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Úvod
Vymezení tématu
Záměrem této práce je na základě dostupných pramenů popsat a vyložit politická
práva a vliv vyhnaných Němců na západoněmeckou politiku v letech 1945 až 1955 a dále
analyzovat, do jaké míry mohli vyhnanci ovlivnit sociálně politickou situaci ve Spolkové
republice. Nejprve se zaměřím na práva vyhnanců v poválečných letech v období do vzniku
Spolkové republiky; zde se pokusím nalézt a zhodnotit souvislosti, které vedly k založení
politické strany „Block der Heimatvertriebenen und Entrechten“ (dále BHE).1 V druhé části
práce se zaměřím na popis a zhodnocení činnosti BHE ve spolkovém sněmu, přesněji
v druhé spolkové vládě, a na její přinos pro integraci vyhnanců i všech válkou poškozených
obyvatel do německé společnosti. Jsem si plně vědom, že problém integrace vyhnanců do
německé společnosti se netýkal pouze SRN, ale samozřejmě také východního Německa.
Ovšem vývoj těchto dvou politických subjektů byl natolik diametrálně odlišný, že se
Německé demokratické republice jako takové budu věnovat jen do té míry, která je
nezbytná pro vysvětlení vnitropolitických a zahraničněpolitických cílů SRN.
Časově je téma vymezeno koncem druhé světové války, resp. závěry Postupimské
konference z 2. srpna 1945 a následným přílivem odsunovaného obyvatelstva německé
národnosti, a 16. říjnem 1955, kdy na spolkovém sjezdu BHE došlo k oficiálnímu
vystoupení této strany z vládní koalice kancléře Konrada Adenauera a k jejímu následnému
přechodu do opozice. Toto vymezení tématu pokládám za logické, neboť kořeny integrace
vyhnanců do německé společnosti jsou úzce spjaty s výsledkem válečného konfliktu a jeho
mezinárodním dopadem. Chronologicky řazená je i struktura práce, neboť jednotlivé
události na sebe navazují a navzájem se ovlivňují a nelze je popisovat bez přihlédnutí
k událostem předchozím.
Svoji práci jsem rozdělil do dvou kapitol. V první kapitole, která je vymezena již
zmíněným koncem války a vznikem Spolkové republiky Německo, nejprve uvedu téma do
širší souvislosti s koncem druhé světové války a pokusím se popsat poválečnou společnost
očima vyhnanců. Pro tuto kapitolu je klíčový tzv. „koaliční zákaz“, jehož negativní, ale i
1

Do češtiny možno přeložit jako: „Blok z vlasti vyhnaných a práv zbavených“
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pozitivní dopad na vyhnance zhodnotím. Tato kapitola bude také obsahovat výčet
nejdůležitějších vyhnaneckých svazů a organizací, které vznikly i přes koaliční zákaz a
které vyhnance zaštiťovaly. Závěr kapitoly se bude zabývat vznikem Spolkové republiky
Německo a nejdůležitějšími zrovnoprávňujícími zákony, které vyhnance podpořily při jejich
integraci do německé poválečné společnosti.
V druhé kapitole, která se bude zabývat první polovinou padesátých let, uvedu
příčiny vzniku BHE a jejího následného úspěchu na politické scéně. Vyložím její
zahraničněpolitický a sociální program, který přivedl stranu pod vedením Waldemara Krafta
do Adenauerovy vlády a zhodnotím její činnost a výsledky její práce v koalici. Druhá část
kapitoly objasní vnitrostranickou krizi BHE mezi stranickými špičkami, která vedla
k odchodu BHE z vládní koalice.
V závěru celé práce nejprve stručně zrekapituluji poznatky, které jsem získal při
studiu pramenů o postavení vyhnanců v německé společnosti a posléze na jejich podkladě
zhodnotím činnost strany BHE ve spolkovém sněmu. Těžištěm závěru se pak stane
zhodnocení přínosu BHE pro vyhnance a rozbor faktorů, které vedly k odchodu strany
z vládní koalice.
Poválečný odsun německých obyvatel z východní a střední Evropy a jejich následná
integrace do německé společnosti je i po šedesáti letech stále aktuální. V české odborné
literatuře bylo toto téma v době komunistického režimu opomíjeno a historikové se začali
zabývat odsunem a osudy německého obyvatelstva až začátkem devadesátých let. Proces
začleňování a participace vyhnanců na německé spolkové a zemské politice je v české
odborné literatuře zpracován jen okrajově, přičemž hlavní důraz byl kladen především na
činnost a politický vliv sudetoněmeckých organizací.

Zhodnocení literatury a pramenů
Převážnou část mých zdrojů tvoří literatura od německých autorů. V české odborné
literatuře

se

téma

odsunutých

z Československého území a na

Němců

zaměřuje

převážně

na

jejich

odsun

historický vývoj soužití české a německé národnosti.

V tom se čeští historikové s německými kolegy shodují a považují odsun Němců ze Sudet a
jižní Moravy za důsledek německé válečné agrese. Tento konsensus je mimo jiné i dílem
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Česko-Německé

komise

historiků,

která

svou

činností

velkou

měrou

přispěla

k objektivnímu rozboru a posouzení poválečných událostí a která se podílela na uspořádání
nových vztahů České republiky se Spolkovou republikou Německo.
Literatura německých autorů týkající se vyhnání a poválečných osudů vyhnaného
německého obyvatelstva je většinou dostupná prostřednictvím překladů i českým čtenářům.
Jsou to především autoři Ferdinand Seibt, Thomas Grosser, Detlef Brandes a Andreas
Götze. Publikace těchto autorů, zaměřené na bezprostřední poválečné události týkající se
vyhnanců, se odráží i v mé práci. Autoři se z velké většiny shodují v popisu poválečných
událostí, ale rozdíl je patrný v pohledu na „koaliční zákaz“, který se hrubě dotýká
občanských práv a svobod. Není například vůbec popsán autorem Andreasem Götzem
v jeho stati Sudetští Němci ve Spolkové republice, která mimo jiné popisuje práva a vznik
vyhnaneckých uskupení. Götze se na rozdíl od Thomase Grossera zabývá spíše drobnými
pomocnými organizacemi, které fungovaly i v době koaličního zákazu. Grosser se věnuje až
zakládání organizací a svazů vyhnanců po zrušení koaličního zákazu v roce 1950.
Převážně v devadesátých letech vycházely v Německu rozsáhlé publikace o integraci
vyhnanců do německé společnosti a o jejich přínosu v obnově válkou zničeného Německa.
Ovšem dostupnost této odborné literatury je v České republice minimální a jen některé
tituly si lze vypůjčit přes mezinárodní výpůjční službu. Příkladem může být rozsáhlý
interdisciplinární sborník Vertriebene in Deutschland vydaný autory Dierkem Hoffmannem,
Maritou Kraus a Michaelem Schwarzem z roku 2000. Tento sborník se snaží podchytit a
popsat problémy spojené s integrací vyhnanců do společnosti obou německých států
z mnoha úhlů: sociálního, hospodářského, právního, politického, kulturního a také lidského.
Mnohdy se však autoři věnují spíše aplikování teorií v popisu integrace vyhnanců nežli
reálným skutečnostem.
Úzce profilovaná odborná literatura zabývající se politickou stranou BHE jako
představitelkou vyhnaných, není v české literatuře vůbec reflektována. Špatně dostupná je i
v samotném Německu. Do jisté míry za to může starší rok vydání jediné rozsáhlé publikace
o straně BHE od autora Franze Neumanna s názvem Block der Heimatvertriebene und
Entrechteten 1950-1960, která vyšla v roce 1968. Největším přínosem této publikace je
bohatý obsah primárních dokumentů, které se přímo týkají vývoje a činnosti strany. Jsou to
především zápisy a protokoly ze stranických a koaličních jednání, dopisy stranických
7

špiček, výtahy z dobového tisku, volební a politické programy, stanovy a další ujednání
strany BHE. Tato publikace podrobně popisuje působení a přínos strany nejen na spolkové
úrovní, ale také na úrovni zemské. Na druhé – posuzováno z mého pohledu – lze v publikaci
rozpoznat určitý rozpoznatelný oslavný charakter strany BHE. Franz Neumann má tendenci
nezdůrazňovat negativní události ve straně, jako například odchod ministrů a poslanců ze
spolkové frakce. Neumannova publikace tvoří základ mé práce. Jsem si plně vědom úskalí
vyplývajících z jeho náhledu a cíleně se snažím co nejvíce využívat primární prameny, které
tato publikace obsahuje.
Za další přínosné dílo považuji článek autorky Marion Frantzioch-Immenkeppel
v odborném časopise Politik und Zeitgeschichte z roku 1996 s názvem Die Vertriebenen in
der

Bundesrepublik

Deutschland.

Frantzioch-Immenkeppel

zde

předkládá

průřez

problematikou vyhnanců od počátku nuceného odsunu až po současnost, kdy především
popisuje politické aktivity vyhnanců. Autorka byla v té době referentkou spolkového
ministerstva vnitra, pod které koncem šedesátých let přešlo spolkové ministerstvo pro
vyhnance, a tudíž měla přístup k archivním materiálům týkajících se vyhnanců.
Krajanská sdružení a vyhnanecké spolky také vydávají vlastní publikace a
informační brožury, ale tuto „literaturu“ nepovažuji za objektivní, neboť je poplatná
zájmům těchto uskupení, které mnohdy nepopisují skutečnosti v širším kontextu a tím
vytvářejí jednostranný pohled na česko-německé vztahy. Pro zadání mé práce nemohl být
rovněž využit český překlad Dějin Německa od autorů Helmuta Millera, Karla Kriegera a
Hanny Vollrath. Tato publikace informuje čtenáře pouze okrajově o odsunu německého
obyvatelstva, ale integrací vyhnanců se již nezabývá a taktéž nezmiňuje účast BHE v druhé
Adenauerově vládě.
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1. Poválečná společnost v Německu v letech 1945-1950 z pohledu vyhnanců
„Stunde Null“, spálená země, nic než bída, hlad a vyčerpání, ale také radost z konce
válečného konfliktu… I tak by se dalo charakterizovat Německo po kapitulaci 8. května
1945. Tuto zemi ovšem čekal mnohem náročnější úkol než se vyrovnat s údělem
poražených. Už s přicházejícím koncem druhé světové války prchali do Německa před
postupující východní frontou občané německé národnosti, ovšem to nejtěžší Německo
teprve čekalo. Dle Článku XIII. závěrečného protokolu Postupimské konference z 2. srpna
1945 muselo Německo přijmout přibližně 12 milionů obyvatel německé národnosti, kteří
byli nuceně vysídleni ze svých domovů, především v Československu, Polsku, Maďarsku,
Jugoslávii.2 Tito lidé, kteří mnohdy válku jako takovou ani nepocítili, se rázem ocitli
s kufrem v ruce, bez majetku a bez peněz ve válkou zničeném a zuboženém Německu. Jaké
měli postavení a práva ve společnosti, která je ani nepotřebovala? Jakým způsobem mohli
vyhnaní a vysídlení vyjadřovat své názory v nové vlasti? Jakým způsobem se podíleli na
tvorbě nově se rodící společnosti, která je s nepochopením odmítala? A především, jakým
způsobem se mohli vyhnanci angažovat v politice a jaký na ni měli vliv?
Pokud chceme na výše položené otázky získat odpověď, musíme nejprve popsat
samotný „vztah“ mezi vyhnanci a vítěznými mocnostmi. Dle autora stati Sudetští Němci
v poválečném Německu

Thomase Grossera nepovažovali západní spojenci odsun

německého obyvatelstva za trest, ale za obecné břemeno vyplývající z prohrané války a
nutnou daň v zájmu zachování míru a stability ve střední Evropě.3 Závěry Postupimské
konference tuto „daň“ obecněji nespecifikovaly a vyhnaným neposkytly žádná občanská
práva. Vyhnanci se proto ocitli v určitém politickém vakuu, které se podařilo odstranit
nejdříve až po pěti letech se vznikem Spolkové republiky Německo. Přes to všechno
Postupimská dohoda nastartovala proces integrace vyhnaných Němců do celoněmecké
společnosti, který nakonec vygradoval odškodněním a uznáním veškerých, i politických
práv odsunutých a vyhnaných Němců po druhé světové válce.
2

KUKLÍK, Jan, Odsun a jeho právní aspekty, IN: BENEŠ, JANČÍK, KUKLÍK, KURAL, Rozumět dějinám.
Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948, Gallery 2002, s.222-258; FRANTZIOCHIMMENKEPPEL, Marion, Die Vertriebenen in der Bundesrepublik Deutschland, IN: Aus Politik und
Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 28/96 5.července 1996, s.4
3
GROSSER, Thomas, Sudetští Němci v poválečném Německu, IN: KOSCHMAL, NEKULA, ROGALL, Češi a
Němci, Praha – Litomyšl 2002, s.239
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1.1 Nucené usídlení
Když na přelomu let 1945 / 1946 začal transport vysídlených Němců z okolních států
do jednotlivých zón okupovaného a válkou zdecimovaného Německa, musela německá
poválečná společnost dle závěrů Postupimské konference přijmout, ubytovat a zaopatřit přes
12 milionů odsunutých a uprchlých Němců, z nichž přibližně 3 miliony už v Německu byli
před začátkem nuceného vysídlení. Vítězné mocnosti usilovaly především o co nejrychlejší
a definitivní integraci vyhnaných ve snaze jednak stabilizovat politické poměry ve střední
Evropě a taktéž ve snaze předcházet a zabránit iredentistickým a revanšistickým snahám
vysídlené německé společnosti, která by mohla být ohniskem nepokojů v nově se utvářející
celoněmecké společnosti. S tímto názorem se setkáváme v díle dalšího soudobého
německého autora, Andrease Götze, který stejně jako Grosser předkládá představy
vítězných mocností, podle kterých se měli přesídlení Němci co nejrychleji „rozplynout“
v usedlé společnosti, které se měli jednostranně přizpůsobit.4 Výstižné je také prohlášení
americké okupační správy z roku 1947
„Politika Spojených států se soustředí na plné politické,
sociální a ekonomické přizpůsobení všech uprchlíků do
určené společnosti.“5
Na druhé straně, v samotném Německu panoval odlišný názor. Ve společnosti
převládalo mínění, že přítomnost vyhnaných je pouze dočasným řešením situace vzniklé po
druhé světové válce, a vnímala je spíše jako uprchlíky. Götze mimo jiné uvádí, že i sám
bavorský ministerský předseda Högner sdílel názor s odsunutými, a vyhnání taktéž, jako
oni, vnímal spíše jako nutnou evakuaci než trvalý odsun.6 Mezi starousedlíky a odsunutými
vládlo silné sociální napětí, kdy se jedna skupina obyvatel musela dělit s druhou o ubytovací
kapacity, potraviny, pracovní příležitosti a o surovinové zásobování. Není proto divu, že
naprostá většina obou skupin viděla jako jediné možné východisko z těchto problémů

4

GÖTZE, Andreas: Sudetští Němci ve Spolkové republice Německo. IN: Mezinárodní vztahy, roč. 30, 1995, č.2,
s. 95-107 (rozsah stran uveden dle ročenky 1995); GROSSER, Sudetští Němci v poválečném Německu, s.239240
5
vlastní překlad anglického originálu: „United States policy is directed toward the full assimilation, political,
social and economic, of all refugees in the communities to which they are assigned.“; IN: GROSSER, Thomas,
Das Assimilationskonzept der amerikanischen Flüchlingspolitik in der US-Zone nach 1945, IN: GROSSER,
GROSSER Ch., MÜLLER, SCHRAUT, Flüchtlingsfrage - das Zeitproblem. Amerikanische Besatzungspolitik,
deutschze Verwaltung und die Flüchtlinge in Württemberg-Baden 1945 – 1949, Mannheim, 1993, s.16
6
prohlášení bavorské zemské vlády z 22.10.1945, GÖTZE, Sudetští Němci ve Spolkové republice Německo
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v opětovném návratu nuceně přesídlených do jejich staré vlasti. Ovšem o tomto Spojenci
vůbec neuvažovali a s pozdějším vzrůstajícím napětím mezi vítěznými mocnostmi a
s pomalým nástupem studené války to bylo taktéž nemožné.
Starousedlá, poražená a válkou frustrovaná

německá společnost nahlížela na

vyhnané jako na uprchlé obyvatelstvo, cítila k nim spíše despekt než projevy pochopení a už
vůbec necítila podíl odpovědnosti za odsun německých skupin obyvatelstva z neněmeckých
území. Ba právě naopak, starousedlí Němci mnohdy vinili vyhnance, že právě oni jsou
odpovědní za nedostatek jakýchkoli prostředků. Autorka Marion Frantzioch-Immenkeppel
ve své práci Die Vertriebenen in der BRD vyhnance nazývá podle dobové terminologie jako
„nic nemající“, „baťůžkoví Němci“ nebo „Němci na nucené dovolené“, a sociální napětí
mezi oběma skupinami obyvatel popisuje jako „stav omráčení a posedávání na zabalených
kufrech“.7 Franz Neumann zachází ve svém díle ještě dál a označuje tuto skupinu obyvatel
jako „občany práv zbavené“, které staví naroveň „zneprávněným“ německým občanům,
kteří přímo podporovali nacismus a sloužili mu.8
I přes všechny prožitky z odsunu, navzdory bídě, nezaměstnanosti a nepochopení
nebyli vyhnanci osudu odevzdanou skupinou obyvatel, ale snažili se být aktivní a na své
problémy upozorňovat. Andreas Götz je toho názoru, že právě vynucené přesídlení a
integrace odsunutých do německé společnosti a jejich prožité trauma z nuceného vysídlení
posilovaly snahy vyhnaných o jejich sjednocení napříč politickou a náboženskou
příslušností, a jejich vzájemnou integraci a participaci v aktivní politice. Zpráva americké
tajné služby ze srpna 1945 sice ještě nemůže zohledňovat hlasy vysídlených Němců, ale
podle této zprávy přes 90% respondentů v západních okupačních zónách uvedlo, že se cítí
být politicky vyčerpáno, a taktéž byla převážná většina Němců přesvědčena, že politika v
nejbližší době bude v Německu utvářena bez jejich účasti,9 což se později potvrdilo ve
východním Německu. Vysídlenci ve svých starých vlastech většinou nepocítili takové
politické vykořenění a bezmocnost jakou mohli pociťovat občané Třetí říše za vlády
7
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1968, s.2
9
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NSDAP, tudíž vztah vyhnanců k politice nebyl tak skeptický a od samého počátku vyhnanci
usilovali o vliv na německou politiku a požadovali rovná práva.
Pokud se chceme zabývat politickými právy a vlivem vyhnaných na politiku
Spolkové republiky Německo, musíme se nejprve zaměřit na jejich prvotní občanská a
politická práva. Právě již zmiňované snahy západních Spojenců zabránit revanšismu a
iredentismu mnohdy vedly k protichůdným závěrům a opatřením, kdy na jedné straně
docházelo k demokratizaci německé společnosti a na straně druhé k zákazům a omezením.
Právě jedním z těchto opatření bylo plošné rozmístění transportovaného obyvatelstva tak,
aby sice rodiny zůstaly pohromadě, ale aby též došlo, pokud možno, k co největšímu
roztříštění jednotlivých městských či vesnických komunit a tím se minimalizovalo riziko
vzniku větších skupin odsunutého obyvatelstva10. Toto opatření šlo ruku v ruce s dalším
nařízením, které dokonce zakazovalo nošení krajanských krojů a symbolů, jenž by mohly
prozrazovat původ svých nositelů. Asi nejvíce rozporuplným nařízením byl tzv. „koaliční
zákaz“ z počátku roku 1946,11 který v rozporu s probíhající demokratizací Německa striktně
zakazoval nuceně odsunutým zakládání vlastních organizací, které by mohly hájit jejich
zájmy. Formálně bylo přesídlené obyvatelstvo okupační správou postaveno naroveň
domácímu německému obyvatelstvu. Prakticky tento stav nebyl právně zakotven a ono
prohlášení rovnoprávnosti nezměnilo skutečnost, že se vyhnaní Němci, mimo jiné i kvůli
koaličnímu zákazu, považovali za občany druhé třídy. K plnohodnotnému zrovnoprávnění
vyhnanců došlo až po vzniku Spolkové republiky Německo.

1.2 Ve stínu koaličního zákazu
V prvních letech po válce, v době platnosti „koaličního zákazu“, kdy bylo
odsunutým Němcům formálně zakázáno zakládat vlastní spolky, pomocné organizace či
politické strany, mohli vyhnaní vstupovat a politicky se angažovat ve Spojenci povolených
„licencovaných politických stranách“12 jako byly CSU (Christlich Sozial Union), SPD
(Sozial Partei Deutschlads), FDP (Freie Demokratische Partei), WAV (Wirtschaftliche

10
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Aufbauvereinigung), KPD (Komunistische Partei Deutschlands). Dále byli vyhnanci
sdružováni ve společenských institucích, jako byly církve nebo Červený kříž.
Politická uskupení samozřejmě projevovala zájem a snahu vyhnané Němce, jako
potencionální voliče, zaujmout, popřípadě je včlenit do svých řad. Volební hlasy
odsunutých Němců byly pro politické strany velice důležité, v některých oblastech,
například v Bavorsku, Dolním Sasku nebo Šlesvicku-Holštýnsku činil jejich podíl na
zastoupení obyvatelstva až 25%.13 Autor knihy o vývoji CSU v letech 1945-1972, Alf
Mintzl, míní, že si politické strany byly vědomy, jaký mají vyhnaní Němci politický
potenciál, a do jisté míry se obávaly jejich možné radikalizace, která pro ně znamenala
mimo jiné i „politické nebezpečí“ spojené s oslabením vlastních pozic. Proto se politické
strany snažily s vyhnanci spolupracovat a určitým způsobem tyto skupiny obyvatel
zaštiťovat a získat je na svoji stranu. S tímto cílem byly zakládány v rámci povolených
politických stran různé svazy či výbory.14 SPD počátkem roku 1946 založila „výbor pro
uprchlíky“15 a při jejím sekretariátu vznikl zvláštní referát pro uprchlíky. Paralelním
vývojem procházely i ostatní politické strany. Například bavorská CSU zřídila pro potřeby
odsunutých vlastní pracovní výbor „Svazu vyhnaných“,16 který přesídlené Němce alespoň
částečně zaštiťoval. Hlavně strany SPD, CDU a FDP měly zájem o hlasy vyhnaných a už
v roce 1946 se vyhnanci ojediněle objevili na kandidátních listinách těchto stran, ovšem
jedině WAV nabídla vyhnancům paritní zastoupení na kandidátních listinách,17 což se také
nejmarkantněji projevilo při prvních spolkových volbách, kdy většina vyhnanců ve
spolkovém sněmu byla z WAV.18 Samozřejmě, že takováto politická příslušnost, ať už
k CSU, SPD nebo jiným stranám, neznamenala pro odsunuté zisk plné politické suverenity,
neboť vlastní politické strany si mohli vyhnanci zakládat až po vzniku SRN. Od samého
začátku bylo středem „politické“ činnosti všech vyhnaneckých uskupení a svazů „právo na
sebeurčení a právo na vlast“. Všichni vyhnanci tudíž usilovali především o vliv na
německou zahraniční politiku.
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1.3 Vyhnanecké organizace a svazy
Andreas Götz uvádí, že i přes formální koaliční zákaz, který se hrubě dotýkal
občanských práv a svobod, bylo možné vyhnané Němce určitým způsobem sdružovat a
vytvářet prostor pro jejich vlastní reflexi nejen v politických stranách, ale též v pomocných
spolcích, které spadaly pod jiné celospolečenské organizace (církve, Červený kříž…). Dle
Götze byla jakýmsi prvním integračním faktorem pro vyhnané Němce na území Bavorska
tzv. Pomocná služba19, která vznikla v létě 1945 pod záštitou bavorského Červeného kříže.20
Náplní tzv. Pomocné služby byla, vedle charitativní a ubytovací péče, především podpora
při hledání zaměstnání prostřednictvím odborných skupin, které úzce spolupracovaly
s bavorským ministerstvem hospodářství a snažily se cíleně usadit kvalifikovanou pracovní
sílu. I přesto, že tyto pracovní skupiny neměly politické ambice a jejich hlavními cíli byly
jak integrace vyhnaných Němců do společnosti, tak i využití jejich profesního
kvalifikovaného pracovního potenciálu k obnovení zničeného bavorského hospodářství,
došlo v roce 1946 k ukončení činnosti těchto skupin poté, co československá vojenská mise
v Berlíně požádala o zákaz všech sudetoněmeckých organizací.21 Stejný přístup sdílely i
Spojené státy, které podle znění koaličního zákazu zakázaly ve své okupační zóně
odsunutým nejen z ČSR vytvářet takové nezávislé organizace, které by měla ve stanovách
převážně politické cíle.
Ovšem zákazy vydávané okupační správou nezmařily snahy vyhnaných o jejich
integraci a snahu zakládat taková společenství, která by bojovala proti společenské
diskriminaci a zajistila faktickou rovnost šancí mezi vyhnanci a původním obyvatelstvem.
Po likvidaci Pomocné služby dále hájily zájmy odsunutých například nově založený Hlavní
výbor uprchlíků a odsunutých v Bavorsku nebo také Hospodářská pomoc, která jako první
soukromá instituce navazovala ve své činnosti na zrušenou Pomocnou službu a stejně jako
její předchůdkyně působila jako poradní kancelář při zřizování nových pracovních míst a
zprostředkování práce pro kvalifikované dělníky, kteří pocházeli především z Čech.22
Dalším příkladem ve snaze pomoci a integrovat vyhnance bylo založení „Pracovní
19
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společenství německých uprchlíků“23 Linusem Katherem v Hamburgu. Tato společnost
vznikla za účelem nápravy válečných škod.
Vyhnanci se snažili organizovat buď podle regionů, z kterých byli vysídleni, v
„Krajanských spolcích“ (Landsmannschaften), nebo dle nových regionů v Německu, kde
byli usídleni. Vznikaly ovšem i skupiny založené na hlubších hodnotách, které procházely
napříč politickým spektrem.
Jednu z prvních zájmově zaměřených skupin vytvořili v roce 1946 katolíci pod
názvem Ackermann-Gemeinde. Tuto „obec“ tvořilo bývalé křesťanské odborové hnutí,
katolicky smýšlející studenti a bývalí členové Německé křesťansko-sociální strany. Toto
uskupení

spolupracovalo

především

s názorově

blízkým blokem

politických

stran

CDU/CSU a jednou z hlavních činností tohoto sdružení byla snaha udržet historické
povědomí a kulturní odpovědnost mezi národy a taktéž systematicky prosazovat usmíření a
mír se středoevropskými zeměmi. Tyto snahy dobře vystihuje jedna ze směrnic tohoto
spolku:
„My vyhnanci musíme přestat stále jen obviňovat
druhé a klást vůči nim nároky. Chceme je nejprve
vědomě klást sami sobě. Jenom tím získáme stálé
mravní právo upozorňovat druhé na plnění jejich
povinností.“24
V obdobném duchu vznikla v roce 1946 sociálnědemokratická Seliger-Gemeinde,
která sdružovala mimo jiné sudetoněmecké sociální demokraty, kteří museli po roce 1938
odejít do exilu. Seliger-Gemeinde se přikláněla a spolupracovala s programově blízkou
„sociální“ SPD. Její vliv na spolky vyhnaných byl v prvních letech nepatrný, ale v polovině
50.let vzrostl.25
Snaha koordinovat a propojit práci různých svépomocných spolků v hospodářské,
politické a kulturní oblasti vyvrcholila v červenci 1947 založením Pracovního spolku na
obhajobu sudetoněmeckých zájmů.26 Dle stanov šlo o koalici nestranických krajanů a
sudetoněmeckých svazů, které byly činné ve třech západních zónách.27 V tomto sdružení
23
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byla zastoupená křesťanskosociální Ackermann-Gemeinde, sociálnědemokratická SeligerGemeinde a taktéž kontroverzní Witiko-Bund, který zastupoval bývalé „bojovníky“ z
„Kamarádských

spolků“

(Kameradschaftsbundes),

stoupence

z

řad

nacionálních

socialistů/fašistů a stoupence Henleinovy strany.28 Tento spolek požadoval návrat Sudet
zpět do Říše a navazoval na tradici „národnostního boje“.29 Götze uvádí, že Pracovní
společenství hájilo zájmy vyhnanců především v zahraničněpolitické oblasti, kde kladlo
důraz na právo na vlast a sebeurčení v souvislosti se sudetoněmeckou otázkou, a to tím, že
shromažďovalo zprávy a dokumenty o událostech během odsunu, které později publikovalo
pod názvem Dokumenty o vyhnání sudetských Němců.30
Paralelně se vzestupem politické strany „Bloku vyhnaných a práv zbavených“,
kterému se bude věnovat další kapitola, vznikaly v 50.letech ve Spolkové republice další
svazy vyhnanců, které byly mnohdy s BHE úzce personálně spojeny.31 Sociálněpolitické
zájmové organizace se i přes koaliční zákaz v dubnu 1949 sjednotily v „Ústřední svaz
vyhnaných Němců“ (Zentralverband der vertriebenen Deutschen) a krajanská sdružení se
v srpnu téhož roku v Bad Homburgu zformovala do „Sjednocených východoněmeckých
krajanských spolků.“32 Aby si tyto dva svazy navzájem nekonkurovaly došlo mezi nimi v na
podzim 1949 k dohodě o vzájemné spolupráci a rozdělení kompetencí. Podle této dohody
měl Ústřední svaz na starost hospodářskou a sociální politiku a s tím spojenou snahu o
odškodnění a reparace. Naproti tomu krajanské spolky se staraly kulturně politické otázky a
prosazování „Ostpolitik“33 v zahraniční politice SRN.34 Ovšem toto rozdělení kompetencí se
ukázalo jako špatně uskutečnitelné a také díky neochotě se dohodnout jako neproveditelné. I
z tohoto důvodu vznikl v listopadu 1951 „Svaz vyhnanců“ (Bund der vertriebenen
Deutschen), který ovšem nezahrnoval krajanské spolky, které i z tohoto popudu založily
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v srpnu 1952 „Svaz krajanských spolků.“35 Teprve po osmi letech rivality mezi svazy a po
dlouhých a složitých vyjednáváních došlo 27. října 1957 ke konečnému sjednocení všech
vyhnaneckých svazů v „Bund der Vertriebenen – Vereinigte Landsmannschaften und
Landesverbände“, který je dnes se svými 2 miliony členy největším svazem ve Spolkové
republice.36 Dualismus spolků do konečného sjednocení vyhnance tříštil. Svazy a spolky se
snažily být nadstranické a snažily si zachovat svoji politickou neutralitu. Ovšem určité
oslabení pozic vyhnanců spatřoval autor publikace o BHE F.Neumann v politické
příslušnosti funkcionářů jednotlivých svazů k politickým stranám (hlavně CDU/CSU, SPD).
Tím docházelo k „štěpení“ hlasů při volbách, kdy lidé nehlasovali pro stranu, ale pro
jednotlivé kandidáty různých stran.37
Paralelně s uvedenými sdruženími fungovalo mnoho dalších zájmových skupin,
které si mnohdy konkurovaly. Náplní těchto skupin bylo především informovat a poukázat
na problémy, které vyhnance provázely nejen během odsunu, ale především během
usidlování v samotném Německu.
Situace ve vývoji politických organizací a uskupení v západních okupačních zónách
nebyla stejná. Do prvních spolkových voleb v roce 1949 byl v tomto vývoji značný rozdíl
mezi severními a jižními německými zeměmi. Na severu vyhnanci spíše vstupovali do
velkých existujících politických stran, kde se aktivně podíleli na spoluvytváření politiky.
Naproti tomu v jižním Německu zakládali vyhnanci vlastní organizace a svazy ve větší míře
než v severních spolkových zemích. Už při komunálních volbách v roce 1948 „napoprvé“
vstoupil do politiky blok vyhnaneckých organizací, které de-facto společně vytvořily třetí
největší stranu po CDU a SPD. Tento úspěch jim zajistil dobrou pozici pro budoucí jednání
s velkými stranami.38
1.4 Zrovnoprávnění odsunutých Němců
Jak síla i význam různých vyhnaneckých spolků rostl, přestal být koaliční zákaz tak
účinný, jak předpokládali Spojenci v době jeho zavedení. Došlo též k zlepšení sociální
35
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situace a vztahů mezi vyhnanci a starousedlíky. Značný podíl na tom mělo začlenění tří
západních okupačních zón do Marshallova plánu39 a také provedení měnové reformy
v západních okupačních zónách 20.června 1948.40 Ekonomická situace vyhnaných se
poněkud přiblížila ekonomickým možnostem usedlého obyvatelstva. V oběhu bylo sice
méně peněz, ale tyto peníze měly mnohem větší hodnotu. Tím mizely největší rozdíly mezi
vyhnanci a starousedlíky. Taktéž zahraničně politická situace, vzrůstající napětí mezi
vítěznými mocnostmi a nástup studené války jasně ukázaly, že návrat vyhnaných do staré
vlasti není vůbec reálný. Potvrdilo to trvalou integraci miliónů vyhnaných v nové vlasti.
Tím také vzrostl význam svépomocných spolků a dalších vyhnaneckých sdružení.
I z těchto důvodů uvolnily okupační mocnosti v roce 1948 svůj dohled nad
udělováním licencí politickým uskupením a koncem roku 1949 tento dohled v kontextu se
vznikem obou států zrušily definitivně.41 Tím přestal platit i výše zmiňovaný koaliční zákaz,
který byl oficiálně odvolán na začátku roku 1950, a vyhnancům se tak otevřel prostor pro
zakládání

vlastních politických

uskupení, která mohla být

nezávislá na dříve

„licencovaných“ politických stranách. Do jisté míry další uvolnění sociálně-politických
poměrů v Německu přinesla od roku 1948 možnost dalšího přesídlení vyhnaných v rámci
Německa, jak bylo později zakotveno v článku 119 nové ústavy Spolkové republiky. Tento
„přesidlovací zákon“ měl ulevit vyhnanci nejvíce zatíženým spolkovým zemím – Bavorsku,
Dolnímu Sasku a Šlesvicku-Holštýnsku.42 Přetlak v těchto zemích vznikl do jisté míry i tím,
že francouzská okupační zóna vysídlené vůbec nepřijímala. Toto opatření také zmírnilo
nedostatek pracovních míst a ubytovacích kapacit v oblastech, které přijaly nejvíce
vysídlených. Statistika Spolkové vlády uvádí, že mezi lety 1949 a 1960 se každý vyhnanec
v průměru minimálně jednou přestěhoval.43
Důležitým mezníkem v integraci vyhnaných byl právě Spolkové republiky Německo
a zejména přijetí „Základního zákona“ - ústavy SRN z 23. května 1949. Podle článku 116
39
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této „ústavy“ bylo vyhnanému a uprchlému obyvatelstvu z území Německé říše, jejíž
hranice byly platné k 31. 12. 1937, přiznáno německé občanství a veškerá práva s tím
spojená, čímž byli postaveni bez rozdílu naroveň původnímu obyvatelstvu.44 Toto byl také
důležitý předpoklad, aby vyhnanci mohli získávat finanční výpomoc od státu, ať už ve
formě příspěvků na financování vlastních organizací nebo formou odškodnění za poválečné
útrapy. Právě odškodnění za válkou a odsunem způsobené škody, tvořilo další
z rozhodujících úprav Spolkové republiky. Po dlouhých rozpravách o jeho rozsahu byl
1.září 1952 konečně schválen zákon o odškodnění,45 který zdokonaloval zákon o okamžité
pomoci z roku 1949.46 Dle tohoto zákona bylo do roku 1989 vyplaceno přes 135 miliard
západoněmeckých marek.47 Ovšem asi nejdůležitějším zákonem pro vyhnance byl
„Spolkový zákon o vyhnancích“48 z 19. května 1953, který jasně definoval a sjednocoval
okruh osob, které byly v poválečných letech označovány jako „vyhnanci“, uprchlíci“ či
„vysídlenci“. Frantzioch-Immenkeppel tento zákon nazývá „základním zákonem vyhnanců“
a poukazuje na fakt, že tento zákon spojoval

definici pojmu vyhnance s příslušností

k německému národu.49 Tato příslušnost byla definována buď původem, kulturní
sounáležitostí nebo „okolnostmi po druhé světové válce“, tím byl míněn odsun a vyhnání.
Tento zákon byl pro vyhnance důležitý i tím, že s přihlédnutím na politickou situaci
v sousední Německé demokratické republice jej bylo možné aplikovat i na budoucí
uprchlíky a později přistěhované.

Období mezi koncem války s bezprostředním následkem vyhnání a vysídlení
z Československa, Polska, Maďarska a Jugoslávie, kdy vyhnanci postrádali jakoukoli
rovnoprávnost práva s původními obyvateli Německa, a přijetím ústavy SRN v květnu
1949, kdy byla vyhnaným přiznána veškerá, i politická práva, znamenalo pro vyhnané

44
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jakési „prenatální“ období jejich integrace do nové celoněmecké společnosti. Díky tvrdé
práci na obnově válkou zničeného hospodářství přestali být vnímáni jako „hosté“, ale začali
být akceptováni jako pevná součást německé společnosti. Především jejich snaha měnit a
spoluvytvářet hodnoty „zdola“ vedla vyhnané k plné právní integraci, která vyvrcholila
v letech 1952 a 1953, kdy byli nejprve odškodněni za válkou způsobené útrapy. Později byl
přijat Spolkový zákon o vyhnancích, který jim jasně připisoval příslušnost k německému
národu a který mohl být aplikovaný, s ohledem na vnitropolitický vývoj v Německé
demokratické republice, i na budoucí přistěhované.
Po zrušení koaličního zákazu přineslo vyhnaným následující období možnost rovné
politické participace na vývoji společnosti, na vytváření demokratického politického
prostředí a začlenění se do plného hospodářského růstu jejich nové vlasti. Právě zpracování
tematiky politické participace vyhnaných Němců v spolkové politice SRN je cílem druhé
kapitoly této bakalářské práce.
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2. Vzestup a pád „Bloku z vlasti vyhnaných a práv zbavených“
Jak jsem již popsal v předchozí kapitole, část vyhnanců se do začátku padesátých let
sdružovala v nadstranických svazech a krajanských organizacích, jejichž cílem bylo hlavně
zachování kulturních hodnot odsunutých Němců. Druhá část vyhnanců vstoupila do
okupační správou „licencovaných“ politických obnovených nebo nově založených stran.
Mezi jinými například Paul Löbe (SPD), a Rainer Barzel (CDU).50 Frantzioch-Immenkeppel
uvádí také jako vyhnance Kurta Schummachera, který sice pochází z německých
východních zemí, ale ten působil v SPD v Bádensku-Würtembersku již před válkou. V době
platnosti koaličního zákazu neměli vyhnanci svoji politickou stranu, ale i přesto měli své
zastoupení již v prvním spolkovém sněmu, který byl sestaven po specifických volbách
v srpnu 1949.51 Z celkového počtu 402 poslanců bylo 61 z řad vyhnanců.52 Těchto 15%
poslanců z různých politických stran prozatím nevytvořilo vlastní „mezistranickou“ frakci,
která by jednotně prosazovala zájmy vyhnanců ve Spolkové republice.
Tato mezera na poli politických stran byla ovšem po zrušení koaličního zákazu a
vzniku Spolkové republiky Německo velice brzy obsazena nově se formujícím „Blokem
vyhnaných a práv zbavených“.
2.1 Formování „Bloku z vlasti vyhnaných a práv zbavených“
Pět let po skončení druhé světové války a čtyři roky po příchodu vyhnaných a
odsunutých do západních okupačních zón Německa si vyhnanci mohli zakládat vlastní
politické strany, které vznikly téměř ve všech spolkových zemích a které později utvořily
„Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten“. Výraznou roli při formování nové
politické strany hrál Waldemar Kraft, který stál v čele vyhnanců v Šlesvicku-Holštýnsku.
Kraft zformuloval během své přednášky v Hermannsburgu tezi, která byla nejen důležitým
podkladem pro zákon o vyrovnání z roku 1952, ale také jakýmsi stěžejním mottem
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vyhnanců a jejich strany. Z části se tato teze také promítla přímo do politického programu
BHE.
„Uprchlíci z východu nenesou žádnou osobní vinu na tom, že ztratili
svůj domov, stejně jako to není osobní zásluha ostatních, že si mohli
na západě všechno ponechat. Všichni Němci prohráli válku společně,
proto musí všichni společně platit.“53
Obdobným tónem se o vyhnanecké problematice vyjadřoval na zasedání hesenského
zemského parlamentu z února 1951 poslanec Dr. Czermak:
„My vlasti zbavení a poškození nechceme nic nerozumného;
nepožadujeme nic nemožného, nic nespravedlivého; nechceme nic
jiného než vlastní dobré právo. Toto ale brzy, hned, dříve, než bude
příliš pozdě“.54
Tato vyjádření vystihovala nálady a politické smýšlení vyhnaných koncem
čtyřicátých a začátkem padesátých let a podtrhovala snahy o založení vlastní politické
strany. Podle Neumanna byli vyhnanci toho názoru, že „staré“ politické strany nebyly
schopny a ani neměly dostatek vůle k rychlému vyřešení sociálního napětí a rozdílností
mezi vyhnanci a starousedlíky.55 Ačkoli měli vyhnanci své poslance v zemských
parlamentech i v „Bundestagu“, neodpovídalo toto zastoupení poměru mezi vyhnanými a
původním obyvatelstvem a taktéž tato úzká skupina poslanců nebyla schopná prosazovat
zájmy vyhnanců v plné míře. I z tohoto důvodu založil v lednu 1950 Waldemar Kraft první
„buňku“ BHE na zemské úrovni v Šlesvicku-Holštýnsku. Zde také tato sociálně zaměřená
strana po zemských volbách téhož roku vstoupila do parlamentu ze ziskem 23,4%.56 Tento
překvapivý zisk hlasů byl do určité míry protestem voličů z řad vyhnanců a vyjádření jejich
nesouhlasu se sociální politikou, kterou do té doby prováděly „licencované“ strany. Sám
Kraft se o těchto stranách vyjadřoval nelichotivým způsobem a byl toho názoru, že tyto
strany nejsou dostačujícím a přirozeným odrazem toho, jak společnost politicky smýšlí a
cítí. Dále tyto strany označoval za účelové strany okupačních mocností. Tehdejší politická
53
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situace dle Krafta vytvářela historický anachronismus, byla silně spjata s nacismem,
komunismem, druhou světovou válkou, rozdělením Německa a hlavně neodrážela potřeby
společnosti.57 Ze záznamu jednání zemského předsednictva Dolního Saska a prozatímní
frakce BHE lze tento nesouhlas s tehdejšími politickými poměry taktéž vyčíst, mimo jiné
jsou zde tehdejší političtí představitelé považováni za „poražené“ z roku 1933, kteří
nemohou efektivně vyřešit sociální problémy a napětí způsobené odsunem Němců
z východních území.58
Zrušení koaličního zákazu, určité vakuum na poli politických stran, nesouhlas se
sociální politikou hlavních politických stran a nečekaný úspěch nového politického hnutí
vyhnanců do jisté míry spustilo lavinu rozšiřování BHE do dalších spolkových zemí, kde se
vyhnanci snažili na parlamentní úrovni prosadit sociálně-hospodářské změny za účelem
podpory a hlubší integrace vyhnaných do společnosti. Mezi etablovanými politickými
stranami panovaly určité obavy, že BHE může představovat „rušivou sílu“59 v německé
politice a může je ohrozit. Tyto obavy se částečně potvrdily už v zemských volbách v roce
1950, kdy s výjimkou Šlesvicka-Holštýnska získala BHE pouze polovinu hlasů
potencionálních voličů z řad vyhnanců.60 Přesto tato strana hrála důležitou roli v zemských
parlamentech, kde spoluvytvářela koalice především s FDP, CDU a SPD a podílela se na
tvorbě politiky na zemské úrovni.
Po úspěších BHE v zemské politice byl tento integrační proces završen v listopadu
1952 vytvořením, respektive přejmenováním BHE na „Celoněmecký blok / Blok z vlasti
vyhnaných a práv zbavených“61, kdy za lomítkem nadále zůstával původní název strany.
Cílem této strany byla vedle sociálního a hospodářského začlenění vyhnanců do společnosti,
především snaha nekapitulovat a nepřijmout bez odporu ztrátu domova a základních
lidských práv, ale naopak se vzchopit a vzepřít se politickému a hospodářskému chaosu po
druhé světové válce.62
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Už koncem téhož roku, kdy vznikla BHE ve Šlesvicku-Holštýnsku, byla tato strana
respektovaným politickým hnutím, které mělo sílu spoluvytvářet německou politiku. BHE
měla relativně silné mocenské postavení ve spolkových zemích, které přijaly nejvíce
vyhnaných, a to v Bavorsku, Šlesvicku-Holštýnsku a Dolním Sasku, kde v průběhu roku
1950 do této strany vstoupilo 60 000 členů.63 Už 13. října 1950 založili spolkoví poslanci
Hans-Gerd Frölich, Franz Ott, Hans Tichi a Stephan Weickert, do té doby ve službách
WAV, parlamentní skupinu BHE ve Spolkovém sněmu. Tím získala BHE čtyři spolkové
poslance v prvním Spolkovém sněmu zvoleném v roce 1949. Dále byla také zastoupena
dalšími 46 poslanci v zemských parlamentech.64 Právě v tomto prvním legislativním období
Spolkového sněmu bylo schváleno nejvíce „zrovnoprávňujících“ a „odškodňujících“ zákonů
ve prospěch vyhnanců.65
I kancléř Konrad Adenauer si byl vědom politické síly BHE a už v roce 1952, rok
před řádnými spolkovými volbami, se pokusil využít budoucí potenciál BHE pro svoji
stranu CDU a prostřednictvím zemského premiéra Šlesvicka-Holštýnska Lübkeho
vyjednával s Kraftem o možné spoluúčasti v budoucí spolkové vládě a o postoupení křesla
spolkového ministra pro vyhnance straně BHE.66 Toto ministerstvo bylo zřízeno se vznikem
Spolkové republiky v roce 1949. Kraft sám byl ovšem toho mínění, že jakékoli spojování
BHE s novou vládou a předem dohodnuté rozdělení resortů může BHE uškodit, proto také
sám nechtěl být ministrem v možné nové vládě.
2.2 I. spolkový sjezd BHE a její politický program
První spolkový sjezd BHE 13. a 14. září 1952 v dolnosaském Goslaru mohl hrdě
konstatovat téměř po třech letech formování nové politické strany další úspěchy. Blok BHE
měl zastoupení ve všech deseti spolkových zemích. V pěti měl celkem 68 zemských
poslanců67 a ve čtyřech zemských vládách utvářel v koalici vlády, v kterých měl celkem 8
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ministrů a „státních sekretářů“.68 Na tomto sjezdu byl jako předseda strany potvrzen
Waldemar Kraft – v podstatě šlo o formalitu. Kraft neměl ve straně jiného výrazného
protikandidáta a také to byl právě hlavně on, kdo nejvíce ovlivňoval politiku a rozhodování
ve straně. Jako zástupci W. Krafta byli jmenováni, Friedrich von Kessel a Erni Finselberger
a bývalý pražský profesor Theodor Oberländer, který se také podílel na východních taženích
v čele jednotky Bergmann.69
Těžištěm tohoto sjezdu bylo formování programu strany, který kladl největší důraz
na sociální politiku. Už v první větě volebního programu BHE ke spolkovým volbám v roce
1953 se BHE prezentuje jako strana „rovného práva“ pro všechny.70 K tomu člen
předsednictva Ziegler na sjezdu mimo jiné prohlásil, že BHE se musí zaměřit na všechny
válkou poškozené skupiny obyvatel, nejen na vybombardované, odsunuté a z domovů
vyhnané, ale také na uprchlé ze sovětské zóny, na bývalé - práv zbavené - nacisty a na
vysoké úředníky. Této skupině „zneprávněných“ také odpovídá druhý přídomek v názvu
strany – „Entrechteten“ – „práv zbavení“. Tyto válkou poškozené skupiny obyvatel
nazývá „pátou kolonou“ a poukazuje na nutnost jejich rychlé a plnohodnotné integrace do
společnosti.71 Dále BHE ve svém sociálním programu mimo jiné prosazovala zvýšení
státních příspěvků pro zemědělce, rodiny s dětmi a taktéž sjednocení 33 rozdílných
školských systémů a vytvoření spolkového ministerstva kultury.72
Jak už jsem naznačil výše, byla strana v listopadu 1952 přejmenována na
„Gesamtdeutscher Block / Block der Heimatvertriebenen und Entrechtenen“ (dále
GB/BHE) právě za účelem viditelně zastupovat nejen vyhnance, ale i ostatní skupiny
obyvatel, přičemž prioritní cílovou skupinou zůstávali stále vyhnanci, a to jak v západním
Německu, tak i vyhnaní a odsunutí Němci v sovětské okupační zóně, pozdější Německé
demokratické republice. Otázkou zůstává, zda toto přejmenování nebylo spíše určitým
předvolebním tahem před blížícími se spolkovými volbami v nadcházejícím roce. Postoj
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k vyhnancům ve východním Německu se odráží i v zahraničněpolitické koncepci GB/BHE,
která byla přijata na zmiňovaném spolkovém sjezdu v Goslaru.
Právě zahraničně politická koncepce a sociální zrovnoprávnění všech skupin
obyvatel byly hlavními body strany. GB/BHE dbala na pojem „celoněmecký“ a přes
rostoucí napětí mezi východem a západem usilovala o otevřený dialog se zástupci
východního Německa. Sám předseda stany Kraft, který hrál nejen v zahraničněpolitické
koncepci prim, k tomu dodává:
„ …. Jestliže se ptáme: Mohou takové rozhovory a jednání škodit? Tak
zní naše odpověď: Ne! Požadujeme, aby bylo možné jednat a diskutovat,
přinejmenším jako projev dobré vůle. …“ 73
Za Německo považuje GB/BHE jak východní tak západní část, a ve svém programu
požaduje sjednocení všech čtyř okupačních zón, vyhlášení demokratických voleb a
vytvoření nezávislého celoněmeckého státu jako rovného člena mezinárodního společenství
a nově se sjednocující Evropy. S tím částečně související otázku o znovuvyzbrojení
německé armády BHE nikdy nezamítla, ba naopak ji spojovala s nutností bránit Evropu
před komunismem. Prozápadní orientaci strany dokládá i schválení smlouvy o přistoupení
Německa k Montánní unii ze dne 11. 1. 1952. W. Kraft k tomu tehdy v Lübecku prohlásil:
„Vítáme Schumannův plán jako první vážný opravdový krok na cestě
k Evropě, k evropské myšlence. Evropa ale není jen Francie, Itálie,
Británie a západní polovina Německa. Evropa je celá Evropa, stejně
jako Německo považujeme za celé Německo, včetně oblastí na východ od
linie Odra-Nisa“.74
Oficiálně byla GB/BHE zastáncem „mírové“ revize smluv z Jalty a Postupimi, ale při
jednáních o Evropském obranném společenství a vstupu Německa do NATO byla GB/BHE
zastáncem „politiky síly“ a drtivá většina členů GB/BHE byla jak pro vojenskou, tak pro
politickou integraci Německa jako rovnoprávného člena Západoevropské unie.75 Prozápadní
orientace BHE byla taktéž viditelná při změně názvu strany, kdy se dokonce uvažovalo o
názvu „Block für Heimat und Europa“. Tak trochu bezzubě vyznívá i další z bodů
volebního programu pro rok 1953 a to požadavek přijetí zásad Atlantické charty76 pro
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všechny státy a národy. Jakým způsobem by cílů Charty v takovém rozsahu mělo být
dosaženo, už dokument neuvádí. Razance, s jakou BHE prosazovala své prozápadní
myšlenky, do jisté míry částečně zastínila prvotní orientaci strany, která byla původně
zaměřena na sociální zrovnoprávnění všech skupin obyvatel.
2.3 Cesta do Spolkového sněmu
S novým názvem, který měl oslovit celoněmeckou společnost, se sociálně
politickým programem, který byl zaměřen na všechny skupiny německého obyvatelstva, a
především se ziskem 5,9%77 ve spolkových volbách 6. září 1953 vstoupil „Celoněmecký
Blok“ poprvé do Spolkového sněmu.78 Ovšem razance, s jakou strana v roce 1950 vstoupila
do politického povědomí ve Šlesvicku-Holštýnsku, se ve spolkových volbách i přes
očekávání nekonala. Názorným příkladem (ne)úspěchu pro celou Spolkovou republiku
může být právě Šlesvicko-Holštýnsko, kde byl volebním lídrem W. Kraft, a kde od roku
1950 popularita BHE postupně klesala (viz. tabulka). Jednotlivé volby spolu sice nesouvisí,
ale dokládají pokles přízně strany GB/BHE.
Zemské volby

1950

24593 hlasů = 26,2%

Krajské volby

1951

17783 hlasů = 20,2%

Spolkové volby 1953

12499 hlasů = 12,8%
Přehled odevzdaných hlasů pro BHE ve Šlesvicku-Holštýnsku79

Podobným způsobem klesala popularita „Celoněmeckého bloku“ i v ostatních spolkových
zemích. Profesor Oberländer se o výsledku spolkových voleb vyjádřil slovy:

„ … i

pesimisté jsou překvapeni, volební den byl pro BHE nešťastný….“80 Ztráta hlasů byla
připisována mnoha faktorům: nejdůležitější „zrovnoprávňující“ a „odškodňující“ zákony již
byly (s podporou GB/BHE) přijaty a s přihlédnutím k volebním statistikám se ukázalo, že
změna názvu strany a neshody při sestavování kandidátek, které byly obsazovány v poměru
1:9 ve prospěch vyhnanců na úkor ostatních válkou poškozených skupin – převážně práv

území. Dále deklarovali, že „mají v úctě právo všech národů zvolit si formu vlády, pod kterou chtějí žít a přejí si,
aby práva svrchovanosti byla navrácena těm, jež jich byly násilím zbaveny“. LUŇÁK, Západ, s.46, 52-53
77
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zbavených sympatizantů nacistického režimu,81 straně uškodily a mnoho potenciálních
voličů přešlo k Adenauerově CDU.82
BHE si ve spolkových volbách prostřednictvím sjednocení všech „zneprávněných a
válkou poškozených“ slibovala zisk silné a spolurozhodující pozice v Bundestagu. O to bylo
zklamání stranických špiček větší, když se strana přehoupla jen o necelé procento přes
pětiprocentní hranici pro vstup do Spolkového sněmu. Ale i s tímto výsledkem získal
„Celoněmecký blok“ 27 mandátů.83 Sesterské strany CDU a CSU sice měly ve Spolkovém
sněmu absolutní většinu, 245 z 487 mandátů, která byla dostačující pro prosazení běžných
zákonů,84 přesto však potřeboval K. Adenauer pro svoji „politiku síly“, prozápadní
integrační politiku, snahu o znovuvyzbrojení a vytvoření silného kapitalistického
hospodářství, získat co nejširší podporu nejen veřejnosti, ale i politických stran, s kterými
by mohl v koalici prosadit důležité mezinárodní smlouvy (např.vstup SRN do NATO), pro
jejichž prosazení potřeboval dvoutřetinovou podporu spolkového sněmu.
Strana GB/BHE byla díky své koncepci zahraniční politiky a postoji k důležitým
zahraničně politickým otázkám, jako bylo znovuvyzbrojení Německa a přijetí generální
smlouvy, vhodným koaličním partnerem Konrada Adenauera. GB/BHE i Adenauer byli pro
prohloubení spolupráce Německa se Západem, pro účast Německa v západních integračních
strukturách a pro navrácení plné suverenity Německu. GB/BHE také považovala
sjednocenou Evropu a mezinárodní spolupráci jako jediného stálého garanta „práva na
vlast“, které chápala jako základní právo jedince. Podle GB/BHE mohly jen „spojené státy
Evropy“ poskytnout společnou možnost soužití různých národností a menšin na sporných
územích.85 Rozhodnost, s jakou se GB/BHE věnovala zahraničním otázkám, dokládá i
stanovisko předsednictva strany z roku 1951: „BHE si je vědoma, že takové soužití různých
menšin není možné bez aktivní podpory ostatních států, a že toto je jediná možná cesta
k svobodné a právní budoucnosti.“86
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Ovšem autor rozsáhlé bibliografie strany BHE, Franz Neumann, je toho názoru, že
BHE do Adenauerovy koalice přivedla trochu jiná událost – a to debata ohledně otázky
Evropského obranného společenství. W. Kraft sice nakonec schválení přístupové smlouvy
prosadil, ale tato otázka také přinesla první kritiku na předsedu BHE a první rozpory
v rámci strany, které později gradovaly. Oficiální souhlas BHE během třetího čtení ve
Spolkovém sněmu 19. 3. 1953 se smlouvou o Evropském obranném společenství znamenal
podle Neumanna důležitý mezník v historii strany: došlo ke změně orientace z „opoziční“,
sociálně zaměřené strany v „provládní“ zahraničně politicky orientovanou stranu. Během
vnitrostranických diskuzí ohledně přístupu SRN k Obrannému společenství totiž W. Kraft
doslova otočil svůj postoj od bezpodmínečného „NE“ k bezpodmínečnému „ANO“.87 Další
německý autor Härendel v tomto směru zachází ještě dál a uvádí, že Waldemar Kraft byl
odhodlán vyjít vstříc kancléři při ratifikaci prozápadních smluv, aby straně BHE zajistil
účast v druhé Adenauerově vládě.88
Samotný vstup BHE do vládní koalice se uvnitř strany neobešel bez osobních střetů.
Právě spory ohledně vstupu do vlády odstartovaly napětí mezi spolkovým předsednictvem a
zástupci Dolního Saska. V čele této opozice proti W. Kraftovi a jeho až přehnané touze po
účasti BHE v druhé Adenauerově vládě stál Friedrich von Kessel, který se k tomu později
takto příznačně vyjádřil:
„…V roce 1953, kdy se jednalo o účasti ve vládě, jsme o tomto ve
spolkovém předsednictvu velice silně diskutovali. Vždy jsem zastával
názor, že je neúčelné se spolupodílet na vládě, kde jedna strana má
v parlamentu většinu. Z tohoto mínění vychází celý můj spor s panem
Kraftem…“89
Po dlouhých vyjednáváních a střetech uvnitř strany nakonec spolkové předsednictvo
jednomyslně přijalo podmínky pro vyjednávání o vstupu do spolkové vlády. Ale i přes
jednomyslné schválení vstupu do koalice byla stále „vnitrostranická“ opozice proti účasti ve
spolkové vládě hlavně s ohledem na otázky zahraniční politiky. Převzetím Adenauerovy
koncepce prozápadní zahraniční politiky totiž došlo k odklonu GB/BHE od „Ostpolitik“,
kterou strana prosazovala v souvislosti s „vyhnaneckou otázkou“. Opoziční křídlo strany
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odmítalo ústupky v zahraničně politických otázkách, trvalo na silnějším zdůraznění
„východopolitických“ požadavků BHE v koaličních vyjednáváních a deklarovalo, že
západní integrační proces podpoří pouze za předpokladu, že půjde ruku v ruce společně s
aktivní „Ostpolitik“.90
Během dlouhých koaličních vyjednávání požadovala strana GB/BHE kromě
ministerstva pro vyhnance, které považovala za jisté, ještě jedno další plnohodnotné
ministerstvo. W. Kraft, který vedl vyjednávání, dále uvažoval o převzetí jednoho
z ministerstev zemědělství, průmyslu nebo ministerstva dopravy.91 To se ovšem ukázalo
jako nemožné a GB/BHE se musela v druhé Adenauerově vládě tvořenou koalicí
CDU/CSU, GB/BHE, FDP a DP spokojit se spolkovým ministerstvem pro vyhnance,
v jehož čele stál profesor Theodor Oberländer, a s nově vzniklým postem ministra bez
portfeje,92 kterým se stal Waldemar Kraft.93 Kraft nikdy nechtěl být ministrem pro
vyhnance, proto také nechal tento resort T. Oberländerovi, a uvažoval o postu

na

„celospolečenském“ ministerstvu. Otázkou zůstává, zda tento nový resort nevznikl jen pro
potřeby GB/BHE a díky jejich snaze získat ministerstva dvě. V novém úřadě byl Waldemar
Kraft odpovědný především za komunikaci mezi jednotlivými stranami vládní koalice.
Kraft musel do jisté míry přijmout hořkou porážku a přijmout ztrátu prestiže ve vlastní
straně, kde byl mnohdy dosti nelichotivě, ale i výstižně (s přihlédnutím na jeho příjmení),
označován jako „Wasserkraft-Ministr“.94
Výsledek vyjednávání o vstupu GB/BHE do druhé Adenauerovy vlády byl dosti
slabý. Přesto byl jednotně odsouhlasen spolkovým předsednictvem. To dokládá zásadní
snahu této strany účastnit se jakékoli vládní koalice. Pozice GB/BHE vedle bloku stran
CDU/CSU,

které

měly

absolutní

většinu,

nebyla

jednoduchá

a

často

vedla

k vnitrostranickým a koaličním krizím.
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2.4 GB/BHE ve Spolkovém sněmu
Fakticky se tak mužem číslo jedna ve straně stal Theodor Oberländer. Ten se po
svém nástupu do funkce snažil ministerstvo pro vyhnance zásadním způsobem reformovat.
Usiloval o rozšíření kompetencí ministerstva tak, aby bylo možné aplikovat a poskytnout
podporu nejen pro vyhnance, ale i pro uprchlíky a ostatní válkou poškozené skupiny
obyvatel tak, jak to GB/BHE prohlašovala ve svém volebním programu. Tuto pravomoc a
rozšíření kompetencí ministerstva pro vyhnance schválil Konrad Adenauer v dopise z října
1953.95 Theodor Oberländer tím získal pravomoc od 29. 1. 1954 zastupovat 8,5 mil
vyhnanců, 2,1 milionů uprchlíků ze sovětské okupační zóny/NDR, 8 milionů válkou
poškozených a 0,3 milionů evakuovaných německých občanů96 (prakticky byly kompetence
ministerstva rozšířeny až od 1.dubna 1954).97 Toto opatření šlo ruku v ruce s další
požadovanou změnou, která měla ministrovi pro vyhnance umožnit volně nakládat
s prostředky určenými zákonem o odškodnění tak, aby mohla GB/BHE vyplácet odškodné
všem válkou poškozeným skupinám a tím poskytnout předpoklad pro jejich začlenění do
společnosti. Spolkový kancléř Konrád Adenauer se k tomuto požadavku vyjádřil slovy, že
požadavek GB/BHE je oprávněný, že je téhož názoru, a že musí být prohloubeny
kompetence spolkového ministerstva pro vyhnance v přerozdělování finančních prostředků.
Zároveň dodal, že je potřeba připravit příslušnou vyhlášku, která by nakládání s finančními
prostředky legalizovala, a přesvědčit vládní koalici o nutnosti změny odpovídajícího
zákona.98
Už v lednu 1954 se začal čím dál častěji projevovat nesouhlas s vývojem „koaličního
soužití“. Poslanec Horst Hassler na spolkovém výboru GB/BHE vyzval stranu k odchodu
z koalice, pokud nebude zaručen sociální charakter vládní politiky. Dále také zdůraznil, že
pokud vliv strany na rozhodování v koalici bude nadále nedostatečný pro efektivní
prosazení politiky sociálního zrovnoprávnění, začlenění válkou poškozených do společnosti
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a v zahraničněpolitických otázkách hájení práva na vlast, bude třeba odejít z vládní
koalice.99
Dlouhá vyjednávání se spolkovým ministrem financí Schäfferem ohledně
kompetencí v přerozdělování odškodného zůstala bez výsledku. A protože ministerstvo pro
vyhnance nezískalo ani slibované rozšíření kompetencí v nakládání s finančními prostředky,
rozhodlo se spolkové předsednictvo Celoněmeckého bloku jednomyslně podpořit výzvu
Horsta Haaslera a k 10. listopadu předložilo kancléři Adenauerovi a koaličním partnerům
ultimátum: všechny koaliční dohody musí být dodrženy a neprodleně realizovány!
V opačném případě nemůže být GB/BHE součástí koalice a ministři Kraft a Oberländer
podají demisi.100 Konrad Adenauer si byl dobře vědom, že bez podpory malých stran
nemůže prosadit změny ve volebním zákoně a tak se během následujících „vynucených“
jednání straně GB/BHE podařilo prosadit většinu svých politicko sociálních požadavků:101
•

Především to, že spolkový ministr pro vyhnance získal možnost spolunakládat
s finančními prostředky na odškodnění. Spolkový ministr pro vyhnance společně s
ministrem financí, ministrem hospodářství a ministrem pro ERP otázky jmenoval
státního komisaře odpovědného za fondy určené pro odškodnění.

•

Cenným úspěchem bylo také prosazení zákona o odškodnění válečných zajatců,102 kdy
byl rozpočet pro tyto účely navýšen pro rok 1954 oproti 50 milionům na 100 milionů a
pro rok 1955 ze 100 milionů na 150 milionů západních marek.

•

Pro potřeby odškodnění uprchlíků ze sovětské okupační zóny byl o 50 milionů marek
navýšen odškodňovací fond, dále byl vyčleněno 105 milionů (namísto 55 mil.)
z rozpočtu SRN na zrušení ubytovacích uprchlických „lágrů“ a na podporu bytové
výstavby.

•

Bylo dosaženo finančního zajištění Oberländerova plánu na zrušení všech
provizorních ubytovacích kapacit, podporu financování přesídlení a s tím spojenou
bytovou výstavbu.
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•

V roce 1954 a 1955 mohlo složit celkem 105 vysokoškolských učitelů z řad vyhnanců
svoji profesuru na německých univerzitách.

•

Pro podporu zemědělců z řad vyhnanců bylo pro rok 1955 vyčleněno z rozpočtu SRN
65 milionů marek.
Předložení ultimáta z listopadu 1954 se bezesporu vyplatilo a GB/BHE dokázala

prosadit řadu požadavků ke zlepšení sociální úrovně válkou poškozených skupin
obyvatelstva. Avšak i přes tyto úspěchy se ve straně ozývaly hlasy proti další účasti ve
vládní koalici s tím, že strana nemůže nadále prosazovat své sociálně politické cíle. Situace
ve straně se ještě více vyhrotila po diskusi ohledně nových západních smluv a s tím
spojenou otázkou Sárska a jeho statutu. Nejen těmito otázkami se zabýval druhý spolkový
sjezd strany GB/BHE, který představoval důležitý mezník ve vývoji této strany.

2.5 II.spolkový sjezd „Celoněmeckého bloku“
Na rozdíl od prvního spolkového sjezdu strany BHE, na kterém vládla shoda a
konsensus, byl druhý sjezd v květnu 1954 v Bielefeldu poznamenán rozpory a osobními
střety. Tak trochu překvapivě začal sjezd konstatováním, že vstup GB/BHE do spolkové
vlády nepřinesl očekávané výsledky. Největší oponent Kraftovy vládní politiky Friedrich
von Kessel už na podzim 1953 otevřeně vystupoval proti Waldemaru Kraftovi s tím, že
politické možnosti strany jsou větší a účinnější mimo vládní koalici než když je strana
členem vlády.103
V oblasti sociální politiky nepřinesl spolkový sjezd žádné změny, ba naopak sjezd
schválil politiku spolkového ministra pro vyhnance Theodora Oberländera, který sklidil po
předložení zprávy o práci ministerstva nemalý úspěch. Oproti tomu, v oblasti zahraniční
politiky, zaznívaly silné opoziční hlasy proti Kraftově koncepci provládně orientované
politiky nejen ze strany GB/BHE, ale také ze strany vyhnaneckých spolků, které doufaly
v navrácení německých východních území, ve sjednocení Německa a v návrat vyhnanců do
staré vlasti.104 Největším odpůrcem Kraftovy zahraniční politiky byli členové „krajanského
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křídla“ pod vedením Franka Seibotha, bývalého spolkového předsedy nacionalisticky
orientovaného Witikova spolku.105
Asi nejvíce diskutovanou záležitostí byla Sárská otázka spojená s Ostpolitik. Bylo to
ostatně poprvé od založení strany, kdy došlo k jasnému formulování představ a předložení
koncepcí týkajících se východní politiky GB/BHE. K zahraničně politickým otázkám a
hlavně k otázce statutu Sárska se vehementně vyjadřoval spolkový poslanec alsaského
původu Erwin Feller, který především zdůrazňoval fakt, že Sársko není pouze jen
průmyslové území, ale především oblast, kde žije milión německých občanů. Jejich zřeknutí
se by podle Fellera také znamenalo zřeknutí se východních území a nechtěný precedens
v Ostpolitik.106 I Waldemar Kraft se před dvěma lety na spolkovém sjezdu v Goslaru
vyjadřoval k Sárské otázce tak, že „…žádný Němec se nemůže zřící práva na Německu
náležící Sársko, stejně tak se nemůže zříci práva na východní německé území…“107 V době
zrodu strany BHE za jediné řešení „východních problémů“ považoval návrat vyhnanců do
jejich protiprávně odebrané vlasti a považoval za povinnost být na tento návrat
připravený.108 Na bielefeldském sjezdu už Kraft na tak jednoduchém řešení netrval a byl
toho názoru, že mírové navrácení východních německých území je možné pouze za
předpokladu prohlubování evropské integrace, kdy by byl v rámci sjednocené Evropy
nastolen nový politický řád na východoevropských územích (tímto je míněno Pobaltí,
Polsko, Československo, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a bývalá německá území).109
Během bielefeldského sjezdu také došlo ke změně směrnic strany GB/BHE, a to
hlavně § 6 spolkových stanov, jehož modifikace přeorganizovala složení stranických špiček.
Do budoucna chtěly zemské stranické organizace zamezit přílišnému vlivu spolkového
předsedy na spolkovou politiku tím, že k dosavadnímu spolkovému předsednictvu bylo na
sjezdu v Bielefeldu zvoleno dalších dvanáct nových členů, kteří měli být zmocněnci
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zemských organizací GB/BHE. K tomu přibyl také nový odstavec, který upřesňoval
kompetence reformovaného spolkového předsednictva, které mělo celkem 40 členů.110
Waldemar Kraft tuto změnu stanov pokládal za nedůvěru strany v jeho osobu.
K tomu se přidaly neshody se stranickými špičkami Dolního Saska, kteří ostatně změnu
stanov prosadili, dále neúspěšná volba Kraftova dlouholetého spolupracovníka a tiskového
referenta, Gräfina Finckensteina do spolkového předsednictva.111 Především široký
nesouhlas s jeho provládní politikou přiměl W. Krafta i přes jeho znovuzvolení předsedou
strany112 k rezignaci. Na tiskové konferenci 10. 5. 1952 v Bonnu se Kraft snažil dementovat
zprávy, že z vedení strany neodešel kvůli nezvolení Finckensteina, ale že odešel především
kvůli rozdílným názorovým proudům uvnitř strany a nesouhlasu s jeho konceptem koaliční
politiky.113 Rezignace předsedy strany doslova zaskočila všechny delegáty sjezdu, nikdo
nepočítal s jiným předsedou než s Waldemarem Kraftem. Všechny snahy delegátů
přesvědčit Krafta, aby setrval v čele strany ztroskotaly, a tudíž byla nezbytná druhá volba
spolkového předsedy. Jediným kandidátem byl navržen profesor Oberländer, který jakožto
spolkový ministr měl šanci získat potřebnou většinu hlasů (z 110 hlasů obdržel při tajném
hlasování 92). Oberländer se k tomu později vyjádřil, že post spolkového předsedy převzal
proti své vůli jen proto, aby mohl zachovat jednotu strany.114 Ovšem asociace Kraft –
GB/BHE byla tak silná, že už týden po skočení sjezdu předložila zemská organizace Brémy
na zasedání spolkového předsednictva návrh o svolání mimořádného sjezdu a znovuzvolení
Waldemara Krafta předsedou strany, aby mohl vést stranu do zemských voleb v roce 1954.
Tento návrh byl stažen poté, co ho odmítl sám Kraft.
Druhý spolkový sjezd v Bielefeldu a změna ve vedení strany nepřinesly žádné
zásadní změny v politické orientaci GB/BHE a taktéž nezměnily koncepci koaliční
spolupráce v druhé spolkové vládě. Nedošlo ani ke změně zahraniční politiky, Oberländer,
stejně jako Kraft, byl zatvrzelý antikomunista a zastáncem západní orientace Německa.
Nově jmenovaný spolkový předseda Celoněmeckého bloku se k tomu takto vyjádřil:
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„Stejně jako doposud, budeme můj přítel Kraft a já nadále společně nést
odpovědnost za upevnění dosavadních cílů ve smyslu silnějšího profitování
strany.“115
2.6 Otázka sárského statutu a vnitrostranická krize s tím spojená
I přes závěrečná prohlášení na bielefieldském sjezdu o vzájemném přátelství a
konstruktivní spolupráci ve straně doutnal mezi Kraftem a Oberländerem na jedné straně, a
nově zvoleným spolkovým předsednictvem na straně druhé, spor ohledně statutu Sárska,
který byl později stranickým žargonem nazýván jako „K.O. Krise“ (kvůli tandemu KraftOberländer). Doposud však nikdo netušil, jak výstižné a pravdivé bylo toto označení sporu.
Názorové rozštěpení spolkové frakce GB/BHE ohledně řešení sárské otázky bylo
patrné už na jaře roku 1954 při debatě a následném hlasování ve spolkovém sněmu, kdy
později nazývaná „K.O. Gruppe“116 vedená Waldemarem Kraftem hlasovala společně
s CDU pro mezinárodní řešení statutu Sárska. Dalším podkladem pro novou a tvrdou
diskusi ohledně statutu Sárska bylo hlasování o sárské úmluvě na zasedání spolkového
předsednictva dne 2. 11. 1954. Tato úmluva byla součástí již podepsaných Pařížských
smluv117 a problém statutu Sárska měl být dle jejího znění vyřešen lidovým hlasováním.118
„K.O. Gruppe“ zastávala názor, že podpořením Sárských ujednání nedojde k poškození
práva na vlast sebeurčení, které vyhnanci požadovali. Proti tomuto názoru vystupovali
především Wilfried Keller a Frank Seiboth (oba se Sudet), kteří tvrdě hájili názor, že
přijmutí sárských ujednání znamená zřeknutí se německých území na východě. Na zasedání
předložil Linus Kather návrh ve znění, že Celoněmecký blok souhlasí s Pařížskými
dohodami, ale bez sárských ujednání, která mají být z těchto smluv vyjmuta.119 Kraftovi se
nepodařilo najít kompromisní řešení a tento návrh byl přijat jak spolkovým předsednictvem,
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tak spolkovou frakcí GB/BHE.120 Ani prohlášení krajanských spolků, že přijmutí sárských
ujednání neznamená zřeknutí se východních území, neodvrátilo kladné hlasování o návrhu
Linuse Kathera. Spolek vyhnaných Němců (BvD) dokonce přijal usnesení, že nesouhlasí
s odmítnutím sárských ujednání.
Zamítnutí pařížských ujednání o statutu Sárska začalo být s blížícím se vstupem
SRN do západních struktur pro W. Krafta dosti palčivé, a proto se rozhodl vstoupit se svými
politickými koncepty do vnitrostranických diskusí. Už 5. prosince 1954 přednesl expředseda
GB/BHE svojí koncepci zahraniční politiky, která později vyšla pod názvem „Der
Gesamtdeutsche Block und die Probleme des Jahres 1954.“ Kraft se zde zabýval především
dopady Pařížských smluv na sárskou otázku. Byl toho názoru, že „evropeizací“ sárského
problému se omezí vliv francouzské vlády na řešení otázky sárského statutu. Odmítnutí
ujednání o Sársku přirovnal Kraft během své řeči k francouzskému vetu Evropského
obranného společenství a varoval před politickou izolací strany GB/BHE.121 S tichou
podporou krajanských spolků, které s plebiscitem v Sársku souhlasily, napadl W. Kraft ostře
tezi Dr.Kathera - „Kdo souhlasí s úmluvou o Sársku, zříká se německých východních území
a provždy tak znemožňuje návrat vyhnanců z těchto oblastí.“122 Z pozice spolkového
ministra tím také vystoupil proti zemským organizacím GB/BHE v Bavorsku a ŠlesvickuHolštýnsku, které chtěly využít odmítnutí sárských úmluv k předvolebnímu boji…
Tímto se v GB/BHE rozpoutala nejen velice ostrá diskuse, ale také hluboká a
nebezpečná krize. Na jedné straně prof. Oberländer, Haasler, Gille a především Waldemar
Kraft, který se prostřednictvím otevřených dopisů adresovaným svým stranickým kolegům
nejen bránil osobním útokům, ale také se snažil prosadit myšlenku lidového hlasování v
Sársku. Poukazoval na to, že strana vznikla proto, aby zastupovala zájmy válkou
poškozených obyvatel a svobodnou volbu státní příslušnosti považoval za naplnění práva na
sebeurčení.

Na druhé straně proti Kraftovi stály nové politické špičky GB/BHE –

především Keller, Kather, Seiboth, Finselberger, ale i celé zemské organizace, které Krafta
označovaly za rozvratitele a nepřítele strany.123 Waldemar Kraft byl odhodlán
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vnitrostranickým tlakům odolat. Je možné říci, že jeho charisma jakožto zakladatele strany,
bylo natolik silné, že i přes zamýšlené odvolání W. Krafta z postu spolkového ministra
k tomu nakonec nedošlo.
Kvůli prudkým vnitrostranickým diskusím ohledně Kraftova projevu z prosince
1954, jeho sérii otevřených dopisů, které von Kessel nazval jako „Untergrundarbeit“, a
hlavně kvůli blížícímu se konečnému hlasování ve Spolkovém sněmu o statutu Sárska, bylo
nutné přijmout konečné stanovisko strany. Proto byl na 19./20. 2. 1955 svolán mimořádný
sjezd GB/BHE, na kterém trval i W. Kraft, a který měl vyjasnit postoj strany k otázce
Sárska. Mimořádný sjezd v Bonnu se velkou většinou přihlásil k Pařížským smlouvám, ale
proti Sárským ujednáním se vyslovila většina delegátů (proti 66, 50 pro, 3 se zdrželi
hlasování).124 Tímto mimořádný sjezd odmítl plebiscit jako řešení statutu Sárska a přijal
toto usnesení:
„Sárský statut se zamítá, neboť přináší pro Němce a německá území
nepopiratelně menší právo sounáležitosti k Německu. Současně nemůže být
chápán (Sárský statut, pozn.autora) jako základní prvek skutečného
evropského společenství.“125
Jelikož názorové rozdíly a rozepře ve straně mohly vést k jejímu oslabení, rozhodl se
mimořádný sjezd deklarovat jednotu strany hlasováním o důvěře spolkového předsedy
strany. I přesto, že Theodor Oberländer byl zastáncem řešení statutu Sárska prostřednictvím
lidového hlasování, obdržel v závěrečném hlasování téměř jednomyslnou podporu 111 hlasů
a zbylých 7 delegátů se zdrželo hlasování.126
Po přijetí odmítavého stanoviska k sárské dohodě na mimořádném sjezdu strany
však partajní grémium nepřijalo další usnesení týkající se sárského problému, vlastně o ně
nebyl ani zájem, aby se předešlo dalšímu „přilití oleje do ohně.“ Rozštěpenost strany se
ukázala i během hlasování o statutu Sárska ve Spolkovém sněmu, kdy při obou čteních
hlasovalo 16 poslanců GB/BHE proti a 11 pro přijetí sárských ujednání podle znění
Pařížských

smluv.127
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stížnosti opoziční SPD na Sárský statut. Spolkové předsednictvo sice vzápětí odhlasovalo
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rezoluci, že takovéto ujednání je neslučitelné se stanovami GB/BHE, ale prakticky nedošlo
k žádnému postihu.128 Je zajímavé, že tyto čtyři „provinilce“ Franz Neumann ve své knize o
BHE přímo nezmiňuje, z dopisů stranických špiček ovšem vyplývá, že se jednalo o Dr.
Kathera, Dr. Kellera, Hanse Engla a Erwina Fellera.129

2.7 Odchod ministrů GB/BHE z vládní koalice
Stále se prohlubující názorová rozdílnost mezi stranickými špičkami a také zásadní
nesouhlas W. Krafta s vnitropolitickým vývojem strany, který by se dal přirovnat ke studené
válce uvnitř GB/BHE, kdy jedna strana čekala na výpad té druhé, mohla vést jen a jen
k dalším problémům. Také plánovaná volba předsedy spolkové frakce GB/BHE v březnu
1955 poukázala hlubokou rozštěpenost a nejednotnost strany. Dosavadní předseda frakce
Haasler věrný prozápadní politice a častý oponent Seibotha svůj post neobhájil a v tajné
volbě byl zvolen novým předsedou frakce Dr. Mocker; za jeho zástupce byli zvoleni
Seiboth, Kather a Feller, který byl zvolen i přes medializovanou aféru na účasti v ústavní
stížnosti, kterou iniciovala opoziční SPD. Ovšem prakticky to byli právě Seiboth, Feller,
Kather, kteří rozhodovali o politickém směřování parlamentní frakce i celé strany.
Stejně jako na konci roku 1954, kdy Waldemar Kraft předložil a hájil svoje
stanovisko k sárské otázce bez ohledu na většinové mínění ve straně, tak stejným způsobem
označil v květnu 1955 politické neshody ve straně za začátek jejího rozdělení, v horším
případě jejího rozpadu. S poukázáním na Dr. Kathera, Seibotha a Fellera, které tak nepřímo
napadl, si kladl otázku, jak je možné, že osoby, které vstoupili do strany GB/BHE až po
úspěchu v zemských volbách v Šlesvicku-Holštýnsku na začátku padesátých let nebo
dokonce později, se dnes domáhají „monopolu“ v rozhodování o politickém směřování
strany.130 Tato polemika se samozřejmě neobešla bez odezvy a spustila novou protestní
korespondenční vlnu, kterou započal von Kessel a ve svém dopise označil Kraftovo chování
jako straně škodící.131 GB/BHE byla těmito dlouho trvajícími střety dosti zatížená a jako
jeden z mála se na úřadujícího předsedu strany obrátil zemský předseda Hesenska Franke,
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který žádal Oberländera, aby učinil rázné kroky a zamezil další vyhrocení krize ve straně.132
Theodor Oberländer byl zastáncem Kraftova smýšlení, ale jako předseda strany se od sporu
distancoval a působil spíše jako katalyzátor a moderátor vnitrostranické diskuse. Události
okolo Waldemara Krafta nabraly rychlý spád. V dopisu ze dne 16. června 1955 Kraft
prohlásil, že politický vývoj strany od sjezdu stany v Bielefeldu z května 1954 je pro něj
natolik znepokojivý a neodpovídá jeho představám o jednotě strany, že se nadále distancuje
od jakýchkoli vnitropolitických diskusí a taktéž oznámil svůj odchod z parlamentní frakce
GB/BHE.133 Toto rozhodnutí také později stvrdil na zasedání zemského předsednictva
Šlesvicka-Holštýnska v Kielu.134 Tam, kde Waldemar Kraft svoji politickou kariéru začal
založením strany BHE, ji také skončil. Nejen že oznámil odchod ze spolkové frakce, ale
také oznámil, že se vzdá postu spolkového ministra bez portfeje.
Franz Neumann s přihlédnutím k názorům oponentů W. Krafta uvádí, že v této době
již docházelo k vyjednávání poslanců tvz. „K.O. Gruppe“ s jinými vládními frakcemi o
možném přestupu k jiné politické straně, ale jak sám autor dokládá, důkazy „přirozeně“
chybí. Poslanci Erwin Feller a Friedrich von Kessel později prohlásili, že „ministerská
skupina“ dlouho plánovala přestup k jiným stranám a že tímto stranu GB/BHE zásadním
způsobem poškodila a zradila.135 Avšak na druhé straně poslanci „K.O.Gruppe,“ s výjimkou
Waldemara Krafta, který měl konstantní podporu své mateřské organizace ŠlesvickoHolštýnsko, byli politicky izolováni a neměli podporu ve svých zemských organizacích.136
Na 12. července 1955 bylo svoláno zasedání spolkové frakce a o den později se mělo
sejít spolkové předsednictvo GB/BHE. Na obou zasedáních se měli poslanci svorně přihlásit
k sounáležitosti ke straně a vyvrátit tím spekulace o možném přestupu k jiné politické
straně. Vývoj byl ovšem úplně jiný. Až v tento moment naplno vyznělo prohlášení
T.Oberländera po jeho volbě spolkovým předsedou o společné odpovědnosti v politickém
vývoji strany z bielefeldského sjezdu strany.137 Theodor Oberländer totiž nečekaně společně
s Waldemarem Kraftem vystoupil už 11. července z parlamentní frakce GB/BHE a také se
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vzdal funkce spolkového předsedy strany s prohlášením, že už nadále není schopen dostát
svému závazku udržet jednotu strany.138 Téhož dne se Kraft i Oberländer formálně vzdali
svých ministerských postů.139 Kancléř Konrad Adenauer však jejich demisi nepřijal a oba
spolkoví ministři dále zůstali na svých postech. V historii německých stran to bylo poprvé,
kdy se zakladatel a předseda strany naráz vzdali svých funkcí a vystoupili se strany.
Následujícího dne, 12. července, vystoupili z parlamentní frakce a zároveň z celé strany
spolkoví poslanci Reinhold Bender, Dr. Eckhardt, Gräfin Finckenstein, Horst Haasler,
Georg Körner, Adolf Franz Samwer a 14. července jako poslední Dr. Czermak.140

2.8 Z koalice do opozice a III.spolkový sjezd GB/BHE
Tento hromadný odchod devíti poslanců bývalé „K.O. Gruppe“ ze strany byl
jediným logickým vyústěním dlouho trvající vnitrostranické krize, která měla své kořeny již
v diskusích ohledně vstupu GB/BHE do druhé spolkové vlády. Na plánovaném zasedání
spolkového předsednictva 13. července byl mimořádně zvolen výkonným předsedou strany
Freidrich von Kessel, který okamžitě požadoval jasné prohlášení všech zemských
organizací GB/BHE, že se distancují od všech „přeběhlíků“, „desertérů“ a „oportunistů
K.O. Gruppe“.141 Dále se spolkové předsednictvo usneslo, že zemské organizace GB/BHE
budou po odstoupivších spolkových poslancích požadovat složení poslaneckého mandátu,
aby byl k dispozici straně GB/BHE. Ovšem podle znění Základního zákona SRN byl a je
tento požadavek neslučitelný s právy spolkového poslance, a tudíž nebyl bývalými poslanci
spolkové frakce GB/BHE akceptován. Většina poslanců brzy přešla k názorově blízké CDU,
jen Dr. Fritz Czermak ze Sudet a Georg Körner přestoupili k FDP.142 Kraft i Oberländer
nalezli v CDU novou platformu pro své politické cíle, hájili především prozápadní
směřování Spolkové republiky a tvrdý antikomunistický postoj. Oba do strany vstoupili
v červenci 1955 jako hospitanti a stálými členy frakce CDU/CSU se stali od 20. 3. 1956.
Waldemar Kraft už v prosinci 1955 vyslovil předvolební heslo „Kdo volí SPD, volí
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komunismus!“ s mířenou narážkou na zbytek spolkové frakce GB/BHE, u které spatřoval
levičácké tendence a sympatie k SPD.143
Po odchodu „rebelujících“ poslanců, jak je nazval Frank Seiboth na sjezdu strany
v roce 1956, ze spolkové frakce, vyvstala otázka další účasti strany v koalici. Zbytek
parlamentní frakce GB/BHE byl závislý na spolkovém předsednictvu strany a tedy ani
neměl možnost jednat o další účasti ve vládě bez jejího souhlasu. S přihlédnutím k
průběhu jednání o účasti ve spolkové vládě z roku 1953 a nesouhlasu s vládní politikou by
pravděpodobně byla nová jednání neúspěšná. Přesto však nebyla strana v otázce další účasti
ve vládě jednotná, úřadující předseda GB/BHE von Kessel a dřívější odpůrce účasti strany
ve vládě zastával názor, že by strana měla nadále setrvat v koalici, aby mohla efektivněji
prosazovat odvolání svých bývalých ministrů. 23. července 1955 rozhodlo spolkové
předsednictvo strany o ukončení spolupráce parlamentní frakce GB/BHE s vládní koalicí
stran CDU/CSU, FDP, DP s tím, že nemá v této vládě žádné ministry a necítí vůči této vládě
jakékoli závazky. K tomuto rozhodnutí přijalo spolkové předsednictvo prohlášení o
nezávislosti GB/BHE a výzvu kancléři Adenauerovi, aby bez odkladu odvolal ministry
Krafta a Oberländera, neboť jim tyto posty byly svěřeny s důvěrou GB/BHE, ke které dnes
již nepatří. 144
III. Spolkový sjezd v Kasselu, svolaný na 15./16. října 1955 kvůli odchodu GB/BHE
z vládní koalice, potvrdil prohlášení spolkového předsednictva z července téhož roku o
ukončení spolupráce s vládními stranami, zároveň označil dvouleté období strany v
Adenauerově koalici za kontraproduktivní a neslučitelné s politickým směřováním GB/BHE
a opětovně vyzval kancléře Adenaurea k odvolání spolkových ministrů Waldemara Krafta a
Theodora Oberländera.145 Původně deklarovaná neutralita strany, kdy GB/BHE balancovala
mezi opozicí a vládní koalicí se ukázala jako těžko udržitelná a proto se spolkový sjezd,
poprvé a naposled v historii strany, jednomyslně usnesl na vyhranění GB/BHE jako
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„konstruktivní opozice“ vůči vládě CDU/CSU.146 Tímto tak skončilo dvouleté působení
Celoněmeckého bloku v nejvyšší západoněmecké politice – v druhé spolkové vládě.

2.9 Snaha o znovuzrození?
Spolkové sjezdy GB/BHE v Kasselu a v červnu 1956 ve Fuldě nejen potvrdily
opoziční směřování strany,

opětovně zvolily vedení strany, v jehož čele byl potvrzen

Friedrich von Kessel, ale především předložily novou koncepci politiky GB/BHE, s kterou
měla strana směřovat do spolkových voleb v roce 1957. Nově schválený sociálně politický
program GB/BHE požadoval právo všech skupin obyvatel na vzdělání, zaměstnání a
sociální zabezpečení. V oblasti sociálního

zabezpečení mělo dojít hlavně k reformám

důchodového zabezpečení a sociálních dávek v nezaměstnanosti, které GB/BHE považovala
s rostoucími životními náklady za nedostačující. Dále požadovala zkrácení pracovního
týdne na 40 hodin, jako přechodné období navrhovala zvýšit nárok na dovolenou, která by
měla být jednotně ustavena „spolkovým zákonem o dovolené.“ Program GB/BHE také
požaduje zákaz práce mladistvých a nárok zaměstnanců v době jejich nemoci po dobu 6
týdnů nadále pobírat plat.147 V druhém sociálně politickém programu, který byl přijat
v červnu 1956, strana především požadovala podporu rodin skrze finanční podporu bytové
výstavby pro mladé manželské páry, vyplácení rodičovských příspěvků a obecnou podporu
bytové výstavby pro sociálně slabší skupiny obyvatel. GB/BHE také požadovala splnění
všech závazků, které byly přislíbeny válečným zajatcům a přepracování zákona o
odškodnění válečných zajatců.148
Zahraničně politická koncepce strany byla též přeformulována a hlavním cílem
zahraniční politiky SRN bylo podle GB/BHE obnovení Německa na jeho historických
územích. Prvním krokem mělo být sjednocení sovětské okupační zóny (GB/BHE neuznala
NDR) se Spolkovou republikou Německo. K sjednocenému Německu se měly nadále
mírovou cestou připojovat východní území bývalé Německé říše. Jen takto sjednocené
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Německo mohlo být podle GB/BHE předpokladem pro sjednocenou Evropu, která by
zahrnovala i východní území.149
I přes smělý a ambiciózní sociální program GB/BHE a přes prohlášení spolkového
místopředsedy strany Franka Seibotha na spolkovém sjezdu v Kasselu, že strana po
„odhození přebytečné zátěže“ a „čistce“ ve svých řadách získala vnitřní sílu a jednotu,150 se
GB/BHE nedokázala už natolik zkonsolidovat, aby mohla být v roce 1957 úspěšná ve
volbách do spolkového sněmu. V těchto volbách strana obdržela pouhých 4,6% a tím tak
nepřekročila 5% hranici nutnou pro vstup do Bundestagu a tím i definitivně přišla o
zastoupení ve Spolkovém sněmu. GB/BHE zůstala nadále zastoupena v zemských
parlamentech, kde do šedesátých let pětkrát utvářela zemské vlády. GB/BHE zanikla před
spolkovými volbami v roce 1961 a sloučila se s „Německou stranou“ (Deutsche Partei) a
tím vznikla „Celoněmecká strana“ (Gesamtdeutsche Partei).151
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Závěr
Ve své práci jsem popsal a vyložil společenské postavení a politická
práva vyhnanců bezprostředně po skončení druhé světové války, jejich nelehkou integraci
do německé poválečné společnosti a formování a činnost politické strany, která vyhnance
zastupovala v nejvyšších kruzích spolkové politiky. Proces, na jehož počátcích byli
vyhnanci nuceni opustit své domovy a na jehož konci vstoupila jejich strana BHE do
spolkového sněmu v roce 1953, byl věru nelehký a trval celých 8 let. Následující dva roky
ovšem postačily k tomu, aby se projevily rozpory a rozdílné názory ve straně natolik, že
BHE přešla z koalice do opozice.
Zprvu byli vyhnanci v německé společnosti nechtěnou a utlačovanou
skupinou. Většinová německá společnosti necítila sebemenší podíl spoluodpovědnosti za
odsun obyvatel německé národnosti z východních území a mnohdy je vinila z nedostatku
jakýchkoli životně důležitých prostředků, o které se s nimi musela dělit. Životní podmínky
nemajetných vyhnanců byly vskutku katastrofální. Není proto divu, že obě skupiny obyvatel
spatřovaly jediné možné východisko z této nezávidění hodné situace v návratu nuceně
vysídlených do jejich staré vlasti. Právo na návrat hájila nejen později založená BHE, ale
také vyhnanecké svazy. Spojenci považovali návrat vyhnanců do staré vlasti za nepřijatelný
a usilovali o co nejrychlejší integraci vyhnanců do německé společnosti. Za účelem zabránit
revanšistickým snahám vyhnanců, a tím předejít možným konfliktům ve společnosti, přijaly
okupační mocnosti řadu opatření. Na jedné straně docházelo k demokratizaci Německa a na
druhé straně byli vyhnanci plošně rozmisťování tak, aby jednotlivé komunity nemohly tvořit
větší celky. Asi nejrestriktivnějším opatřením byl tvz. koaliční zákaz, který vyhnancům
zakazoval zakládání vlastních spolků, pomocných organizací či politických stran. V době
platnosti „koaličního zákazu“ se mohli vyhnanci aktivně účastnit politického života jen v
povolených politických stranách, které si byly vědomy jejich síly, a které se vyhnance
snažily získat na svoji stranu tím, že zakládaly v rámci svých stran výbory pro uprchlíky a
vyhnané. I přes koaliční zákaz a traumatizující prožitky z odsunu nebyli vyhnanci skupinou
odevzdanou osudu. Snažili se aktivně zapojit do obnovy válkou zdecimovaného Německa, a
také upozorňovat na své problémy skrze organizace a svazy, které i přes zákaz vznikaly.
Tyto svazy a organizace se snažily zajistit především rovnost šancí mezi vyhnanci a
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původním obyvatelstvem, dále hájily právo na vlast a kulturní hodnoty vyhnaných Němců.
Ovšem politicky se tyto svazy snažily být neutrální.
Spojenci sice formálně zrovnoprávnili přesídlené Němce se starousedlým
německým obyvatelstvem, prakticky ale neexistovala žádná právní úprava, která by tento
stav legalizovala. Zlom přišel až se založením Spolkové republiky Německo v květnu 1949
a hlavně s přijetím Základního zákona, který vyhnaným a uprchlým přiznává veškerá práva
a staví je bez rozdílu naroveň původnímu obyvatelstvu. Díky měnové reformě z června
1948 a hospodářskému růstu SRN se ekonomická situace vyhnanců přiblížila ekonomickým
možnostem domácího obyvatelstva a také se značně snížilo napětí mezi oběma skupinami.
Je zajímavé, že nejdůležitější zrovnopravňující a odškodňovací zákony byly přijaty prvním
spolkovým sněmem v období let 1949-1953, ve kterém vyhnanci neměli přímé zastoupení
vlastní politické stany. Je tedy možné říci, že zájmem celé společnosti bylo vyhnané Němce
za jejich poválečné útrapy odškodnit a jasně definovat jejich postavení ve společnosti. Je
samozřejmé, že o toto poslanci z řad vyhnanců usilovali, ale bez podpory celého politického
spektra by bylo přijetí následujících opatření nemožné. Byl to především zákon o
odškodnění přijatý v září 1952 a spolkový zákon o vyhnancích z května 1953, který jasně
definoval a sjednocoval okruh osob, které byly v poválečných letech označovány jako
„vyhnanci“, „uprchlíci“ nebo „vysídlenci“. Takto označené osoby měly tedy nárok na
odškodnění. Zákon byl pro vyhnance důležitý i tím, že s přihlédnutím k politické situaci
v sousední Německé demokratické republice jej bylo možné aplikovat i na budoucí
uprchlíky a později přistěhované právě z této země. A na základě uvedených zákonů byli po
sjednocení Německa v říjnu 1990 odškodněni také vyhnanci z východního Německa.
Bezprostřední období po zrušení koaličního zákazu na počátku padesátých
let přineslo vyhnaným možnost rovné politické participace na vývoji společnosti a na
vytváření demokratického politického prostředí. Byl to právě koaliční zákaz, který
v podvečer vzniku Spolkové republiky vytvořil určité vakuum na politické scéně, která
dostatečně nereflektovala politické potřeby obyvatel. Tento fakt byl patrný i v poměru
vyhnanců v Bundestagu, který neodpovídal poměrnému zastoupení vyhnanců ve
společnosti. Tato mezera na poli politických stran byla po zrušení koaličního zákazu velice
rychle zaplněna nově se formujícím BHE. Díky tomu, že se tato strana otevřeně přihlásila
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nejen k vyhnancům, ale i ostatním válkou poškozeným skupinám obyvatel, vstoupila
koncem roku 1950 razantním způsobem se ziskem téměř 24% do zemské politiky
v Šlesvicku-Holštýnsku. Její politika byla především zaměřena na sociální zrovnoprávnění a
podporu válkou poškozených obyvatel. V zahraničně politické koncepci by se tato strana
dala během jejího působení ve spolkovém sněmu charakterizovat jako prozápadní, ale tento
postoj byl do značné míry ovlivněn diskusí a následným vstupem do vládní koalice. Dále
BHE jako strana vyhnanců samozřejmě hájila právo na vlast na východě, neuznala sousední
NDR a požadovala sjednocení Německa. Ovšem tato východní politika byla zastíněna
prozápadní koncepcí strany. Samotné spolkové volby v roce 1953 nedopadly pro BHE podle
jejího očekávání. Takový zisk hlasů, které strana dostala po svém založení ve ŠlesvickuHolštýnsku, už nikdy neobdržela a musela se spokojit s 5,9 % a dvěma ministerskými posty
– ministerstvem pro vyhnance, které řídil bývalý pražský profesor Oberländer, a postem
ministra bez portfeje, které zastával předseda BHE Waldemar Kraft. Za poklesem hlasů
stála především skutečnost, že nejdůležitější odškodňovací zákony pro vyhnance již byly
přijaty a sociální program měly více či méně všechny strany.
Začátkem konce byl vstup BHE do druhé Adenauerovy vlády v září 1953,
který ve straně rozpoutal vnitrostranickou diskusi, která vyústila o dva roky později
v odchod z vlády. Tento vývoj lze nejlépe demonstrovat na parlamentní frakci BHE, která
byla už od samého začátku zatížena nejednotností BHE týkající se jejího vstupu do vlády.
Nejvýrazněji se ve frakci projevily závěry biefeldského sjezdu, kde došlo ke změně stanov
strany a kde opětovně zvolený zakladatel BHE Waldemar Kraft také odmítl post předsedy
strany. Téměř všechny spory se odehrávaly mezi osobami Kraft – von Kessel, Seiboth.
Posledním sporem byla nejednota v názoru na statut Sárska. Waldemar Kraft byl pro přijetí
sárských ujednání, které byly součástí Pařížských dohod z října 1954, avšak většina členů
spolkového předsednictva a parlamentní frakce byla toho názoru, že přijetí těchto ujednání
znamená zřeknutí se práva na východě, které strana v rámci své „Ostpolitik“ prosazovala.
Tento rozpor se nepodařilo vyřešit ani na mimořádném sjezdu v Bonnu na jaře 1955. Při
následujícím hlasování o sárském statutu v Bundestagu byla frakce stále rozdělena. Tato
dva roky trvající názorová rozštěpenost vyústila v červenci 1955 v odchod obou ministrů –
Krafta a Oberländera, který byl zároveň od bielefelského sjezdu předsedou strany – a
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dalších sedmi poslanců z parlamentní frakce a celé strany. Jelikož byl zbytek parlamentní
frakce od začátku odpůrcem účasti BHE ve vládě, oznámil nově zvolený předseda Friedrich
von Kessel po sjezdu v Kasselu v říjnu 1955 odchod z vládní koalice. Tím strana definitivně
vystoupila ze spolkové politiky, protože ve spolkových volbách 1957 nepřekročila nutnou
5% hranici k vstupu do spolkového parlamentu.
Ačkoli bylo dvouleté působení BHE ve vládě poznamenáno neustálými
osobními střety a diskusemi o směřování strany, byly tyto dva roky pro vyhnance a válkou
poškozené skupiny obyvatel přínosné. Díky ultimátu BHE z listopadu 1953 nejen vzrostly
pravomoce spolkového ministerstva pro vyhnance, které mohlo efektivněji nakládat
s prostředky, které byly vyčleněny pro potřeby odškodnění všech válkou poškozených
skupin obyvatelstva, ale také bylo prosazeno další navýšení finančních rozpočtů
odškodňovacích fondů. Spolkové ministerstvo pro vyhnance zaniklo až koncem šedesátých
let, kdy se sloučilo se spolkovým ministerstvem vnitra. Jeden ze zakladatelů strany BHE
Hans-Adolf Asbach se po neúspěšných volbách do spolkového sněmu v roce 1957 o tomto
výsledku vyjádřil slovy, že neštěstí a neúspěch strany tkví v tom, že tato strana již „tisíce
přání a očekávání vyhnanců splnila….“152
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Zusammenfassung
Diese Arbeit beschreibt und legt die gesellschaftliche Stellung und die politische
Rechte der Vertriebenen unmittelbar nach Beendigung des zweiten Weltkriegs dar, ihre
nicht einfache Integration in die deutsche Nachkriegsgesellschaft und die Gründung, sowie
das Wirken der politischen Partei BHE in der Bundesrepublik Deutschland, die die
Vertriebenen in den höchsten Kreisen der Bundespolitik vertrat. Ihr Weg aus der alten
Heimat, bis hin zu dem Eintritt der Partei BHE in den Bundestag im Jahre 1953 war
wirklich nicht einfach und dauerte ganze acht Jahre. Die folgenden zwei Jahre waren aber
dafür ausreichend, dass sich in der Partei Widerstand regte und so sehr verschiedene
Meinungen auftraten, dass der BHE von der Regierungskoalition in die Opposition
wechselte.
Der erste Teil der Arbeit hat die deutsche Nachkriegsgesellschaft aus der Sicht der
Vertriebenen beschrieben und brachte sie in den Kontext des Konflikts des beendeten
Krieges. Weiterhin hat sie die Stellung und die Rechte der Vertriebenen in den westlichen
Besatzungszonen bis hin zur Entstehung der Bundesrepublik Deutschland beurteilt. In der
Zeit hatte vor allem der Koalitionsbefehl, der den Vertriebenen die Gründung eigener
Verbände, Hilfsorganisationen und politischen Parteien untersagte, einen negativen
Einschlag. In der Zeit, in der dieser Befehl gültig war, beteiligten sich die Vertriebenen am
politischen Leben aktiv nur in den erlaubten politischen Parteien. Später und über den
Koalitionsbefehl hinweg gründeten die Vertriebenen eigene Vertriebenenverbände und –
gesellschaften, die sich bemühten auf die Probleme der Vertriebenen aufmerksam zu
machen, sie bemühten sich den Vertriebenen Gleichheit in der Gesellschaft zu sichern.
Weiter bewahrten diese Bunde die kulturelle Tradition der Vertriebenen und beschützen ihr
Recht auf Heimat und Selbstbestimmung. Der Schluss des ersten Kapitels hat sich mit der
Gründung der Bundesrepublik Deutschland (BRD) befasst und hat ihre wichtigsten
Gleichberechtigungs- und Entschädigungsgesetze beschrieben, die die Vertriebenen voll in
die deutsche Gesellschaft integrierten.
Das zweite Kapitel hat sich mit den Faktoren der Entstehung der politischen Partei
„Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten“ in der BRD zu Beginn der fünfziger Jahre
befasst. Es legt sein außenpolitisches und soziales Programm dar, welches die Partei unter
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der Führung von Waldemar Kraft bis in Adenauers zweiter Regierung im Jahre 1953 führte.
Die Beurteilung ihres Wirkens und die Ergebnisse ihrer Arbeit in der Regierungskoalition
sollen natürlich nicht fehlen. Der zweite Teil des Kapitels hat die innerparteiliche Krise in
der Parteispitze des BHE verdeutlicht, die 1955 nach zwei Jahren zum Austritt des BHE aus
der Regierungskoalition führte.
Im Schlussteil der gesamten Arbeit habe ich zunächst knapp die Kenntnisse
rekapituliert, die ich bei dem Studium der Literatur über die Stellung der Vertriebenen in
der Gesellschaft und über das Wirken des BHE in der Bundespolitik erworben habe.
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Seznam zkratek
BHE

Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten (Blok z vlasti vyhnaných a
práv zbavených)

BvD

Bund vertriebener Deutscher (Spolek vyhnaných Němců)

CDU

Christlich-Demokratische Union (Křesťansko – demokratická unie)

CSU

Christlich-Sozial Union (Křesťansko – sociální unie)

DKP

Deutsche Konservative Partei (Německá konzervativní strana)

DP

Deutsche Partei (Německá strana)

DVP

Deutsche Volkspartei (Německá lidová strana)

EVP

Europäische Verteidigungsgemeinschaft (Evropské obranné společenství)

FDP

Freie Demokratische Partei (Strana svobodných demokratů)

GB/BHE

Gesamtdeutscher Block/BHE (Celoněmecký blok/BHE)

K.O.

Kraft-Oberländer

KPD

Komunistische Partei Deutschlands (Komunistická strana Německa)

LAG

Lastenausgleich (zákon o odškodnění/vyrovnání)

LDP

Liberal-Demokratische Partei (Liberálně – demokratická strana)

LvD

Landesverband vertriebener Deutscher (Zemský svaz vyhnaných Němců)

MdB

Mitglied des Bundestages (člen spolkového sněmu)

MdL

Mitglied des Landtages (člen zemského sněmu)

NSDAP

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Národně socialistická německá
dělnická strana)

SPD

Sozialdemokratische

Partei

Deutschlands

(Sociálnědemokratická

strana

Německa)
VdL

Verband der Landsmannschaften (Svaz krajanských spolků)

WAV

Wirtschaftliche Aufbauvereinigung (Hospodářské sjednocení obnovy)

ZvD

Zentralverband vertriebener Deutscher („Centrální svaz vyhnaných Němců“)
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