Dr. Ernst Storch, předsedkyní pak 

předsedkyně německonacionálního spolku žen Josefme Weber z Klášterce nad Ohří. 

Funkce tajemníka strany, stejně jako pokladníka a hospodáře měly být ponechány 

oběma dosavadním držitelům těchto úřadů, Emilu Tumwaldovi a Antonu Lorenzovi.528

Podle nové, na sjezdu přijaté, struktury nemělo být říšské vedení -  s výjimkou před 

tím zvolených osob -  voleno delegáty, ale mělo se skládat ze zástupců a zástupkyň 

vedení okresních organizací strany. Do výkonného výboru mělo každé krajské vedení 

strany vyslat jednoho stálého zástupce a jednu zástupkyni. Taktéž do dozorčí rady měl 

být na doporučení jednotlivých krajských vedení strany vyslán jeden zástupce 

z každého kraje. Tato osoba však nesměla být členem krajského vedení.529
*

Dále bylo rozhodnuto, že vytváření poradních sborů a podvýborů strany bude v 

kompetenci říšského vedení strany ve shodě s okresy.530

527 6. Flugschrift, s.58-59
528 6. Flugschrift, s.59-61
529 6. Flugschrift, s.62n
530 6. Flugschrift, s.l49nn
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Původní struktura Deutsche Nationalpartei byla tedy schválena na prvním říšském 

stranickém sjezdu 8. prosince 1919 v Liberci. Organizační struktura strany počítala 

s tím, že DNP zahrne všechny směry a proudy německé politiky a byla tedy velmi 

rozsáhlá a vykazovala široké rozčlenění jak na teritoriální úrovni, tak podle profesních

n/ 5 3  1 r  r  vskupin členstva. Stále více se však ukazovalo, že tato struktura strany je velmi 

nepřehledná. V důsledku toho pak byla upravena na schůzi vedení strany v Jihlavě 

29.9.1921 a dále pak stranickém sjezdu v květnu 1923 v Děčíně.

Zde popsaná organizační struktura DNP odpovídá povětšinou podobě, jakou 

schválil zakládací sjezd v prosinci 1919; její úpravy přijaté v roce 1921 a 1923 budou 

zdůrazněny, půjde-li o změny zásadnějšího charakteru. Nejprve je  nutné zmínit, že 

Deutsche Nationalpartei byla členěna vertikálně a horizontálně, ale že její členský 

základna se v rovině horizontální dále dělila podle různých kritérií: např. podle pohlaví 

a věku či podle povolání jednotlivých členů. Vertikální členění se drželo obvyklého 

členění na organizace místní (v obcích), okresní (zpravidla v soudním okrese), krajské 

(v několika soudních okresech) až k říšským532 orgánům. Od roku 1921 nebylo 

vytváření okresních organizací strany nadále nutné; pouze pokud v nějakém soudním 

či politickém okrese vzniklo více místních stranických organizací, jež byly schopné a 

ochotné chod okresní kanceláře strany financovat, mohla být fakultativně okresní 

organizace zřízena. Podmínkou pro její vytvoření však byl navíc souhlas příslušného 

krajského vedení strany.

531 6. Flugschrift, s.54
532 DNP označovala své celostátní orgány jako „říšské“. To -  zřejmě ne neprávem -  asociuje potenciálně širší 
pole působnosti než území ČSR. Vzhledem ke snahám německých nacionálů o „spojení“ německého národa
533 Gliederungssätze der deutschen Nationalpartei. in: Nationale Nachrichten., 1. listopadu 11.1921, S.154
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4.2.1. Místní organizace

Místní organizaci strany tvořili všichni členové strany z dané obce; v případě, že 

měla místní organizace dvacet nebo více členů, nazývala se místní skupinou 

(Ortsgruppe). Při „dostatečném“ počtu členů se pak z místních skupin vydělovaly čistě 

ženské a mládežnické organizace, jež byly označovány jako „Místní skupiny 

Německonacionálního spolku žen“, či organizace „Německonacionální mládeže“ 

Alespoň jednou ročně (v lednu nebo v únoru) se měli podle stanov sejít všichni 

členové místní skupiny. Na tomto shromáždění se pak rozhodovalo o další činnosti 

skupiny v souladu s usnesením říšského a krajského sjezdu. Zasedání pléna místních 

skupin jednou za měsíc nebyla sice povinná, stanovy DNP je však doporučovaly.

Vedení místní skupiny se mělo skládat „ze všech užitečných spolupracovníků 

v daném místě“ a mělo co možná nejvíce zohledňovat všechny zastoupené profese a 

ženy; tato vágní formulace však způsobovala, že mohlo mít až sto členů. Vedení bylo 

každý rok voleno výše zmíněným plenárním shromážděním, přičemž se však v období 

mezi jeho zasedáními mohlo samo doplňovat. Jeho úkolem bylo řídit činnost místní 

organizace podle pokynů příslušného krajského (či -  pokud bylo zřízeno -  také 

okresního) vedení strany. Výkonným orgánem místní organizace bylo nejméně 

pětičlenné předsednictvo, jež bylo volené ze členů vedení místní skupiny. Vedle 

předsedy byla volena též předsedkyně. Tu volili pouze členky místní organizace. Pro 

místní organizaci i pro místní skupinu platila prakticky shodná pravidla; odlišnosti 
*

byly samozřejmě v počtu členů širšího vedení těchto organizací (viz. výše). Vznik 

místních profesních skupin se pak řídil pokyny příslušných říšských orgánů. 534

V roce 1921 došlo ke změně, podle které byl snížen potřebný minimální počet 

členů ke zřízení místní skupiny či případně k rozdělení na zvláštní místní podskupiny

514 Deutsche Nationalpartei (ed.), Gliederungssätze der Deutschen Nationalpartei beschlossen am 1.
Reichsparteitag in Reichenberg am 8. Dezember 1919 (1. Flugschrift), 1920, s. 5nn.
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pro muže, ženy, chlapce a dívky snížen z dvaceti na deset. Vedle toho ze stanov vypadl 

požadavek na minimální počet členů předsednictva (viz. výše) místní skupiny či

r  • 535stranické organizace.

Ve stanovách uveřejněných v roce 1923 se o zřizování místních skupin a 

rozdělování jejich členů podle pohlaví při určitém stanoveném počtu členů již 

nehovořilo. Členové místních mládežnických podskupin nebyli nadále vedeni jako 

(řádní) členové strany, ale pouze jako příznivci strany a byli také osvobození od 

placení členských příspěvků. Explicitně povinné již nebylo ani konání každoročních 

plenárních shromáždění místních skupin. Dosavadní širší vedení místních organizací 

jako mezičlánek ves truktuře struktury vypadlo a shromáždění nadále volilo: předsedu 

místní organizace, zapisovatele, pokladníka, jejich zástupce a další členy nejméně

r  r

šestičlenného předsednictva.

4.2.2. Členění na úrovni okresů

Členská základna všech místních skupin v okrese tvořila podle stanov z roku

1919 okresní organizaci DNP, jejímuž vedení všechny místní skupiny v okrese 

podléhaly. Okresního sjezdu strany se mohli zúčastnit pouze delegáti s písemným 

pověřením místních skupin a členové vedení okresní organizace. Místní skupina 

s méně než padesáti členy měla sjezdu jeden hlas, okresní předsednictvo disponovalo 

třemi hlasy. Okresní sjezd, který byl svoláván jednou ročně v březnu se řídil
*

usneseními říšského a krajského sjezdu, určoval každoročně sídlo okresního vedení 

strany a volil předsedu a okresního tajemníka strany, přičemž byla volena též 

předsedkyně (analogicky jako u místní skupiny).

515 Nationale Nachrichten, 1921, s. 154n
536 Kallina, Othmar, Der Aufbau der Deutschen Nationalpartei. in: Deutschnationaler Taschenweiser fur 1926. s. 
111
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Vedení okresní organizace se skládalo z jednoho stálého zástupce každého 

z místních vedení strany a z předsednictva okresní stranické organizace a řídilo 

stranické záležitosti v okrese podle pokynů krajského vedení. Na základě návrhů 

místních profesních skupin z jejich řad vybíralo po jednom zástupci z každé skupiny 

pro celý okres. V případě, že některý ze zástupců profesních skupin vznesl námitku 

proti rozhodnutí okresního sjezdu, pak o daném problému hlasovali všichni tito 

zástupci, přičemž každé z nich náležel jeden hlas za každých padesát členů profesní 

skupiny, kterou zastupoval.

Předsednictvo okresní stranické organizace, které se skládalo z minimálně 

devíti funkcionářů, bylo -  s výjimkou předsedy, předsedkyně a okresního tajemníka537

-  voleno okresním vedením strany najeden rok, vykonávalo jeho rozhodnutí a mohlo

C'i  o

se samo doplňovat.

Podle úpravy z roku 1921 nebylo, jak již  bylo zmíněno, vytváření okresních 

organizací DNP nutné, respektive povinné. V případě vzniku takové organizace měla 

na okresním sjezdu každá místní skupina jeden hlas (nezávisle na tom, kolik 

zastupovala členů) a okresní předsednictvo disponovalo třemi hlasy. Přenášení hlasů 

bylo přípustné pouze ve zvláštních případech a se souhlasem krajského vedení strany. 

Nově bylo stanoveno, že v době konání okresního sjezdu se v rámci okresu nesmějí 

konat žádné jiné stranické akce. Volba okresního tajemníka strany okresním sjezdem 

nebyla již zmíněna. Vedení okresní organizace se od roku 1921 skládalo z jednoho
*

stálého zástupce vedení každé z místních organizací v rámci okresu, z okresního 

předsednictva strany, okresních sekretářů a zástupců strany v příslušných komisích

537 viz. výše
538 1. Flugschrift, s.7n
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okresní správy, výboru pro školství a vzdělání, hospodářských rad a ostatních dalších

f IQ

možných spolků, které případně stanovilo okresní vedení.

Podle znění stanov z roku 1923 však okresní organizace opět tvořily pevnou 

součást struktury strany. Mezitím bylo změněno členění stranické hierarchie a byly 

zavedeny tzv. župy a okresní organizace se měly se řídit podle pokynů župní 

organizace, do níž příslušely. Okresní sjezd volil nyní celé okresní vedení strany: na 

návrh místní organizace DNP v okresním městě osm zástupců a na návrh ostatních 

místních organizací v okrese po jednom zástupci, přičemž muselo být zohledněno 

přiměřené zastoupení profesních skupin a žen. Ze svého středu pak vedení okresní 

organizace volilo nejméně šestičlenné předsednictvo. Okresní vedení mohlo být 

doplněno zástupci jednotlivých profesních skupin, jejichž hlas byl však jen poradní. 

Mezi úkoly okresního spadala mimo jiné kontrola činnosti všech místních organizací 

v rámci příslušného okresu.540

4.2.3. Členění na úrovni krajů a žup

Krajské organizace strany opět tvořili členové všech místních skupin v kraji a 

jejímu vedení podléhala všechna okresní vedení strany v kraji. Struktura byla 

analogická s okresní strukturou. Krajského sjezdu, který se konal nejméně jednou 

ročně (v dubnu) nebo i mimořádně na návrh tří vedení okresních organizací strany, se 

také zúčastňovali zástupci jednotlivých místních skupin (ti opět disponovali jedním
4

hlasem za každých padesát členů skupiny), okresních organizací a předsednictvo 

krajské organizace (zástupci okresních organizací a krajské předsednictvo měli po 

třech hlasech). Tento sjezd určoval sídlo krajského vedení strany vždy na dva roky 

dopředu a volil předsedu, krajského tajemníka a pokladníka. Delegátky krajského

5,9 Nationale Nachrichten, 1921, s. 155
540 Kallina O., c.d., s.112
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sjezdu volily předsedkyni. Krajské vedení se skládalo z jednoho stálého zástupce a 

jedné stálé zástupkyně z každého okresního vedení strany a z krajského předsednictva. 

Vedení krajské organizace určovalo -  podobně jako okresní vedení - na základě 

návrhů zástupců okresních profesních skupin z jejich řad jednoho zástupce z každé 

profesní skupiny pro celý kraj. Vznesl-li krajský zástupce profesních skupin námitku 

proti usnesení krajského sjezdu nebo krajského vedení, tak opět následovalo hlasování 

krajských zástupců profesních skupin podle počtu členů profesních skupin v kraji. 

Krajské předsednictvo, které vykonávalo usnesení předsednictva krajské organizace - 

se pak skládalo z nejméně sedmnácti funkcionářů, kteří -  opět s výjimkou obou 

předsedajících, pokladníka a krajského tajemníka strany -  byli voleni krajským 

vedením strany. 541

Změny přijaté v roce 1921 předpokládaly, že na krajském stranickém sjezdu měla 

každá místní skupina -  nezávisle na své početnosti -  jeden hlas. V době trvání 

krajského sjezdu se pak v kraji -  stejně jako tomu bylo na úrovni okresů - nesměly 

konat žádné jiné akce strany. Nové bylo také ustanovení, podle něhož musel být 

mimořádný krajský sjezd svolán na návrh nejméně deseti místních skupin.Naopak 

omezena byla kompetence krajského sjezdu tím, že sjezd nadále nevolil krajského 

tajemníka a neurčoval sídlo krajského vedení strany. Krajské vedení strany se rozšířilo: 

skládalo se z jednoho zástupce a jedné zástupkyně z každého místního a okresního 

vedení strany (pokud existovala), ze zástupců krajských profesních skupin a předsedů 

stranických poradních sborů, zástupců strany v politických župách, poslanců a 

senátorů ze volebních okrsků spadajících do příslušného kraje a krajských 

zapisovatelů. Každá místní organizace měla jeden hlas, každé okresní vedení tolik, 

kolik zahrnovalo vedení místních organizací. Krajští zástupci profesních skupin a

541 1. Flugschrift, s.8n
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542

543

544

545

546

předsedové poradních komisí, zástupci žup, poslanci, senátoři a zapisovatelé 

disponovali vždy jedním hlasem. Krajské vedení se mělo nově scházet nejméně 

čtyřikrát ročně, před volbami a mimo to na žádost nejméně pěti místních stranických 

organizací či dvou okresních. Při nesouhlasu některého z krajských zástupců 

profesních skupin mělo následovat hlasování všech krajských zástupců profesních 

skupin nově již ne podle počtu členů jednotlivých skupin, ale podle počtu místních 

profesních skupin v kraji. Pro krajské předsednictvo nebyl sice stanoven nějaký 

minimální počet jeho členů, avšak bylo doporučeno, aby se skládalo z jiných osob než 

předsednictvo místní organizace krajského města.542

K podstatným změnám došlo v roce 1923: rozčlenění na krajské stranické 

organizace nebylo již nadále povinné, avšak pro usnadnění organizační činnosti a 

dohledu nad činností strany v okresech se mohly okresní organizace na základě 

usnesení župního stranického sjezdu spojit do stranického kraje.543 Ze středu vedení 

krajské organizace - které mělo tvořit střední článek mezi okresními vedeními strany a 

župním vedením a dohlížet na provádění organizačních prácí v podřízených 

okresech544 - do kterého své zástupce vysílala všechna okresní vedení, se volilo 

dvanáctičlenné předsednictvo krajské stranické organizace. Podstatnou novinkou bylo 

v roce 1923 zavedení rozdělení do žup, od roku 1925 existovaly župy: Ostbohmen, 

Nordbôhmen, Westbôhmen, Bôhmerwald, Nordmähren -  Schlesien a Sudmähren -  

Mittelmähren -  Slowakei 545, k nimž v roce 1926 přibyla jako sedmá župa ještě 

Nordwestbôhmen.546 K účasti na župním sjezdu byli oprávněni pověření zástupci 

místních organizací, členové okresních a krajských vedení strany a župní vedení 

organizace DNP, zástupci dané župy v parlamentu a župní straničtí tajemníci, kteří

Nationale Nachrichten, 1921,s.l55n
Kallina, O., c.d., s.l 12
Kallina, O., c.d.,s. 113
Kallina, O., c.d., s.109
Kallina, O., c.d. s. 113
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tuto funkci vykonávali jako své povolání. Při hlasování pak zástupci jednotlivých 

místní stranických organizací disponovali jedním hlasem na každých padesát platících 

členů a prokazatelný počet ostatních členů; vedení okresní organizace dvěmi; všem 

krajským a župním vedením náleželo po třech hlasech. Župní stranický sjezd měl 

právo stanovovat v příslušné župě vyšší členský příspěvek, než jaký určovalo nejvyšší 

vedení strany; volil předsedu a předsedkyni župní organizace; její deseti- až 

patnáctičlenné předsednictvo a dále za každé dva tisíce platících členů jednoho stálého 

zástupce do nej vyššího vedení strany. Vedení župní organizace se skládalo z předsedů 

krajských a okresních organizací v příslušné župě a členů předsednictva župní 

organizace. Mělo opět právo doplnit se o zástupce profesních skupin, kterým však 

náležel pouze hlas poradní.

4.2.4. Říšské (ústřední) orgány

Říšského sjezdu Deutsche Nationalpartei se účastnili pověření zástupci místních 

organizací a skupin, okresních a krajských vedení strany, členové výkonného výboru a 

říšského stranického vedení, zástupci krajských profesních skupin, okresní a krajští 

tajemníci strany zaměstnaní pro DNP na plný úvazek, předsedové poradních sborů 

strany a též zástupci strany ve všech politických institucích. Za každých padesát členů 

náležel místním skupinám jeden hlas, každé okresní a krajské organizaci tři hlasy a 

říšskému předsednictvu šest hlasů. Ostatní zástupci a přizvaní členové strany 

s hlasovacím právem disponovali podle stanov vždy jedním hlasem.

Říšský sjezd musel být svoláván jednou do roka v měsíci květnu nebo červnu, 

před volbami a na žádost vedení tří krajských organizací a jednal o všech záležitostech 

strany jako její nejvyšší orgán. Byly mu odpovědné všechny stranické orgány i 

zástupci strany ve všech veřejných politických institucích. Vždy na tři roky určoval
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sídlo říšského vedení strany a volil předsedu, říšského tajemníka a pokladníka. 

Předsedkyni strany pak volily jeho delegátky. Pokud by proti usnesení říšského sjezdu 

vznesli námitku tři zástupci krajských profesních skupin z jedné profesní skupiny nebo 

dva zástupci krajských profesních skupin ze dvou profesních skupin, tak by museli 

hlasovat všichni zástupci krajských profesních skupin podle počtu členů profesních 

skupin v celé straně, přičemž na padesát členů každé skupiny připadal jeden hlas.

Říšské vedení strany se skládalo ze dvou zástupců -  muže a ženy - z každého 

vedení okresní stranické organizace, všech předsedů krajských organizací, krajských 

tajemníků pracujících na plný úvazek, předsedů celostátních orgánů profesních skupin, 

předsedů poradních sborů, členů celostranického výkonného výboru a předsednictva a 

také ze zástupců strany v Národním shromáždění ČSR. Každému vedení okresní 

organizace náležel jeden hlas za každých padesát členů okresní organizace, říšskému 

předsednictvu šest hlasů a všem ostatním členům říšského vedení náležel hlas jeden. 

Říšské předsednictvo muselo svolávat schůzi vedení nejméně čtyřikrát do roka, před 

volbami či na žádost dvou vedení krajských organizací. Říšské vedení pak vykonávalo 

usnesení říšského stranického sjezdu a vytvářelo harmonogram činnosti strany.

Říšské vedení strany také určovalo sídlo říšských institucí profesních skupin a 

poradních sborů. Vznesl-li proti jeho usnesení námitku předseda některé z celostátních 

profesních skupin, pak museli hlasovat předsedové všech organizací profesních skupin

podle počtu členů, které zastupovaly, přičemž opět za každých padesát členů
t

disponovali jedním hlasem.

Výkonný výbor Deutsche Nationalpartei se skládal z jednoho stálého zástupce a 

jedné zástupkyně z vedení každé krajské stranické organizace, říšského předsedy a 

předsedkyně a říšského tajemníka strany. Za každých padesát členů měl každý kraj 

jeden hlas; jmenovaní funkcionáři měli rovněž jeden hlas. Bez hlasovacího práva se
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zasedání výkonného výboru mohli účastnit všichni členové říšského vedení. Výkonný 

výbor zajišťoval organizaci strany, a to především se zřetelem na všechny politické 

záležitosti.

Říšské předsednictvo se skládalo z nejméně jednadvaceti funkcionářů, kteří byli -  

s výjimkou obou předsedů, říšského tajemníka a pokladníka -  voleni říšským vedením 

strany. Zasedání říšského předsednictva se směli účastnit také členové výkonného 

výboru -  ovšem bez hlasovacího práva. Předsednictvo strany jednalo v souladu s 

říšského vedení strany a výkonného výboru.547

Následkem změn z roku 1921 se snížil počet delegátů říšského sjezdu, kteří se ho 

od té doby účastnili: jeden zástupce z každé místní skupiny, zástupci krajských 

profesních organizací, předsedové stranických poradních sborů, členové říšského 

vedení a dozorčí rady. Nadále se ho mohli zúčastňovat i ti příslušníci strany, kteří 

disponovali hlasovacím právem. Zástupcům místních skupin a i ostatním delegátům 

pak podle této úpravy náležel vždy jeden hlas. Podobně jako tomu bylo i na nižších 

stranických úrovních, nesměly se v době konání říšského sjezdu konat žádné další 

stranické akce. Říšskému sjezdu byli odpovědni také zástupci strany v poslanecké 

sněmovně a v senátu Národního shromáždění. Při námitce tří předsedů některé 

z říšských organizací profesních skupin proti usnesení říšského sjezdu museli hlasovat 

všichni zástupci krajských profesních skupin opět podle počtu svých místních 

profesních skupin v rámci říšské organizace.

Říšské vedení se skládalo z jednoho stálého zástupce a jedné zástupkyně z každého 

vedení krajské organizace, protože členění na úrovni okresů nebylo povinné, říšského 

předsednictva, vedoucích říšských institucí profesních skupin, vedoucích říšských 

poradních sborů, poslanců a senátorů, tajemníků pracujících na plný úvazek a

547 1. Flugschrift, s.lOnn
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zapisovatelů. Místo stálých zástupců mohlo vedení krajské organizace vyslat 

náhradníka, který musel prokázat písemným pověřením. V rámci říšského vedení se 

hlasovalo podle stranických organizací, přičemž každému kraji náležel za každých 

započatých sto platících členů jeden hlas; hlasovat byli oprávněni jak stálí zástupci, tak 

pověření náhradníci. Schůze říšského vedení se měly konat nejméně čtyřikrát do roka, 

před volbami a dále na návrh nejméně tří vedení (původně dvou) krajských organizací 

nebo parlamentního klubu strany. Pokud by předseda některé z říšských organizací 

profesních skupin vznesl námitku proti usnesení říšského vedení, tak o této sporné 

otázce měli hlasovat předsedové těchto skupin opět podle počtu organizací profesních 

skupin, které zastupovali. Minimální počet členů předsednictva byl zrušen. S výjimkou 

obou předsedů strany volilo členy předsednictva DNP její říšské vedení. Nové bylo 

ustanovení, že pokud předseda strany nebydlel v obci, v níž sídlilo vedení strany, tak 

byl zvolen výkonný místopředseda, který v místě bydlel. V naléhavých případech byli 

předseda strany, předseda parlamentního klubu a tajemník strany oprávněni společně 

vydávat samostatná nařízení, za která pak byli odpovědni.548

Ve znění stanov z roku 1923 už nebyla celostátní organizace nazývána jako říšská 

organizace strany, ale hovořilo se zde o „Gesamtpartei“ (celé straně). Stranický sjezd 

měl nadále scházet alespoň jednou za dva roky. Mimořádné sjezdy mohlo svolávat 

předsednictvo podle potřeby nebo také na žádost vedení dvou župních organizací. 

Díky úpravám, jejichž cílem bylo jejich zjednodušení opravdu složité struktury, se 

stanovy strany staly podstatně jasnějšími a přehlednějšími. Stranického sjezdu se 

účastnili pověření zástupci místních stranických organizací, vedení okresních, 

krajských a župních organizací, členů celostranického vedení, parlamentních zástupců 

strany a stranických tajemníků pracujících na plný úvazek. Při hlasování pak připadal

548 Nationale Nachrichten, 1921, s. 156
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na zástupce místních organizací na každých započatých padesát platících členů jeden 

hlas. Připouštělo se, aby za místní skupiny, které se sjezdu nezúčastnily, s pomocí 

jejich hlasů hlasovala příslušná vedení stranických organizací na okresní úrovni, pod 

něž zmíněné místní skupiny náležely. Podobný princip bylo možné uplatnit i pro 

případný přenos hlasů z okresních organizací na krajské a od krajských na župní 

vedení. Všechny stranické instituce a straničtí zástupci ve veřejných institucích byli 

povinni na požádání celostranického sjezdu předložit zprávu o své činnosti.

Nejvyšší stranické vedení se skládalo ze stálých zástupců žup, parlamentních 

zástupců strany, tajemníků župních organizací a mohlo se doplňovat jedním zástupcem 

z každé profesní skupiny. Ze svého středu pak volilo -  s výjimkou předsedy -  deseti až 

patnácti členné předsednictvo, které mělo vést stranické záležitosti na základě usnesení 

sjezdu.549

4.3. Profesní členění

Členové strany (z pravidla obou pohlaví společně) se do tzv. profesních skupin 

(Berufsgruppen) sdružovali nejprve podle místa bydliště. Hospodyně tvořily vlastní 

profesní skupinu. Všechny ostatní ženy a mládež, které nebyly zaměstnány, náležely 

podle původních stanov k profesní skupině nejbližšího příbuzného mužského pohlaví - 

otce, manžela či bratra. K některé z profesních skupin musel podle stanov z roku 1919 

patřit každý z členů strany. Celostátní vedení jednotlivých profesních skupin měla 

významný vliv na politiku Deutsche Nationalpartei strany, zvláště pak na její postoj 

v otázkách hospodářské a sociální politiky.550

V rámci organizační struktury Deutsche Nationalpartei byly zřízeny též „Rada 

zaměstnavatelů“ a „Rada zaměstnanců“, do kterých celostátní vedení jednotlivých

549 Kallina O., c.d., s. 114
550 1. Flugschrift, s. 4
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profesních skupin vysílaly své zástupce. Zde se měl hledat konsenzus mezi rozdílnými 

pohledy na jednotlivé problémy hospodářského a sociálního života členů strany.

V roce 1921 došlo ke změně, podle které ženy v domácnosti vytvořily samostatnou 

profesní skupinu (pokud nebyly činné v profesi svého muže, což se týkalo především 

zemědělství).551 Zásadní změna však přišla v roce 1923, kdy bylo obligatomí členství 

v profesních skupinách zrušeno a členové strany se v nich nadále sdružovat pouze 

mohli. Fakticky tak byla povinnost vstupovat do nějaké profesní skupiny zrušena.552

4.3.1. Celostátní vedení profesních skupin

O počtu a zaměření profesních skupin, pro které byly zřízeny orgány na říšské 

stranické úrovni a do nichž byli voleni zástupci profesních skupin v 

jednotlivých okresech a v krajích, rozhodoval říšským sjezd strany a říšské vedení. 

Jejich úkolem bylo usilovat o prosazení požadavků jednotlivých profesních skupin a 

každý z nich se skládal z předsedy a tajemníka, které volili zástupci příslušných 

krajských profesních skupin z nejméně šesti kandidátů - členů příslušných profesních 

skupin kteří byli těmito skupinami vysláni. K zasedání celostátního orgánu profesní 

skupiny mohli být přizváni odborní poradci a zástupci říšského vedení, kteří však 

neměli hlasovací právo.

Tyto instituce vznikaly na jedné straně v německonacionální radě zaměstnavatelů a 

na druhé straně v německonacionální radě zaměstnanců. Obě rady mohly také zasedat 

společně a měly za úkol projednávat jednotlivé problémy a sdělovat říšskému vedení 

strany své návrhy v profesních otázkách. Rada zaměstnanců i Rada zaměstnavatelů 

měly podle stanov své sídlo v místě sídla říšského stranického vedení. Podle úpravy 

z roku 1921 měl každý říšský orgán profesních skupin v čele předsedu a jednatele, jenž

551 Nationale Nachrichten, s. 154
552 Kallina, O., c.d., s. 111
553 1. Flugschrift, s,12n
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byl odpovědný za záležitosti organizačního charakteru. Předsedu volili zástupci 

krajských profesních organizací. Ve vedení každé říšské organizace bylo nejméně pět 

zástupců těchto profesních skupin. Na zasedání vedení byli zváni též zpravodajové 

parlamentního klubu, kteří zde referovali o projednávání diskutované otázky na 

parlamentní půdě, a členové vedení krajských organizací. Přizváním zástupců z řad 

krajských profesních skupin mohla vzniknout tzv. rozšířená říšská vedení profesních 

skupin. Říšské profesní skupiny byly též oprávněny zřizovat pro své profesní skupiny 

orgány na úrovni krajů.554 Ve znění stanov z roku 1923 nebyly říšské orgány 

profesních skupin nadále zmiňovány.

4.4. Stranické poradní sbory

Vedení strany ustavovalo -  se souhlasem říšského sjezdu -  poradní sbory pro 

řešení rozličných problémů. Některé z těchto poradních sborů byly zřizovány pouze 

dočasně kvůli nějakému aktuálnímu problému; některé byly stálé. Sídlo stálých 

poradních sborů určovalo říšské vedení DNP, které též volilo jejich předsedy a 

případné tajemníky a dále rozhodovalo o počtu členů a oblasti působnosti daného 

orgánu.555 V referátu, který na zakládacím říšském stranickém sjezdu DNP v Liberci 

přednesl Anton Lorenz, byly jmenovány následující poradní sbory: výbory provozní, 

finanční, programový a volební; předsednictvo Říšského svazu německých žen 

(později přejmenovaný na Německonacionální spolek žen), dále mládežnická 

organizace DNP, Sdružení německo nacionálních obecních zastupitelů, 

Německonacionální hospodářská rada, Německonacionální rada zaměstnanců, 

Německonacionální rada tisku, Výbor pro vydávání propagačních brožur, Sdružení 

německonacionální ch učitelů, Německonacionální průmyslová rada,

554 Nationale Nachrichten, 1.listopadu 1921, s.156
555 1. Flugschrift, s. 13
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Německonacionální zemědělská rada, Sdružení pomocnic v domácnosti a Sdružení 

německonacionálních živnostníků.556

V upravených stanovách z roku 1921 bylo stanoveno, že předsedové těchto 

orgánů potřebovali ke svému zvolení potvrzení říšského vedení, které také určovalo 

počet přísedících, oblast činnosti a nutnost zřizování případných krajských organizací 

těchto institucí.557 Ve stanovách schválených v roce 1923 nebyly tyto poradní orgány 

nadále zmiňovány, ačkoli ve skutečnosti nadále existovaly. Programový, provozní, 

finanční, volební, mládežnický a tiskový výbor, Německonacionální spolek žen, 

Německonacionální sdružení obecních zastupitelů a zemědělské oddělení byly 

nazývány stranickými výbory. Pod názvem „profesní členění“ byly nadále vedeny 

Poradní sbory pro obchod a živnosti, průmysl, zemědělství, hospodyně, svobodná 

povolání, Svaz malorolníků, soukromé zaměstnance, veřejné zaměstnance, námezdní

f * '  5 5 8dělníky a domácí pracovníky.

4.5. Stranické výbory DNP

Jednotlivým členům prozatímního říšského předsednictva strany byly přiděleny 

určité oblasti činnost. S pomocí podvýborů a poradních sborů se začalo s výstavnou 

vnitřní struktury strany. Mělo by být krátce poreferováno o činnosti poradních 

sborů. Nejprve byl vytvořen „Provozní výbor“, který měl ještě před oficiálním

vznikem strany v prosinci 1919 měl za úkol dle plánu vytvářet struktury strany na
i

úrovních krajských, okresních a místních. Provozní výbor jednal s důvěrníky strany, 

rozesílal jim  propagační materiály k náborové činnosti, pomáhal při získávání 

finančních prostředků, měl ve své agendě vedení účetnictví strany. Provozní výbor

6. Flugschrift, s. 28 - 34 
Nationale Nachrichten, 1921, s.156
Kallina O., c.d.,s. 109 n
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též zajišťoval přepracování stanov a vypracoval jednací rád strany. Zajistil také 

prostory pro říšskou kancelář strany.

K nápomoci se získáváním finančních prostředků byl dále zřízen „Rozpočtový 

výbor“, který pod vedením člena předsednictva Ing. Doberera vytvořil rozpočtová 

pravidla strany a stanovil výši členského příspěvku podle příjmu jednotlivých členů 

strany. Výbor stanovil též instrukce stranickým orgánům tom smyslu, aby dbaly na 

přesné odvody stranických příspěvků říšskému vedení strany podle stanov.

„Programový výbor“ pak na základě instrukcí prozatímního vedení strany 

připravil návrh stanov strany a jejích programových zásad. Zakládací sjezd poté měl 

tyto návrhy zrevidovat a potvrdit zásadní požadavky, které byly detailně projednány 

v poradních výborech, jež byly vytvořeny pro vyjednávání otázek státoprávních, 

nacionálněpolitických a hospodářsko- a sociálně politických.

„Výbor pro říšské volby“ měl na starosti přípravu voleb do Národního 

shromáždění, a to především v jednotlivých volebních okrscích.

Velký význam pak mělo vytvoření organizace ženského hnutí. Již před obecními 

vydalo vedení DNP pokyn k vytvoření „Německonacionálního spolku žen“, který 

měl oslovit ženy a dívky k politické spolupráci. Tento výbor pak organizoval sjezdy 

německonacionálních ženských aktivistek.

„Mládežnická organizace'“ DNP byla pověřena zpracováním všech otázek, které 

se vztahovaly k péči o mládež. Její spolupracovníci brzy rozhodli, že je nutné po 

vzoru ostatních politických stran vytvoření mládežnického hnutí strany.

„Volné sdružení německonacionálních zastupitelů“ mělo za úkol spojit německé 

obecní zastupitele a přilákat do DNP příznivce německonacionálního hnutí činné 

v obecních zastupitelstvech. Úkolem tohoto orgánu měly být „konzultace“
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problematiky obecní politiky na základě ideového spisu vydaného DNP 

„Grundsätze der deutschnationalen Gemeindepolitik“.

„Německonacionální hospodářská rada“ se měla zabývat především tématy, jež 

se vztahovaly k hospodářské obnově, politickému ovlivňování v hospodářských 

otázkách, výživy a zdravotnictví, zásobování potravinami a předměty denní potřeby, 

národohospodářské, pozemkové finanční, daňové reformy, boji s českým 

velkokapitálem, posílení samostatné střední vrstvy, podpory bydlení, německého 

peněžnictví, obrany půdy, plného splacení válečné půjčky atd. Hospodářská rada 

agitovala pro hospodářský nacionalismus, podporovala zakládání místních sdružení 

na obranu válečné půjčky, zřídila v říšské kanceláři strany velmi využívané 

informační místo pro ochranu válečné půjčky atd. Cílem hospodářské rady DNP 

bylo zakládání podniků, jež měly přinést straně finanční prostředky.

„Německonacionální rada zaměstnanců“ měla za úkol zabývat se všemi 

sociálněpolitickými otázkami a vytvořit nacionálně orientované odborového hnutí. 

Měla také pomáhat v prosazování zájmů jednotlivých skupin zaměstnanců a 

zprostředkovávala místa pro nezaměstnané. Mezi její stěžejní úkoly patřila činnost 

proti „zaplavování německé jazykové oblasti českými úředníky a zaměstnanci“. 

Ekonomickou situací osob samostatně výdělečně činných se rada zabývala na 

různých zasedáních a vypracovala odpovídající návrhy.

„Německonacionální tisková rada“ měla za úkol vytvořit tiskový orgán Deutsche 

Nationalpartei, vydávání letáků a informačních brožur pro nacionálněpolitický boj 

měl pak zajišťovat „Výbor pro vydávání informačních brožur“.

„Volné sdružení německonacionálních učitelů“ mělo být jakousi protiváhou vůči 

sociálnědemokratickému sdružení učitelů. V první řadě bylo jeho úkolem 

projednávat všechny otázky školské politiky a ekonomických požadavků
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německého učitelstva všech škol a obou pohlaví. Jeho hlavní náplní měla být 

organizace německých učitelů pro politickou činnost a obrana proti školskému 

zákonu z dubna 1919.

„Německonacionální průmyslová rada“ měla zaujímat stanovisko proti všem 

pokusům znevýhodňovat německý průmysl vůči českému a zabraňovat pohlcování 

samostatných německých průmyslových podniků bankami.

„Německonacionální zemědělská rada“ měla silnou pozici především u 

příslušníků zemědělského stavu obzvláště na severní Moravě a ve Slezsku.

„Sdružení pomocnic v domácnosti“ vzniklo původně také pouze pro oblast 

severní Moravy a Slezska, později se však rozšířilo i do dalších území obývaných 

německou menšinou v ČSR.

„Volné sdružení německonacionálních živnostníků“ mělo působit na německé 

živnostníky a zabránit jejich případnému vstupování do německé sociální 

demokracie.

4.6. Další orgány strany

4.6.1. Dozorčí rada

Dozorčí radu volili delegáti říšského sjezdu DNP a jejím úkolem bylo kontrolovat 

hospodaření všech orgánů a institucí strany. Tento orgán byl složen ze zástupců krajů - 

jeden člen z každého kraje. Kandidáty do rady nominovala jednotlivá vedení krajských 

organizací. Clen dozorčí rady nesměl být zároveň členem předsednictva strany, mohl 

se ovšem všech jeho zasedání účastnit. Členové dozorčí rady měli kontrolovat 

hospodaření v každém z krajů alespoň jednou do roka a ve dvojici také nejméně 

jednou do roka hospodaření říšského vedení strany. O výsledcích kontrol pak předávali
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zprávu říšskému a krajským sjezdům. Dozorčí rada se mohla při odstoupení jejích 

členů do doby konání říšského sjezdu sama doplnit.559

Nové znění stanov z roku 1921 počítalo s nepatrným rozšířením kompetencí 

dozorčí rady. Každé vedení krajské organizace mělo říšskému sjezdu navrhnout tři 

kandidáty do dozorčí rady. Členové dozorčí rady byli od té doby zváni na všechna 

zasedání říšského vedení strany a na ostatní jednání stranických orgánů. Kromě 

kontroly hospodaření byli členové dozorčí rady nově oprávněni dohlížet nad správní 

činností všech stranických organizací a případné nesrovnalosti měli oznamovat 

nadřízeným stranickým organizacím .560 Protože v nově upravených stanovách z roku 

1923 nebyla existence vedení krajských organizací povinná, je  pochopitelné, že se 

nadále se dozorčí rada měla skládat ze zástupců župních organizací. Volba členů 

dozorčí rady se uskutečňovala -  jako dosud -  na celostátním sjezdu strany na základě 

nominace tří kandidátů z každé župní stranické organizace. Členové dozorčí rady se 

mohli stejně jako dříve účastnit všech zasedání celostranického vedení, ale -  jak bylo 

výslovně zdůrazněno -  pouze s poradním hlasem .561

4.6.2. Smírčí soud

Pokud mezi organizacemi nebo funkcionáři DNP vznikl nějaký spor, měly obě 

strany zvolit po dvou smírčích soudcích, kteří si ze svého středu měli zvolit předsedu. 

Rozhodnutí takového smírčího soudu se pak obě strany sporu, pokud se nerozhodly
4

k odvolání k říšskému vedení strany, musely podrobit.

559 1. Flugschrift, s. 14
560 Nationale Nachrichten, 1921, s. 157
561 Kallina O., c.d.,s. 115
562 1. Flugschrift, s. 14
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V roce 1921 bylo do stanov doplněno, že pokud se vybraní smírčí soudci nebudou

f / i

schopni dohodnout na osobě předsedy smírčího soudu, tak rozhodne los. Další 

úprava stanov v roce 1923 přineslo zásadu, podle níž o případném odvolání vedení 

strany rozhodovalo tříčtvrtinovou většinou. Určení předsedy smírčího soudu losem při 

neshodě, nebylo ve znění stanov z roku 1923 již zmíněno.564

4.6.3. Kanceláře stranických organizací

Stranické organizace na různých úrovních měly zřídit stranickou kancelář. Říšské 

vedení pak kromě toho muselo s pomocí vedení krajských organizací zřídit zastoupení 

strany v Praze a kanceláře říšských profesních skupin a poradních orgánů. Vedení 

místní či okresní kanceláře DNP bylo možné svěřit tajemníkovi pracujícímu ve straně 

na alespoň vedlejší úvazek; krajské či župní organizace, říšskou kancelář a pražské 

zastoupení pak mohli vést pouze tajemníci vykonávající tuto činnost na plný úvazek. 

Tajemníky volila vedení příslušných stranických organizací. Pokud tajemník nebyl 

znovu zvolen, znamenalo to jeho výpověď, přičemž říšský a všichni krajští či župní 

tajemníci měly tříměsíční výpovědní lhůtu. Všechny ostatní instituce zřízené stranou 

podléhaly říšskému vedení strany. Práva a povinnosti zaměstnanců strany byla 

upravena interními předpisy, které také určovaly nejnižší možné platy pro zaměstnance 

pracující na plný úvazek.565

Úprava stanov v roce 1921 zavedla následující změny: vedení stranických 

kanceláří bylo svěřeno jednatelům zaměstnaným na plný úvazek. Říšskou kancelář pak 

vedl hlavního jednatel. V důsledku to znamenalo, že volení tajemníci byli nahrazeni 

jmenovanými jednateli. Zapisovatelé a vysocí úředníci strany, kteří nebyli jednateli,

563 Nationale Nachrichten, 1921, s. 157
564 Kallina O., c.d., s. 115
565 1. Flugschrift, s. 14n
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byli oprávněni účastnit se zasedání příslušných stranických organizací jako odborní 

zpravodajové. Změny z roku 1923 žádné úpravy ohledně chodu kanceláří strany 

neobsahovaly.

4.7. Získávání finančních prostředků

Prostředky nutné pro provoz strana získávala převážně z členských příspěvků, darů 

a sbírek. Výše členského příspěvku byla do značné míry individuální se odvíjela od 

příjmů jednotlivých členů, přičemž minimální roční příspěvek určoval říšský sjezd. 

Každá stranická organizace si v podstatě svou činnost financovala sama. 

Přerozdělování finančních prostředků pak probíhalo tak, že vedení jednotlivých 

organizací v obcích, okresech, krajích a říšské vedení obdržely vždy čtvrtinu všech 

příjmů. Získávání prostředků bylo vyhrazeno výhradně vedením stranických 

organizací. Pokladníkům jednotlivých organizací v tomto úsilí napomáhaly provozní 

výbory, jejichž hlavními úkoly bylo zlepšování struktury strany, propagační činnost a 

obstarávání financí. Všechny provozní výbory pak měly pracovat podle pokynů 

provozního výboru říšského vedení strany.

Podle upravených stanov z roku 1921 měly být prostředky nutné k provozu stran 

obstarávány stejným způsobem jako podle stanov z roku 1919. Roční příspěvek 

určovalo na místo sjezdu říšské vedení. Říšské vedení předepisovalo krajským 

vedením, ta okresním a ty dále místním stranickým skupinám, jak vysoké částky mají 

odvádět říšskému vedení.566 Ve stanovách z roku 1923 byla ustanovení týkající se 

získávání prostředků podstatného zkrácení.Bylo toliko určeno, že „finanční prostředky 

nutné k uhrazení výdajů ... měly být získávány prostřednictvím ročních členských

566 Nationale Nachrichten, 1921, s. 157
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r r • o 5 6 7aby členové strany přispívali na základě svých příjmů“.

příspěvků, darů, sbírek a pořádání akcí“ a „že povinný příspěvek měl být určován tak,

567 Kallina, O., c.d.,s. 115
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ZÁ V Ě R

Za datum vzniku Deutsche Nationalpartei lze považovat 21. září 1919, kdy se na 

schůzce v Olomouci dohodli představitelé nacionálních stran působících 

v Československé republice na sjednocení sil. Jejich cílem bylo vytvořit jednu silnou 

politickou stranu německonacionálního směru, která by vyvíjela činnost na celém 

území ČSR obývaném Němci a nebyla vymezena pouze regionálně, jak tomu doposud 

bylo. Od konce září do začátku prosince 1919, kdy se konal zakládací sjezd DNP, se 

podařilo vybudovat základy stranické organizace ve všech krajích a ve většině okresů 

s převahou německého obyvatelstva a prozatímnímu vedení strany připravilo se 

podařilo vytvořit stanovy strany. Program DNP byl schválen až později, avšak 

principy, na kterých byl vystavěn, zaznívali v projevech a textech představitelů strany 

již od jejího vzniku.

Program DNP byl radikálně nacionálni a jeho ústředním bodem byla realizace 

všeněmecké myšlenky prostřednictvím revize Pařížských mírových smluv a na jejich 

základě vzniklého poválečného uspořádání v Evropě. Radikálně nacionálnímu 

programu německých nacionálů pak odpovídala jejich rétorika odmítající myšlenku 

Československé republiky a prosazující koncept všeněmeckého integrálního 

nacionalismu. Představitelé a přívrženci strany se sice nechtěli smířit 

s mezinárodněpolitickým uspořádáním po první světové válce, jehož byla 

Československá republika součástí, zároveň si ale uvědomovali, že dosažení jejich cíle, 

tedy splnění jejich požadavku na spojení všech Němců, je v dané situaci nereálné. 

Vedle této obtížně realizovatelné ideje proto kladli požadavky na co nej větší možné 

oddělení Němců od Čechů prostřednictvím autonomie, politické a hospodářské, jež by 

znamenala vytvoření národnostních katastrů a faktické rozdělení země.
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Splnění takového požadavku, který se v politice nacionálně orientovaných Němců 

z českých zemí objevoval již od počátků druhé poloviny 19. století, na rozdělení Čech 

na ryze české a ryze německé okresy, by fakticky znamenal likvidaci státu. Navíc 

provedení takového rozdělení by bylo jen těžko proveditelné, protože čistě německých 

a čistě českých okresů bylo jen velmi málo a na většině území žilo obyvatelstvo 

smíšené. Vědomi si úsilí německé secese v roce 1918, obávali se navíc přestavitelé 

Čechů, že přiznání autonomie by mohlo v důsledku znamenat opakování této situace.

DNP měla relativně slabou členskou základnu a počet jejích členů nelze přesně 

zjistit, avšak lze odhadovat, že počet členů strany se pohyboval v řádu tisíců. Podařilo 

oslovit především radikálně nacionálni Němce. Klientelu strany tvořila především 

nacionálně orientovaná inteligence a podnikatelé, na severní Moravě a ve Slezsku pak 

v hojném počtu i velkostatkáři, tedy především střední a vyšší vrstvy. Nacionálně 

orientované dělnictvo totiž oslovovala spíše DNSAP, která o dělníky soupeřila 

s německou sociální demokracií.

Struktura strany ale byla velmi složitá, a to nejen vertikálně, ale především 

horizontálně. Deutsche Nationalpartei, jak je  uvedeno výše, měla ambici zahrnout 

v sobě nejrůznější proudy a směry politiky, přičemž jednotícím prvkem byla obrana 

němectví a boj za právo na sebeurčení. Tzv. stavovské strany se měly stát 

nadbytečnými a struktura DNP počítala s tím, že pojme jejich příznivce, kteří kromě 

jednotící nacionálni ideje ale budou mít i své zájmy v závislosti na svém
4

socioekonomickém zařazení. To byl důvod, proč byla struktura Deutsche 

Nationalpartei tak rozsáhlá a jak se ukázalo také nepřehledná. Proto stranická struktura 

doznala úprav, a to v roce 1921 a 1923. Vertikální členění se drželo obvyklého členění 

na organizace místní (v obcích), okresní (zpravidla v soudním okrese), krajské (v 

několika soudních okresech) až k ústředním orgánům, které se oficiálně nazývaly
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říšskými. V rovině horizontální se strana dělila podle různých kritérií: např. podle 

pohlaví a věku či podle činnosti jednotlivých členů.

Na začátku 20. let byla DNP jednou z vůdčích sil Německého parlamentního 

svazu, jehož předsedou se stal Rudolf Lodgman. Je možné konstatovat, že 

německonacionální strana měla v parlamentním svazu větší slovo, než jaké by ji 

příslušelo na základě získaných mandátů. DNP se spolu s DNSAP zprvu dařilo 

prosazovat své představy o negaci spolupráce s českými politickými stranami. Stále 

více se však projevoval rozdíl v představách provádění politiky mezi DNP a DNSAP, 

jež setrvávaly na požadavku na sebeurčení v podobě připojení vytvoření Všeněmecké 

říše a odmítání Československé republiky (tzv. negativisté) a mezi stranami, které byly 

ochotné spolupracovat na půdě československého státu (tzv. aktivisté) a v roce 1922 

Německý parlamentní svaz přestal fungovat. Soupeření mezi aktivismem a 

negativismem vyvrcholilo v parlamentních volbách v roce 1925, které znamenaly 

faktickou porážku negativismu.

Deutsche Nationalpartei se však více než na politický boj v parlamentu, jehož chod 

se snažila dlouhodobě brzdit svými obstrukcemi, soustředila na budování svého vlivu 

v organizacích, jejichž cílem bylo budování bašty němectví proti češství. Strana se 

angažovala ve vlivných „nestranických“, avšak ne nepolitických ochranných spolcích, 

jež se značnou měrou podílely na budování německé državy v Československé 

republice. Právě v těchto organizacích, které byly již  zhruba od 80. let 19. století 

běžnou součástí společnosti českých Němců měla DNP velmi silnou pozici a jejich 

prostřednictvím působila na německé obyvatelstvo Československé republiky. 

Vzhledem k tomu, že jen počet členů těchto nacionálních obranných spolků se 

v průběhu existence první Československé republiky stále zvyšoval a v průběhu 20. let 

se pohyboval v řádu statisíců (v roce 1929 bylo jeho členy zhruba 600 tisíc českých
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Němců), tvořila tato základna pro německé nacionály obrovský potenciál. Svého vlivu 

se tyto spolky snažily využít například k podpoře snahy o společného volebního bloku 

německých stran, o jehož vytvoření usilovala také DNP. Německonacionální strana 

však svůj vliv nezískávala „pouze“ na základě spojenectví se spolky na ochranu 

německé kultury či německého školství. Byla činná také v ekonomice českých Němců 

a například v jejich nej důležitějším finančním ústavu Kreditanstalt der Deutschen měla 

zajištěna místa ve správní radě.

Vzhledem k tomu, že tyto organizace měly mezi německým obyvatelstvem 

silný vliv, dařilo se s jejich pomocí německonacionální straně a dosahovat podstatně 

většího vlivu na „německou politiku“ v ČSR než jaký by straně náležel podle výsledků 

voleb. Jak však ukázaly výsledky voleb, strana tento potenciál přesto nedokázala plně 

využít a její podpora ve volbách neustále klesala. Právě nacionálni propaganda, kterou 

tyto „ochranné spolky“ mezi českými Němci soustavně prováděly, byla dosti 

významnou překážkou, která bránila razantnějšímu nástupu aktivistického postupu. 

Tzv. aktivistické občanské strany však rozhodně nebyly nacionálních myšlenek prosté 

a žádná z politických stran českých Němců si nemohla „dovolit“ nacionálni prvky 

nezdůrazňovat. I přestavitelé „aktivistických“ stran s německými nacionály ve výše 

uvedených spolcích spolupracovali. Zatímco však radikální nacionálové svým voličům 

neustále nabízeli stále stejná hesla žádající „právo na sebeurčení“ a požadující odluku 

od „českého národního nepřítele“, tzv. aktivisté se ke spolupráci s Čechy odhodlali na 

základě pragmatického rozhodnutí v zájmu svých voličů.

Vedle toho si DNP budovala pozice také v zahraničí a pomocí spřízněných 

německonacionálních spolku především v Německu a v Rakousku se podílela na 

propagandě proti Československé republice.
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Význam Deutsche Nationalpartei v politickém spektru meziválečného Československa 

výrazně klesl po volbách v roce 1925, které znamenaly jednoznačné vítězství koncepce 

spolupráce Němců na budování ČSR. Pokles obliby u voličů se poté ještě prohloubil a ve 

volbách v roce 1929 DNP získala pouze dvě třetiny hlasů, které ji voliči odevzdali o čtyři 

roky před tím. Strana se pro své nekompromisní postoje vůči československému státu 

dostávala do izolace, její vliv na přechodné období zeslábl. Nakonec byla spolu s DNSAP 

v roce 1933 rozpuštěna; její činnost byla znovu povolena v roce 1935 ve snaze oslabit 

pozici Sudetendeutsche Partei, tento záměr se však již nezdařil a část představitelů 

německonacionální strany apelovala na voliče, aby ve volbách podpořili Henleinovu 

strany, kam také značná část členské základny Deutsche Nationalpartei přešla.
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Zusammenfassung
Die Deutsche N ationalpartei w ar eine bedeutende politische Partei der deutchen

Minderheit in der ersten Tsehechoslowakischen Republik. Es war eine radikale 

nationalistische rechts-orientierte Partei, deren Ideenwurzeln von der grossdeutschen 

nationalen Bewegung herausgingen. Die Partei wurde Ende 1919 gegriindet und sie hatte 

das Ziel, dass sie alle nationalgesinnten Deutschen in der Tschechoslowakei 

zuzammenschliesst. Die Idee der Parteigriinder war, dass die Deutsche Nationalpartei zu 

einer Einheitspartei wird, die dann alle tschechischen Deutsche verträte, wozu aber nicht 

kam. Die Partei hatte bedeutenden Einfluss an die sogenannten Schutzvereine, durch die 

sie mehr Einfluss an die Politik der Deutschen in der Tschechoslowakei gewann, als es 

den Wahlergebnissen entspräche. Die Deutsche Nationalpartei wurde im Verlauf der 

ersten Hälf'te der 20. Jahren zusammen mit der Deutschen Nationalsozialistischen 

Arbeiterpartei zum sog. negativistischen Fliigel der deutschen Politik, die die 

Zusammenarbeit mit dem Tschechischen Staat ständig ablehnte, obwohl die anderen, sog. 

aktivistischen politischen Parteien andere Stellung nahmen. Als ihr hôchstes Ziel 

präsentierte die DNP das Selbstbestimmungsrecht, was aber in der Wirklichkeit die 

Verwirklichung des grossdeutschen Gedankens bedeutete.
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PŘÍLOHY

Příloha č.l: parlamentári Nationalpartei

(zpracováno především podle Balling, Mads Ole, c.d.)

Baeran Alois (Dr.) (16.5.1872 Brno -  16.10.1936 Berlín)

Po studiu práv na Vídeňské univerzitě začal pracovat na Státním zastupitelství v Brně. 

Byl vedoucím školského odboru města Brna. V r. 1912 založil německonacionální 

týdeník Briinner Montagsblatt, který také po roce 1918 vedl. V Brně také vedl Svaz 

německých středoškolských učitelů a byl zakladatelem organizací Deutscher Volksrat 

v Brně a v dalších moravských městech. V roce 1920 byl zvolen poslancem za DNP ve 

volebním okrsku XI. Brno a „proslavil“ se především svými provokacemi a extrémním 

německonacionálním radikalismem. V lednu 1922 jeho výtržnosti vyvrcholily 

vhozením smrduté bomby do Poslanecké sněmovny Národního shromáždění. Poté 

Baeran uprchl do Bavorska a po návratu mu byl 23.6.1923 odebrán poslanecký 

mandát. Kvůli veřejnému násilí a také za špionáž ve prospěch Maďarska byl odsouzen 

ke 4 letům těžkého žaláře. Ze zdravotních důvodů mu byla udělena milost prezidenta 

republiky, o níž požádal. Po svém propuštění v květnu 1925 Alois Baeran přesídlil do 

Německa, kde pokračoval v propagandě vůči československému státu.

Brunar Heinrich (5. 10. 1876 Vídeň -  10.6.1933 Cvikov, okr. Česká Lípa) 

Navštěvoval gymnázium v Mikulově a po studiu práv na univerzitě ve Vídni se v roce 

1907 stal notářem ve Zlatých Horách. V roce 1919 spoluzakladatel Deutschsoziale 

Volkspartei des Sudetenlandes. V září 1919 se jaki zástupce této strany podílel na 

ustavení Deutsche Nationalpartei. DNP v letech 1920 -  25 zastupoval jako poslanec a 

1925 -  29 jako senátor v Národním shromáždění. Po odchodu Rudolfa Lodgmana
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z politického života se v roce 1925 stal předsedou DNP. Pod jeho vedením strana 

pokračovala v negativistické politice vůči ČSR. Když v září 1930 došlo pod vlivem 

nacismu v sousedním Německu k rozporům v DNP, odstoupil z funkce předsedy.

V roce 1931 po dalších roztržkách vystoupil ze strany úplně a stal se členem 

Alldeutsche Volkspartei.

Feyerfeil Edwin (Dr.) (31.3.1887 České Budějovice -  21.7.1950 Tulln (Rakousko)) 

Narodil se jako syn c.k. živnostenského inspektora. Navštěvoval gymnázium 

v Českých Budějovicích, studoval práva ve Vídni a v r. 1911 promoval na doktora 

práv. Poté působil jako kandidát na notáře v Českém Krumlově, v r. 1912 složil u 

Vrchního zemského soudu v Praze notářské zkoušky v německém a českém jazyce a 

také získal oprávnění k překládání mezi němčinou a češtinou. Stal se zástupcem notáře 

v Českém Krumlově, poté notářem v Nových Hradech (Gratzen), v r. 1917 byl 

jmenován notářem v Rokytnici v Orlických horách. V roce 1925 získal jmenování 

notářem v Nových Hradech, kde působil až do roku 1945. Byl činný v ochranných 

spolcích, od r. 1918 byl činný jako řečník na politických shromážděních. Vstoupil do 

DNP, za níž v r. 1920 kandidoval a byl zvolen ve volebním okresku IX. do Poslanecké 

sněmovny Národního shromáždění. V roce 1921 se stal starostou Nových Hradů, v r. 

1923 byl znovuzvolen. V r. 1926 získal čestné občanství Nových Hradů. Po r. 1925 se 

stal ústředním ředitelem rady panství hraběte Karla Buquoye v Nových Hradech.

V listopadu 1938 vstoupil do NSDAP a za tuto stranu působil jako radní města Nové 

Hrady, v r. 1940 se stal krajským hospodářským poradcem okresní organizace NSDAP 

a okresním řečníkem pro Kaplice župního vedení propagandy NSDAP se specializací 

na politická a hospodářská témata. Na jaře 1945 jako člen Volkssturmu upadl na 

hlavu, utrpěl krvácení do mozku a byl dlouho v ohrožení života. Na konci války byl
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českými úřady zatčen a dva roky vězněn v Českých Budějovicích, Těžce onemocněl, 

v roce 1947 byl propuštěn a vysídlen do Rakouska, kde ho v Komeuburgu 

z kolegiality zaměstnal místní notář jako koncipienta.

Friedrich Karl (28.3.1867 v Chebu -9.1.1951 Niederweisel u Butzbachu SRN) 

Navštěvoval gymnázium v Chebu, vystudoval práva na Německé univerzitě v Praze a 

poté začal pracovat jako úředník na finančním úřadě v Chebu. V r. 1920 byl zvolen 

senátorem za DNP ve volebním okrsku IV.Louny. Zaměřoval se na problematiku 

německých státních úředníků a školství. V prosinci 1938 se přes svůj vysoký věk stal 

členem NSDAP

Hartl Hans (17.5.1858 Liberec -  11.10.1939 Liberec)

Studoval na Německé technice v Brně a na Německé univerzitě v Praze matematiku a 

fyziku. V letech 1882-1913 působil jako profesor a od r. 1907 jako inspektor na 

živnostenských pokračovacích školách ve Vídni a v Dolním Rakousku. Byl ředitel 

Státní živnostnické školy v Liberci a také vytvořil několik učebnic a cvičebnic. V roce 

1913 odešel do penze. V letech 1911-1918 byl poslancem vídeňské Říšské rady za 

Deutsche Volkspartei, na přelomu let 1918/19 byl členem provizorního Národního 

shromáždění Německého Rakouska a členem zemské vlády samozvané provincie 

Deutschbohmen. Zakládající člen DNP, jako senátor patřil do nejvyššího vedení 

strany. Na sklonku života byl činný v charitě pro slepce mezi českými Němci.
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Herzig Emma Maria (Dr.) (25.3.1873 Reinowitz (Rynovice) , okr. Jablonec -  

1.3.1933 Liberec)

Dcera majitele továrny, vnučka Dr. Wilhelma Herziga, poslance Frankfurtského 

sněmu v r. 1848 za ablonec. Získala privátní vzdělání, maturovala ve Štýrském Hradci, 

studovala medicínu ve Vídni a ve Štýrském Hradci. V roce 1905 promovala na 

doktorku medicíny, další vzdělání získala ve Štýrském Hradci, v Badenu u Vídně a 

v Praze. Pracovala v zemském zařízení pro choromyslné v Hildburghausenu 

v Durýnsku a v Halle, od r. 1908 byla praktickou lékařkou a specialistkou na ženská a 

nervová onemocnění v Liberci. Od jeho založení v r . 1910 byla prezidentkou 

Německého sdružení pro ochranu matek a péči o kojence v Čechách, za první světové 

války byla činná v polní medicíně. V r. 1919 založila Verein zur politischen Bildung 

der Frau (Spolek pro politickou výuku žen) a vstoupila do DNP. V letech 1919-1929 

působila v městské radě Liberce a byla župní předsedkyní DNP pro východní Čechy.

V letech 1920-25 byla senátorkou za DNP. Od jeho založení působila ve vedení Úřadu 

péče o mládež v Liberci. Vydávala měsíčník „Die sudetendeutsche Frau“ 

(Sudetoněmecká žena) a později list organizace Verband deutscher 

Frauenvereinigungen in der ČSR (Svaz německých ženských spolků v ČSR) a letech 

1925 byla jeho prezidentkou.

Horpynka Otto (7.7.1883 Praha -  2.2.1938 Šumperk)

Navštěvoval Štěpánské gymnázium v Praze, vystudoval filologii na pražské Německé 

univerzitě, složil učitelské zkoušky v oborech matematika a fyzika. Od roku 1906 

středoškolským učitelem na německých reálkách v Praze a na Státním reálném 

gymnáziu v Praze. Od roku 1906 členem Deutschradikale Partei in Bôhmen a její 

zástupce v třebenickém Deutscher Volksratu. Od r. 1909 předseda Spolku německých
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středoškoslkých profesorů v Čechách (Verein der deutschen Mittelschulprofessoren in 

Bôhmen. V r. 1919 předseda krajského vedení DNP. Od r. 1909 činovníkem 

v tumerském hnutí, v letech 1919 až 1925 činovníkem mužského Tumvereinu v Praze, 

později šéfem tumerské župy v Praze; činný v odborech pro státní zaměstnance. 

V letech 1922-1926 předseda Říšského svazu německých středoškolských učitelů 

v ČSR. V letech 1925-1929 poslancem DNP za volební okrsek Praha I B., 1929-1935 

poslanec za volební okrsek VI. Louny, po rozpuštění DNP členem Klub der 

deutschvôlkischen Abgeordneten. V roce 1931 zástupce DNP v organizaci 

Deutschpolitisches Arbeitsamt. V roce 1935 spoluzakladatel občanské 

antihenleinovské fronty „Sudetendeutscher Wahlblock“.

Kallina Othmar (10.9.1889 Hustopeče (Auspitz), okr. Břeclav -  12.5.1945 Karlovy 

Vary)

Navštěvoval reálku v Hustopečích a zemskou vyšší reálku v Brně, kde také 

vystudoval německou techniku. Od roku 1910 působil v několika stavebních firmách, 

vletech 1914-1916 působil jako stavební komisař v Klagenfurtu. Od roku 1916 

pracoval jako vrchní stavební komisař městských vodáren v Karlových Varech, a 

v roce 1919 byl jmenován jejich ředitelem. Kallina byl činný jako předseda krajské 

organizace Bund der Deutschen, členem německé sekce Komory inženýrů pro Čechy, 

mluvil plynně česky. V roce 1919 spoluzakladatel DNP, zahraničněpolitický expert 

strany. V roce 1920 -  33 poslanec Národního shromáždění za DNP. Reprezentant 

pronacistické politiky, která se prosadila ve vedení strany na počátku 30. let. Po 

dočasném zákazu činnosti DNP počátkem října 1933 utvořil s dalšími poslanci Klub 

der deutschvôlkischen Abgeordneten (KDVA). V roce 1933 podporoval založení 

Sudetendeutsche Heimatsfront (SHF), později se stal členem Sudetendeutche Partei.

204



Na výzvu KDVA přešla většina členstva DNP do Sudetendeutsche Partei. Kallina měl 

původně relativně vysoké číslo členské legitimace (195000), avšak za zásluhy o 

založení SHF mu byla později přidělena legitimace s pořadovým číslem z první 

dvacítky. Po roce 1938 se stal Kallina vedoucím úřadu župy Karlovy Vary, od r. 1941 

se stal pověřencem říšského ministra pro zbrojení a munici pro Protektorát Bohmen 

und Mähren v Praze. Po 2. světové válce se svou ženou v Karlových Varech spáchal 

sebevraždu.

Keibl Josef (Dr.) (8.7.1874 Broumov (Braunau) -  20.11.1952 Schondorf 

(Wúrttenbersko -SRN)

Syn hostinského, navštěvoval benediktinské gymnázium v Broumově, vystudoval na 

doktora práv na Německé univerzitě v Praze. Od roku 1898v soudcovské státní službě. 

V letech 1904-05 soudní adjunktant v Kraslicích a vletech 1905-08 v Děčíně.

V letech 1908-10 soudcem v Děčíně, 1910-11 okresním soudcem v Mostě, 1911-1927 

okresním soudcem, předsedou soudu a zemským soudním radou v České kamenici.

V r. 1927 zemským soudním radou v Děčíně, v r. 1930 odešel do penze. Od let studií 

byl politicky činný. Členem nejvyššího vedení DNP. V letech 1925-1935 poslancem 

za volební okrsek V. Česká Lípa. Ve volebním období 1925-1929 místopředseda 

frakce DNP, vletech 1925-1927 a 1928-1929 zároveň předseda poslaneckého klubu 

DNP. Z DNP vystoupil 10.10.1933 a až do rozpuštění parlamentu v roce 1935 nebyl 

členem žádného z parlamentních klubů.
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Kraus Vincenz (18.10.1865 Jablonné vPodještědí (Deutsch-Gabel) -  25.3.1926 

Jablonné v Podještědí)

Navštěvoval národní a měšťanskou školu v Jablonném v Podještědí, vyučil se 

koželuhem a převzal po několikaletém učení se tuzemské a zahraniční (Kolín nad 

Rýnem, Hamburg) aktivity koželužny svého otce. Od roku 1892 zastupitelem, od r. 

1895 radním, vletech 1901-1904 a 1919-1926 starostou Jablonného v Podještědí. 

Zástupce předsedy okresního zastupitelstva. V letech 1907 poslancem 

Deutschradikale Partei v rakouské Říšské radě (za městský volební okrsek Česká Lípa- 

Nový Bor-Dubá). V letech 1910-1913 poslancem českého zemského sněmu, vletech 

1918 poslancem provizorního Národního shromáždění Německého Rakouska a blízký 

spolupracovník zemské vlády Deutschbohmen v Liberci. Po 1. světové válce hrál 

důležitou roli v grémiích DNP a především jako zástupce strany v parlamentu byl 

členem nej vyššího stranického vedení

Lehnert Wolfram (Dr.) (18.4.1871 C ínovec- 10.3.1951 Wittenberg/NDR)

Wolfram Wenzel Lehnert navštěvoval gamnázium v Bohosudově (Mariaschein), 

vystudoval medicínu na Německé univerzitě v Praze, v roce 1896 promován doktorem 

medicíny. Jako lékař pracoval v Niederhanichen, poté jako okrskový lékař v Horním 

Růžodole (Oberrosenthal) u Liberce. Činný v Deutschradikale Partei, v letech 1911- 

1913 poslancem za tuto stranu v českém zemském sněmu za volební okrsek Liberec- 

Jablonec. Na přelomu let 1918/1919 zatčen a uvězněn. Vstoupil do DNP, za níž byl 

vletech 1920-1929 poslancem československého Národního shromáždění za volební 

okrsek IV. Mladá Boleslav, část svého působení v parlamentu členem zdravotního 

výboru. Člen nej vyššího vedení strany, od roku 1925 současně předsedou župní
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organizace strany v župě Liberec. Po 2. světové válce vysídlen do sovětské okupační 

zóny v Německu.

Lodgman von Auen Rudolf (21.12.1877 Hradec Králové -  11.12.1962 Mnichov) 

Celým jménem Rudolf Vinzenz rytíř Lodgman von Auen, syn akvokáta, pocházel z 

anglického (podle jiného zdroje irského) šlechtického rodu „of Owen“, jenž se 

v Čechách usadil kolem roku 1600 a který se v Německu a v Čechách postupně změnil 

na „von Auen“. Mládí prožil v Praze, kde navštěvoval gymnázium, později studovat 

na univerzitě v Praze a ve Vídni. Během pražských studií se účastnil nacionálních bojů 

německých studentů. V roce 1901 byl promován na doktora práv. Praxi zahájil na 

místodržitelství v Praze a v úřadě okresního hejtmana v Ústí nad Labe, Mariánských 

lázních a v Teplicich-Šanově. Díky svým odborným znalostem, spolkové aktivitě i 

osobním charakterovým vlastnostem měl zajištěn rychlý a úspěšný postup v rakouské 

úřednické hierarchii. Brzy se však úřednickou činností cítil omezován ve svých 

vlastních zájmech, a proto se v roce 1906 stal jednatelem Svazu německých okresů 

v Čechách se sídlem v Ústí nad labem. V letech 1912 až 1913 byl členem českého 

zemského sněmu a zúčastnil se neúspěšných jednání o česko-německém vyrovnání, 

která v červenci 1913 vyvrcholila rozpuštěním sněmu. Jeho první období poslanecké 

aktivity ukončila 1 . světová válka, během níž se jako dobrovolník zúčastnil několika 

polních tažení. V roce 1917 se podílel na vypracování pamětního spisu pro císaře 

Karla, který požadoval přestavbu rakousko-uherské monarchie na spolkový stát 

organizovaný podle národnostního principu.

Na podzim 1918 působil spolu s dalšími německými poslanci z Čech a Moravy 

velmi aktivně při přípravách i vlastním uskutečnění pokusu o odtržení německých 

území od českých zemí a jejich připojení k Rakousku. Od 21.10 1918 do 16.2.1919
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členem provizorního Národního shromáždění Německého Rakouska. Od 4. listopadu 

1918 se stal po odstoupení Rafaela Pachera zemským hejtmanem samozvané provincie 

Deutschbohmen. Po obsazení Deutschbohmen československou vládou • Lodgman 

s ostatními členy jeho zemské vlády 11.12.1918 uprchl přes Žitavu a Drážďany do 

Vídně, kde ve svém boji za nacionálni požadavky českých Němců pokračoval jako 

člen Národního shromáždění Německého Rakouska a jako zástupce českých Němců 

v delegaci Německého Rakouska na pařížské mírové konferenci v roce 1919. 

Lodgman se v roce 1920 vrátil do Československa a byl zvolen za volební okrsek VI. 

Louny poslancem československého Národního shromáždění za Deutsche 

Nationalpartei. Kvůli svému odmítavému postoji k ČSR se stal čelným představitelem 

negativistické linie německé politiky. V letech 1920-1925 byl předsedou poslaneckého 

klubu DNP, v letech 1920-1921 předsedou Německého parlamentního svazu. V letech 

1924-1925 byl předsedou DNP. V roce 1925 kvůli výsledkům parlamentních voleb, 

které považoval za odmítnuté jím  prosazovaného negativistického směru politiky 

českých Němeců, vystoupil z vrcholné politiky a působil jako jednatel Svazu 

německých samosprávných korporací v ČSR se sídlem v Teplicích. Působil v ní až do 

připojení československého pohraničí kNěmecku na podzim 1938, vletech 1939-45 

žil v Teplicich-Sanově (podle jiného pramene ve Vídni). Po skonční 2. světové války 

byl zatčen a 1.6.1945 s rodinou přesídlen do sovětské okupační zóny. V ČSR byl 

v nepřítomnosti odsouzen k sedmi letům těžkého žaláře, v roce 1947 mu pak bylo 

umožněno přestěhovat se do americké okupační zóny a usídlil se ve Freisingu u 

Mnichova. Jako sedmdesátiletý začal znovu organizovat národnostní skupinu českých 

Němců a stal se čelným představitelem sudetoněmeckého hnutí. Byl zakladatelem a 

vletech 1952-1959 předsedou Verband der Landsmannschaften. a vletech 1950
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(uvádí se též rok 1948) až 1959 mluvčím Sudetendeutsche Landsmannschafit 

v Mnichově.

Matzner Franz (21.5.1869 Friedersdorf okr. K rn o v - 11.2.1943 Bruntál (Freudenthal) 

Syn sedláka, po 8 letech školní docházky převzal oba otcovy statky, jež celkem čítaly 

61,36 hektarů a byly v majetku rodiny od roku 1730. Před první světovou válkou nebyl 

členem žádné politické strany, byly mu však blízké názory Georga Schonerera. Podílel 

se na zakládání nacionálních ochranných spolků a zemědělských družstev. Působil 

jako předseda Friedensdorferské místní skupiny ochranného spolku Nordmark. Od 

3.5.1908 se stal předsedou spolku Bund der deutschen Landwirte Schlesiens (Spolek 

slezských sedláků) a během jednoho roku z této původně čistě hospodářské organizace 

vytvořil německonacionální spolek. Matzner také založil noviny s názvem Mährisch- 

Schlesische Bauemzeitung (Moravsko-slezské sedlácké noviny). V roce 1916 musel 

narukovat a strávil 22 měsíců na frontě. Po návratu do vlasti se stal členem vedení 

nové organizace, jež sdružovala tři původní organizace sedláků ze Slezska, 

Landwirtevereinigung der deutschen Landgemeninden Schlesiens (Sdružení 

zemědělců německých obcí ve Slezsku) a také získal vedoucí pozici v organizaci 

Zentralverband der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften Schlesiens 

(Centrální svaz německých zemědělských družstev Slezska). Jako vůdce sedláků ve 

Slezsku získal ve volbách v roce 1920 ve volebním okrsku XII. Olomouc poslanecký 

mandát za DNP. Dlouhá léta také vedl kancelář strany v Krnově a stal se jejím 

vývěsním štítem pro sedláky ze severní Moravy a ze Slezska. Jako předseda v roce

1920 nově vzniklé organizace Landwirtschafitsrat (Zemědělská rada) pomohl více 

připoutat sedláky z této oblasti k jinak měšťanské DNP. Kvůli Matznerově velké 

oblibě tak mezi zemědělským obyvatelstvem se ho němečtí agrárníci na konci 20. let
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pokoušeli přesvědčit k přestupu do jejich strany. Po rozpuštění DNP v roce 1933 se 

stal členem Klub der deutschvôlkischen Abgeordneten, ve kterém působil až do roku 

1935. Od roku 1933 byl činným v Sudetendeutsche Heimatsfront, od r. 1935 pak 

v Sudetendeutsche Partei a v její prospěch před volbami agitoval. Od roku 1938 se 

jako místopředseda dozorčí rady finančního ústavu Raiffeisen-Zentralkasse v Opavě 

podílel na národněsocialistické proměně zemědělských družstev. Poté působil jako 

člen Zemské rady sedláků.

Medinger Wilhelm (Dr.) (7.1.1878 Vídeň -  3.12.1934 Vídeň)

Wilhelm von Medinger pocházel z rodiny průmyslníka. Studoval zemědělství, filozofii 

a státovědu ve Vídni, v Berlíně a v Halle. Získal titul doktora filozofie. V roce 1902 

převzal panství Malá Skála. V letech 1908-1913 byl zástupcem velkostatkářů 

v Českém zemském sněmu. V r. 1915 se stal předsedou okresní správy v Jablonci a 

viceprezidentem organizace Verband der deutschen Bezirke Bohmens (Svaz 

německých okresů v Čechách). V letech 1918-1919 byl činný na velvyslanectví 

Německého Rakouska v Haagu. V r. 1919 se stal viceprezidentem organizace 

německých velkostatkářů Verband der deutschen Grossgrundbesitzer Bohmens (Svaz 

německých velkostatkářů v Čechách) a od jejího založení v roce 1922 působil jako 

předseda Německé ligy pro společnost národů v ČSR. Německou menšinu z ČSR 

Medinger zastupoval na mezinárodních fórech a kvůli nesouhlasu s negativismem 

Rudolfa Lodgmana vystoupil v listopadu 1922 z DNP a v prosinci 1923 pak 

s poslancem Aloisem Stenzlem vytvořil Klub der fraktionslosen deutschen 

Abgeodneten. V roce 1925 ho již DNP na svou kandidátní listinu nepostavila, 

Medinger však získal mandát senátora na kandidátce německých křesťanských sociálů.
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V polovině roku 1932 mu byl senátorský mandát odebrán, neboť se zjistilo, že 

Medinger v roce 1929 nesplnil svou volební povinnost.

Meissner Robert (4.8.1854 Vávrovice (Wawrovitz), okr. Opava -  2.2.1933 Opava) 

Syn sedláka. Navštěvoval nižší reálnou školu v Opavě a Střední zemědělskou školu 

v Novém Jičíně. Po otci převzal statek ve Vávrovicích, kde byl také po 16 let byl 

členem obecního zastupitelstva a obecní rady. Po roce 1900 se stal prezidentem spolku 

Ósterreichisch-Schlesisches Land- und Forstwirtschaftsgesellschaft (Rakousko-slezská 

zemědělská a lesnická společnost) v Opavě, jež po první světové válce pod názvem 

Deutsche Land- und Forstwirtschaftsgesellschaft (Německá zemědělská a lesnická 

společnost) funkci německé sekce v národnostně neoddělené Schlesische 

Landeskulturrat (Slezské zemské kulturní rady) v Opavě. V roce 1919 se stal členem 

vedení nově založené organizace Landwirtevereinigung der deutschen Landgemeinden 

Schlesiens (Sdružení zemědělců z německých obcí ve Slezsku) a získal také vedoucí 

pozici ve spolku Zentralverband der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften 

Schlesiens (Centrální svaz německých zemědělských družstev Slezska). Na zakládání 

převážně na městské obyvatelstvo zaměřené Deutschsoziale Volkspartei v roce 1918 

se nepodílel, ale vedle Fmaze Matznera a Otto Halkeho hrál důležitou roli při 

organizaci a agitaci mezi severomoravskými a slezskými sedláky pro čistě městskou 

DNP. V letech 1920-25 byl senátorem DNP za volební okrsek VII. Moravská Ostrava.

Naegle August (23.7.1869 Annweiler, Německo -  12.10.1932 Praha)

Navštěvoval gymnázium ve Speyeru, studoval v Mnichově a ve Wúrzburgu. V roce 

1891 byl na kněze, působil jako farář na diecézi ve Speyeru. Po dalším studiu v Římě, 

Paříži, Londýně a Cambridgi získal v r. 1898 titul doktora teologie. V roce 1901 se stal
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královským dvorním knězem v Mnichově, kde v r. 1903 získal titul doktora filozofie.

V letech 1903-1906 působil jako profesor církevních dějin na univerzitě v Pasově, od 

r. 1906 byl profesorem církevních dějin a patristiky na Německé univerzitě v Praze, 

vletech 1918-20 a 1929-30 byl jejím rektorem. Vědecky působil v oboru českých 

církevních dějin, jeho závěry však mezi českými církevními historiky vyvolávaly 

polemiku. V letech 1920-25 byl zvolen za volební okrsek I. Praha senátorem 

Národního shromáždění za DNP a předsedou jejího senátorského klubu. Při volbě 

prezidenta republiky v květnu 1920 se stal kandidátem německých občanských stran a 

získal 61 hlasů. Opětovné přijetí senátorského mandátu v roce 1925 mu církevními 

hodnostáři zapovězeno.

Oberleithner Gustav (Ing.) (8.4.1871 Šumperk -  květen 1945 Šumperk)

Navštěvoval gymnázium v Šumperku, poté studoval chemii. Sedm let pracoval jako 

technik v řadě velkých podniků, následně převzal vedení vlastní továrny v Šumperku.

V oblasti spolkového a politického života byl uznávaným vůdcem 

německonacionálního hnutí v Šumperku a na celé severní Moravě. Více než 20 let byl 

obecním zastupitelem a 12 let starostou Šumperka, kde v roce 1919 získal čestné 

občanství. Na přelomu let 1918/19 byl členem zemské vlády Sudetenland a zástupcem 

hejtmana této samozvané provincie. Za DNP byl ve volebním okrsku VII. Moravská 

Ostrava zvolen senátorem jak v roce 1920, tak v roce 1929 a působil zde jako odborník 

na hospodářství a průmysl. V listopadu 1938 se stal členem NSDAP.

Radda Emmerich (Dr.) (17.4.1882 Mikulov -  2.3.1940 Mikulov)

Navštěvoval gymnázium v Mikulově a na Vídeňské univerzitě byl promován 

doktorem práv. Působil jako advokát ve Vídni a od r. 1914 v Mikulově, kde byl činný
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v ochranných spolcích a v politickém životě. V r. 1920 byl ve volebním okrsku X. 

Jihlava zvolen poslancem a v letech 1920-25 byl místopředsedou poslaneckého klubu 

DNP. Vedle toho byl radním v Mikulově a předsedou městské rady. V letech 1928- 

1933 působil jako místostarosta Mikulova. Byl členem vedení župní organizace DNP 

pro jižní Moravu.

Schollich Ernst (26.4.1882 Libina, okr. Šumperk -  květen 1945, Nový Jičín)

Narodil se jako syn truhlářského mistra. Navštěvoval gymnázium v Novém Městě na 

Moravě a studoval geografii a historii na univerzitách ve Štýrském Hradci a v Praze.

V roce 1908 byl promován doktorem filozofie a také složil učitelské zkoušky. Působil 

jako středoškolský profesor, jeden rok v Novém Městě a od r. 1908 na vyšší 

zemědělské zemské střední škole v Žilině u Nového Jičína. V letech 1914-18 byl 

vojákem na ruské a na italské frontě. Již jako student byl Schollich politicky činný a 

působil v ochranném spolku Bund der Deutschen Nordmährens, kde byl zvolen do 

vrcholného vedení. Byl také předsedou spolku Verband deutscher Jungmannschaften 

(Svaz německé mládeže) a v této funkci se značnou měrou podílel na spojování všech 

národně německých mládežnických organizací. Do roku 1918 pak byl členem vedení 

Deutschradikale Partei in Mähren. Na přelomu let 1918/19 byl členem zemské správy 

samozvané provincie Sudetenland. V roce 1919 byl spoluzakladatelem Deutschsoziale 

Partei, která později splynula s dalšími stranami v DNP. V roce 1919 byl 

místostarostou a v letech 1923-1933 a 1938-1945 starostou Nového Jičína. Od r. 1920 

do r. 1933 byl poslancem DNP v Národním shromáždění letech, v letech 1929-33 pak 

byl předsedou poslaneckého klubu strany. Po dočasném zákazu činnosti DNP 

počátkem roku 1933 utvořil Schollich s dalšími poslanci Klub der deutschvôlkischen 

Abgeordneten a stal se jeho předsedou. Před volbami v květnu 1935 byla činnost DNP

213



opět povolena. Schollich spolu s Othmarem Kallinou však vyzvali své příznivce, aby 

volili Henleinovu Sudetendeutsche Partei, jejímiž se oba stali členy. Většina členů 

DNP také do SdP vstoupila. Ve druhé polovině 30.let Schollich působil jako krajský 

řečník SdP a od r. 1936 začal pracovat pro říšskoněmeckou výzvědnou službu SD.

V říjnu 1938 byl 14 dní vězněn v Čechách. V lednu 1939 vstoupil do NSDAP, 

v dubnu 1939 pak byl přijat do SS a působil jako SS-Hauptsturmfiihrer. Od července 

1929 pak pracoval na hlavním úřadě SD, v září byl povýšen na SS-Sturmbanfuhrera. 

Od r. 1943 se stal krajským vedoucím pro komunální politiku NSDAP. V květnu 1945 

byl zatčen českou policií a v polovině toho samého měsíce si včele  v Novém Jičíně 

podřezal žíly a zemřel. V meziválečném období byl Schollich též vydavatelem 

časopisu Volksruf a členem správní rady tiskového orgánu německých křesťanských 

sociálů Deutsche Presse. Byl specialistou DNP na školskou problematiku.

Weber Josefine (10.5.1868 Vídeň -  27.1.1942 Klášterec nad Ohří)

Josefme Weber, rozená Schůtz, navštěvovala národní, měšťanskou a pokračovací 

školu ve Vídni. V roce 1887 se vdala za státního úředníka, po jehož smrti 10 let 

působila jako úřednice v obchodním podniku. Podruhé se vdala za německonacionálně 

smýšlejícího vůdce živnostníků Josefa Webera z Klášterce nad Ohří a jako jeho žena, 

pomocnice a sekretářka získala vhled do politických otázek. Po protestech českých 

Němců v Kadani, které byly potlačeny pomocí ozbrojené síly a během kterých bylo 

zabito několik Němců, vstoupila v roce 1919 do DNP. Vletech 1919-1933 byla 

předsedkyní Spolku německonacionálních žen. V roce 1920 kandidovala za DNP do 

parlamentu, avšak nebyla zvolena, což se podařilo v roce 1925. Na počátku 20.let byla 

kvůli velezrádné řeči v Opavě odsouzena ke 3 měsícům ve vězení. Byla členkou 

vedení župní organizace DNP v západních Čechách, členkou nejvyššího vedení DNP a
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v letech 1919-1933 zastávala funkci ženské předsedkyně DNP. Po úředním zastavení 

činnosti DNP v roce 1933 přešla Josefine Weber do SHF jako předsedkyně jejího 

Ženského spolku.
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Příloha č.2: příklad uspořádání DNP

(zpracováno podle: Hermann, Otto, Die Deutsche Nationalpartei, Aufzeichnungen aus 

dem Gedächtnis fur die Jahre 1919-34 (rukopis bez udání data vzniku), rukopis -  

Sudetendeutsches Archiv Miinchen, inv. č. 20637.)

V období vzniku strany vznikaly v jednotlivých městech jako v Karlových Varech, 

Chebu, Ústí nad Labem, Děčíně, Jablonci, Krnov, Kravaře atd. okresní organizace. 

Později došlo následkem úprav volebního zákonodárství Československé republiky ke 

změně začlenění některých soudních okresů do jiných volebních okrsků pro volby do 

Poslanecké sněmovny a Senátu Národního shromáždění. Župní organizace pro Severní 

Moravu -  Slezsko si za své sídlo zvolila Krnov, Praha se později připojila 

k Chomutovu a Hřebečsko (Schonhengstgau) byl organizačně přičleněn k Brnu. 

Struktura Deutsche Nationalpartei pak vypadala následovně:568

1. Parlamentní klub

2. Celostranické vedení -  sídlo Chomutov 

Předseda strany: Dr. Ernst Storch, Chomutov 

Německonacionální spolek žen: Josefine Weber, Klášterec 

Jednatel: Emil Tumwald

jednatelka spolku německonacionálních žen: Grete Hummel

3. Župy (nejsou seřazené podle velikosti)

a) Bohmerwald (Šumava) -  sídlo České Budějovice, později Český 

Krumlov

568 Hermann, O, c.d., s. 23.
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Předseda: Schweinhofer -  České Budějovice 

Tajemník: Frohlich -  Český Krumlov

b) Stříbro (Mies) -  německé okresy volebního okrsku Plzeň spadaly 

v prvních letech pod Karlovarskou organizaci DNP a až od roku 1925 byl jejím

předsedou: Dr. Hassold -  Stříbro (Mies)

c) Karlovy Vary

Předseda: Ing. Othmar Kallina - Karlovy Vary 

Tajemníci: Bähr a Rothberger

d) Chomutov:

Předseda: místostarosta Braun -  Chomutov 

Tajemníci: Meier -  Chomutov, Nikodym -  Teplice Sanov

e) Česká Lípa:

Předseda: starosta Emil Rotsch -  Česká Lípa 

Župní jednatel: Max Homer -  Česká Lípa

Tajemníci: Morgenstem -  Ústí nad Labem, Fritz Grass -  Děčín, Otto Hermann -  

Rumburg

f) Liberec:

Předseda: Dr. Hergl -  Liberec, po něm D. Lehnert -  Horní Růžodol (Ober Rosenthal) 

Tajemníci: Hugo Schicht -  Jablonec nad Nisou, Wilhelm Pleyer -  Liberec
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g) Trutnov:

Předseda: Dr. Rucker -  Trutnov, starosta Siegl -  Trutnov 

Jednatel: Karl Ansorge -  Trutnov

h) Krnov:

Předseda: Dr. August Koberg -  Krnov

Tajemníci: Prof. Ernst Rohner -  Šumperk, Karl Werner -  Krnov, Schenk -  Nový Jičín, 

Hoppe -  Opava

i) Brno:

Předseda OGR Luniazcek -  Brno 

Tajemník: NuBbaumer- Brno

j) Jižní Morava:

Předseda: místostarosta Dr. Fritz -  Znojmo

Příklad vedení strany podle Otto Hermanna:

Předseda a předsedkyně celostátního vedení a vedení župních organizací, členové 

parlamentního klubu a dále: Dr. Turba z Mariánských lázní, Jany z Českého Krumlova, 

Bohm z Chomutova, Heiser ze Žatce, Dr. Truntschka z Mostu, Tillt z Teplic, Sturm 

z Kadaně, Fuchs z Kraslic, Dr. Doberauer z Karlových Varů, Tins z Aše, Dr. Tutzauer 

z Chebu, Liehm z Lůditz, Wiedemann z Karlových Varů, Rudolf Thume z České Lípy, 

Robert Hůtter z Brtníků (Zeidler), Czimich z Nového Boru, Dr. Bůngener z České 

Kamenice, Dr. Prochaska z Litoměřic, dr. Hackl z Litoměřic, Ing. August Schacherl 

z Děčína, Primarius Pils z Děčína, Dr. Walter Maresch z Ústí nad Labem, Dr. Karl
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Schôppe z Ústí nad Labem, Ing. Weber ze Šluknova, Breuer -  Liberec, Schubert (?) -  

Liberec, Woprschalek -  Jablonec nad Nisou, Kundlatsch -  Jablonec nad Nisou, Plech 

z Vrchlabí, Birke z Broumova, Brass ze Zábřehu na Moravě, Dr. Prixl z Moravské 

Ostravy, Andraschke z Krnova, paní Stettner ze Znojma a jiní.
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