
Vysídlení sudetští Němci v Bavorsku po roce 1945
Důsledkem druhé světové války byl gigantický pohyb obyvatelstva z východu na západ. Na jeho počátku byl úprk před Rudou armádou, kulminačního bodu 
dosáhl vyhnáním Němců z oblastí na východ od Odry a Nisy, ze sudetských oblastí, z východní a jihovýchodní Evropy. V letech 1944 až 1950 přibylo do po-
válečného zmenšeného a obsazeného Německa na dvanáct milionů německy hovořících lidí. Tento proces však započal již předtím — celé dvacáté století bylo 
poznamenáno rozsáhlými přesuny obyvatelstva. Útěk či vyhnání, deportace či přesídlení existovaly vedle více či méně dobrovolných forem migrace. Právem 
bylo toto století nazváno „stoletím běženců“.
Po příchodu do Bavorska
Příliv uprchlíků začal již před koncem války. V první fázi přišli do Bavorska zejména říšští Němci z východních oblastí a byli rozmisťováni zejména v příhra-
ničních regionech Dolního Bavorska a Horní Falce. Ale ani venkovské oblasti nezůstaly ušetřeny válečných událostí; v roce 1945, tedy na samém konci války, 
v nich žilo ještě na 680 000 evakuovaných osob z ostatních částí Říše a půl milionu válečných zajatců a nucené nasazených z jiných zemí. Mnoho obyvatel ba-
vorských měst bylo v době vzdušných náletů evakuováno na venkov.
Nově příchozí zde nebyli vítáni. Tuzemské obyvatelstvo v nich spatřovalo chudáky a zlodějíčky, „tlupy“, které „zaplaví zbytek Německa. Takovéto metafory jsou 
obvyklé i v dnešní době a vyobrazují migranty jako přírodní katastrofu. Ani vidu, ani slechu po „německém národním společenství“, tolik deklarovaném ještě 
před několika málo lety. Bavorská vláda vytvořila již v létě 1945 organizační rámec pro péči o běžence, v daném okamžiku však ještě zcela nepostačující. Byla 
vytvořena funkce „zvláštního zmocněnce pro otázky běženců“, v listopadu vznikl při bavorském státním ministerstvu vnitra ještě Státní komisariát pro otázky 
běženců. V jeho čele stál státní komisař - později státní sekretář - Wolfgang Jaenicke, mimořádně kvalifikovaný vratislavský odborník na správní záležitosti 
s pruskou úřednickou průpravou. Státní komisař měl k ruce vládní komisaře na úrovni vládních okrsků a běženecké komisaře na úrovni okresů. Tento systém 
běženecké péče měl na starosti společně s běžnou státní správou nouzový příjem běženců a uprchlíků, jejich umístění do soukromých příbytků a organizaci 
jejich pracovního nasazení. Problémy, které přinesla druhá utečenecká a vyhnanecká fáze, však tento systém zcela převálcovaly: na základě Postupimského 
protokolu docházelo k organizovanému vysídlení Němců z Polska, Maďarska, Jugoslávie, Rumunska, a zejména z Československa. Problémy narůstaly. Už jen 
první integrační kroky byly prakticky neuskutečnitelné - nouzový příjem a provizorní ubytování. Na konečné usídlení se začleněním do pracovního procesu, 
odškodnění a kulturní integraci nebylo v tomto okamžiku ani pomyšlení. Spojenecká politika předpokládala, že se běženci v majoritní společnosti zcela rozptý-
lí. Nebyla jim přisuzována žádná zvláštní politická či společenská úloha, nesměli být usídlováni v uzavřených skupinách a nebylo jim dovoleno zakládat žádné 
politické strany či spolky. Američané se obávali problémů, které s sebou menšiny přinášejí.
Běženecké a utečenecké samosprávy a organizace, jakož i usídlování utečeneckých seskupení sestávajících ze zástupců speciálních průmyslových odvětví však 
byly v Bavorsku tolerovány ve větší míře než v jiných německých zemích. Tímto způsobem se začaly brzy utvářet svépomocné organizace, jako byl Sudeto-
německý pomocný úřad a Jihovýchodoněmecký pomocný úřad. Ty se považovaly za zájmová zastoupení uprchlických skupin. Vojenská vláda ovšem jejich 
existenci z obav před vznikem menšinových zastoupení v létě 1946 zakázala. Pomocné úřady se vsak staly jádrem úspěšné samoorganizace. Zejména sudetští 
Němci se brzy stali početně nejsilnějším a politicky nejvlivnějším uskupením uprchlíků v Bavorsku.
Domácí obyvatelstvo však začalo pociťovat obavy z cizáctví. Bavorský komisař pro běžence sděluje v únoru 1946:
Stále nový a nový příliv běženců do již zcela vyčerpaných selských vesnic má u domácího obyvatelstva za následek zhoršující se náladu a rozhořčení.  Situace 
zašla již tak daleko, že začaly být v různých městech a vesnicích tištěny a rozšiřovány letáky vyzývající obyvatelstvo k vyháněni Prusů, Slezanů a dalších přícho-
zích. Bavorské obyvatelstvo zaujalo stanovisko, že chce zůstat pánem ve vlastním domě a chce se bránit proti splynutí s ostatními běženci, které jim stát proti 
jejich vůli vnutil. Toto jsou postoje dobře známé již z dřívějších let; Bavoři jsou konzervativní a každého, kdo nově přibude či přicestuje do jejich společenství, 

považují po jednu až dvě generace za cizáka.

Reportér novin Süddeutsche Zeitung doprovázející pra-
covníka, jenž z pověření komisaře pro běžence hledal nové 
ubytovací kapacity, našel na zdi v hornobavorské obci Eg-
mating následující výzvu: „Pryč s běženci z naší vesnice! 
Bič na ně místo přístřeší - na celý ten sudetský ksindl. Ať 
žije naše bavorská země!“ Ohrazení se, odmítnutí a od-
por určovaly od počátku vztah domácích vůči běžencům. 
Tyto pocity však zpravidla neplatily jednotlivým osobám, 
ale všem „cizím“, které člověk neznal a kterých se bál. Vál-
ka bylo prohraná, už nebylo vnějšího nepřítele. Musela 
vzniknout nová konstrukce vnitřku a vnějšku, konstrukce 
„my“ a ti ostatní, pokud možno taková, aby jí bylo možné 
přidělit atributy zlý či dobrý. Ideální plochu pro projekci 
těchto pocitů představovali běženci a uprchlíci.
Edith Voigt, v té době mladé děvče na útěku, sděluje svo-
je pocity: „Často se říkalo: „Něco jste udělat museli, když 
vás vyhnali. My děti jsme se ale mezi sebou brzy skama-
rádily, i když nám říkali katolické krysí ocasy a podobně.
Vysídlení jako druhá fáze útěku a vyhnání bylo na konci 
roku 1946 prakticky završeno a v následujících letech při-
cházely již jen organizované transporty. Přiliv uprchlíků 
tedy zatím neustával. V absolutních číslech se Bavorsko 
stalo nejdůležitější přijímající zemí. Vnímáno procentu-
álně byly kvóty přijatých uprchlíků vyšší v zemích Mel-
denbursko, Šelsvicko-Holštýnsko a Dolní Sasko. Výsledky 
sčítání obyvatelstva v září 1950 vykázaly v Bavorsku 1,92 
milionu vysídlenců, to odpovídalo více než 20 procentům 
celkové populace Bavorska. Sudetští Němci představovali 
v počtu přes milion osob nejsilnější skupinu, následováni
450 000 Slezany, početnou skupinou maďarských Němců 
a etnickými Němci z dalších zemí. V tento okamžik již 
nabíral na síle další významný emigrační pohyb tohoto 
období: více či méně dobrovolný útěk z NDR.
Ubytování u  soukromých osob bylo špatné, ubytování 
v táboře však ještě horší. V nich panovaly zejména v prv-
ních letech otřesné hygienické podmínky a katastrofální 
ubytovací poměry. V alarmující zprávě prezidenta bavor-
ského Červeného kříže ze září 1954 je situace popisována 
následovně:
Divoké běženecké tábory na okrajích měst se všemi svý-
mi nešvary (nedostatek vhodných latrín, špatná hygie-
na). Narůstající epidemie následkem přeplnění táborů 
a obecně přelidněním města Pasova.  Následkem naříze-
ného vyklizení tak leží například 19 osob v jedné míst-
nosti. Rada z nich nemá ani vlastní postel a spí na zemi. 
V jediné hale je ubytováno na 60 žen, mužů, dětí i kojen-
ců. Nemocnice jsou k prasknutí. V ubikacích se vyskytují 
časté případy otevřené tuberkulózy.
Nouzové ubikace se staly po dlouhá léta středobodem 
života běženců a vyhnanců. Teprve v roce 1963 byl roz-
puštěn poslední běženecký tábor na bavorském státním 
území. Život v táboře napomáhal bujení korupce a obo-

hacování ze strany personálu tábora, u obyvatel tábora vedl k otupení a beznaději. Soukromý život prakticky neexistoval. Problémy vyplývaly ze stěsnaného 
soužití, společného stravování a nezaměstnanosti. Tábory se staly nebezpečným shromaždištěm nespokojenců.
Za zázrak lze považovat skutečnost, že se nahromaděná silná sociální výbušnina nakonec nevzňala. Migranti z donucení mají zpravidla horší vyhlídky inte-
grace v nové zemi: byli vyhnáni někam, kde zpravidla vůbec nechtějí být, a obvykle nevzdávají víru v pozdější návrat do ztracené vlasti. Pokud se však jejich 
nové okolí ukáže jako chladné a odmítavé, vzniká nebezpečí, že se dotyční začnou depresivně uzavírat do sebe. U řady z nich k takovýmto stavům docházelo. 
Velká nouze však přinutila zejména střední generaci, která zpravidla nesla zodpovědnost za děti a staré osoby, urychleně zareagovat na vzniklou situaci, chopit 
se každé šance na zlepšení stávající situace a bojovat s každodenní odvahou a neutuchající energií o přežití. Ohlédnutí za všemi ztrátami běženci odsouvali na 
pozdější dobu. Teprve když byla překlenuta největší nouze, většinou až třeba po patnácti letech, se k takovému ohlédnutí odhodlali. Prvořadým úkolem bylo 
zvládnutí každodenních situací a boj proti hladu a degradaci. Běženecký důvěrník formuloval v dopise v prosinci 1948 ministerskému předsedovi Hansi Er-
hardovi svoje požadavky velmi trefně: „Být běžencem nesmí být trvalý stav. Z nových občanů se musí stát prostě jen občané.“
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