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Abstrakt 

Bakalářská práce analyzuje vývoj a jednotlivé aspekty zahraniční politiky SSSR vůči 

Německu ve vymezeném období 1933—1939. Bakalářská práce je koncipována především 

s orientací na sovětskou stranu této problematiky, význam sovětsko-německé spolupráce a 

podepsání paktu Molotov-Ribbentrop pro sovětskou politiku. Práce má za úkol zjistit, co 

zapříčinilo odmítnutí sovětským diktátorem sblížení s Francií a Velkou Británií proti 

Hitlerovi, a proč se místo toho bylo rozhodnuto pro přeorientování politické směrnice SSSR 

na uzavření spojenecké dohody s Třetí říší. Zároveň si autorka práce klade otázku, co 

znamenala kádrová výměna lidového komisaře zahraničních věcí M. Litvinova za V. 

Molotova a jak to ovlivnilo jednání SSSR se západními mocnostmi. Hlavní část práce je 

věnována jednáním Sovětského svazu s Anglií a Francií a následnému podepsání paktu 

Molotov-Ribbentrop mezi SSSR a Německem. V závěru jsou zhodnoceny důvody 

přeorientování kurzu zahraniční politiky, jež mělo sovětské vedení. 

 

Abstract 

This bachelor thesis examines the development and individual aspects of the foreign 

policy of the USSR towards Germany in the defined period 1933—1939. The bachelor thesis 

is conceived primarily focusing on the Soviet side of this issue, the importance of Soviet-

German cooperation, and the signing of the Molotov-Ribbentrop Pact for the Soviets. The 

aim of this work is to find out what caused Stalin’s rejection of the possibility of 

rapprochement with France and Great Britain against Hitler and reorient the political 

direction of the USSR in order to reach an agreement with the Third Reich. At the same 

time, the thesis raises the question of what the dismissal of the People's Commissar for 

Foreign Affairs M. Litvinov and his replacement with V. Molotov meant and how it affected 

the USSR's negotiations with the Western powers. The main part of the thesis is devoted to 

the Soviet Union's negotiations with Great Britain and France and the subsequent signing of 

the Molotov-Ribbentrop Pact between the USSR and Germany. In conclusion, the motives 

of the Soviet leader to reorient the foreign policy course are evaluated. 
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Úvod 

Sovětsko-německé vztahy před druhou světovou válkou jsou dodnes velmi 

kontroverzním tématem, které podněcuje k diskuzi jak veřejnost, tak i odborníky na historii 

a politologii. Bylo možné v roce 1939 zastavit Hitlera a zabránit nové válce? Mohl Stalin v 

létě 1939 dosáhnout dohody s Velkou Británií a Francií, místo s nacistickým Německem? 

Tyto otázky si historici kladou už desítky let, a pakt Molotov-Ribbentrop patří jednoznačně 

k nejdůležitějším milníkům 20. století, které následně ovlivnily světové dějiny. 
Nástup nacistů k moci v roce 1933 vedl k zásadním změnám v celé struktuře 

mezinárodních vztahů, znamenal zničení versaillesko-washingtonského systému a nárůst 

nestability v Evropě. Kromě toho požadoval přehodnocení sovětsko-německých vztahů, 

které se vyvinuly od Rapalla, tedy během více než deseti let. 

Sovětské vedení opodstatněně považovalo Německo za možného nepřítele v blížící 

se válce. Německá okupace Československa významně ovlivnila evropské a vlastně i 

světové dějiny. Skutečně hrozilo, že vliv Velké Británie a Francie v Evropě bude ztracen, a 

zvýšilo se nebezpečí války. Vládnoucí elity evropských států, včetně těch ze Sovětského 

svazu, stály před úkolem vyvinout nový kurz zahraniční politiky odpovídající současné 

situaci. Jedním z rysů sovětsko-německých vztahů ve sledovaném období bylo jejich úzké 

spojení s anglo-francouzsko-sovětskými a anglo-francouzsko-německými vztahy. Lze říci, 

že složitý systém politiky evropských mocností byl do značné míry určen vzájemným 

postavením Sovětského svazu, Francie, Anglie a Německa. 

S nastolením vlády komunistů v SSSR a nacistů v Německu v první polovině 20. 

století se zásadně mění postoj těchto států ke „vnějšímu světu“. Ideologie v SSSR a Třetí říši 

dominují v politické, ekonomické, sociální a kulturní sféře. Světonázory nacismu na jedné 

straně a komunismu na straně druhé určovaly různé hodnotové systémy, ideální světové 

uspořádání bylo viděno různými způsoby, ale spojovala je skutečnost, že ideologie hrála 

významnější roli než v zemích tradiční demokracie a prostupovala všemi oblastmi 

společnosti. Ale spolu s tím se zahraniční politika podřizovala nejen ideologii, ale i 

geopolitickým úvahám. 

Období 1933-1939 stále zůstává jedním z ústředních témat historického výzkumu v 

dějinách 20 století. To je způsobeno jednak osudovými událostmi daného období, které 

předurčily vývoj lidstva na další desetiletí, ale i vznikem států založených na zásadně nových 

ideách. Spojení ideologie a skutečných geopolitických zájmů formovalo kurz zahraniční 

politiky Sovětského svazu a Německa. 
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Období 1933–1939 bylo dobou hledání koalic evropskými státy nebo úmyslného 

vyhýbání se jim. Vzájemné vztahy mezi Sovětským svazem a Třetí říší ve sledovaném 

období byly velmi dynamickými a dvojkolejnými, do značné míry odrážejícími události 

předválečné doby. Sovětské vedení připravovalo stát na válku a zároveň se pokusilo odložit 

své přímé zapojení do konfliktu. Práce se zabývá zahraniční politikou Sovětského svazu, 

která byla uplatňována vůči Německu v letech 1933 až 1939. Její hlavní snahou je 

zaznamenat postupnou změnu orientace zahraniční politiky SSSR od usilování o vytvoření 

nového systému evropské kolektivní bezpečnosti ke sblížení s Německem. Práce má za cíl 

zjistit, jaké úvahy vedly Stalina k rozhodnutí o uzavření paktu o neútočení s nacistickým 

Německem a jak lze hodnotit sovětsko-německý pakt o neútočení a „dodatečný protokol“ z 

hlediska národních zájmů SSSR. 

Také zkoumané období bylo charakteristické mnohými diplomatickými spory. A 

proto je důležité věnovat pozornost osobnostem lidových komisařů zahraničních věcí M. 

Litvinova a V. Molotova a jejich účasti na vývoji zahraniční politiky vůči Třetí říší. Proto 

jsem se rozhodla zkoumat zároveň to, zda byla kádrová záměna lidového komisaře 

zahraničních věcí M. Litvinova V. Molotovem určitým signálem pro Německo, a jak tato 

změna ovlivnila průběh anglo-francouzsko-sovětských jednání. 

Bakalářská práce je rozdělena tematicky na čtyři části. První kapitola sleduje 

historický exkurz vývoje sovětsko-německých vztahů v letech 1922-1933. Tato kapitola 

klade důraz zejména na historický vývoj od konce první světové války, po které se oba státy 

ocitly v diplomatické izolaci. První kapitola byla vytvořena za účelem provedení analýzy 

sovětské zahraniční politiky před a po nástupu nacismu v Německu, a také pochopení 

významu vzájemné spolupráce během tzv. rapallské éry. Ve druhé kapitole je popsáno, jak 

sovětské vedení vnímalo nastup nacistů k moci v roce 1933, postoj SSSR ke Mnichovské 

krizi a politice appeasementu. Třetí kapitola se zaměřuje na průběh jednání SSSR s Velkou 

Británií a Francií v roce 1939 a příčiny jejích neúspěchu. Čtvrtá kapitola se zabývá průběhem 

jednání mezi Sovětským svazem a Německem a následným podpisem paktu Molotov-

Ribbentrop, včetně jeho tajného dodatku, ze dne 23. srpna 1939. 

Časové limity práce jsou stanoveny rokem 1922, kdy Rapallskou smlouvou byly 

obnoveny diplomatické styky mezi SSSR a Německem, a z druhé strany rokem 1939, kdy 

byl podepsán pakt Molotov-Ribbentrop. Co se tyče zdrojů, byla použita odborná sekundární 

literatura ve třech jazycích (češtině, angličtině a ruštině), jejiž autoři měli k dispozici 

podstatné primární dokumenty. Ovšem také čerpám informací z primárních pramenů v 
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podobě memoárů některých diplomatů a také souvisejících sovětských dokumentů ze 

sledovaného období, které jsou dostupné online. Také zprávy a projevy sovětských a 

německých diplomatů mají pro tuto studii velký význam. Výhoda elektronických zdrojů 

spočívá v jejich relativně snadné dostupnosti, což přijde vhod při analýze dokumentů 

sovětského a německého ministerstva zahraničí. Tištěné zdroje naopak přinášejí širší pohled 

na zkoumanou problematiku, což ve velké míře napomáhá k vytvoření uceleného obrazu.  

Pro zpracování této bakalářské práce byl zvolen kvalitativní výzkum, konkrétně 

analýza a deskripce sledovaného jevu ve vymezeném časovém období. 

1. Sovětsko-německé vztahy mezi smlouvou v Rapallu a nástupem Hitlera 
Meziválečné vztahy SSSR a Německa jsou neoddělitelné od událostí konce první 

světové války. Obě země, jež v letech 1914-1918 stály na různých stranách barikád, se staly 

pro vítězné mocnosti v nové situaci odvrhovanými párii. Mezinárodní postavení obou států 

je pobízelo ke sblížení. Konec občanské války a čelení zahraniční intervenci, rozklad 

ekonomiky a porevoluční hlad jako následky mnohaleté občanské války a mezinárodní 

blokády, staví Sovětské Rusko před řadu složitých ekonomických a zahraničněpolitických 

problémů. Sovětská zahraniční politika před sebou stanovila úkol využít rozdílné zájmy 

kapitalistických států a ekonomické faktory pro posilování pozic socialistického státu, jeho 

vymanění z diplomatické izolace a budování vzájemně výhodných obchodních vztahů s 

evropskými státy.1 

V podmínkách přípravy evropských zemí na konferenci v Janově, kdy vlády 

evropských velmocí nejevily zájem o poskytnutí jakýchkoli ústupků a úlev Německu 

z finančního břemena, stanoveného Versailleskou smlouvou, přirozeně sílily v německých 

vládnoucích kruzích tendence k dosažení dohody se sovětskou vládou.2 Mezi faktory, které 

vedly k vytvoření bilaterálních vztahů s RSFSR, patřily ekonomické potřeby země, eskalace 

rozporů se státy Dohody a nutnost posílit své mezinárodní postavení. Sovětská diplomacie 

obratně využila této situace a navrhla obchodní rámec pro hájení životních zájmů obou zemí: 

odmítnutí vzájemných nároků a navázání ekonomické spolupráce.3 

 
1 Timothi Edward O’Connor, G. V. Chicherin and Soviet Foreign Affairs 1918— 1930, (Ames: Iowa State University Press, 
1988), 113. 
2 Dagmar Moravcová, Výmarská republika: Problémy demokracie v Německu 1918-1932, (Praha: Karolinum, 2006), 67-
69. 
3 O’Connor, G. V. Chicherin and Soviet Foreign Affairs 1918—1930, 126. 



 
 

5 

Před přímou hrozbou izolace a pravděpodobného uzavření dohody mezi Sovětským 

Ruskem a státy Dohody dospěl vedoucí německé delegace v Janově k závěru o nutnosti 

navázání přímého kontaktu se sovětskou delegací. Ruská strana nabídku přijala a pozvala 

německou delegaci do Rapalla, malého lázeňského města nedaleko Janova. Společné 

vzdorování versailleskému systému bylo politicky zakotveno v Rapallské smlouvě ze dne 

16. dubna 1922. V sovětsko-německé smlouvě se strany vzájemně vzdaly jakýchkoliv 

finančních nároků vůči sobě: Sovětské Rusko nároků na reparace a Německo nároků na 

náhradu za znárodněné vlastnictví. Smlouva stanovila nejen obnovení diplomatických a 

konzulárních vztahů mezi oběma zeměmi, ale i rozvoj hospodářské spolupráce a vzájemného 

obchodu na základě doložky nejvyšších výhod. 4 

Pro Sovětský stát znamenala Rapallská dohoda s konečnou platností odchod z 

diplomatické izolace a navázání životně důležité ekonomické spolupráce s velkou 

průmyslovou zemí. Pro Německo bylo Rapallo také východiskem z diplomatické izolace a 

oslabením versailleského svěráku, do kterého bylo po porážce v první světové válce 

uzavřeno. Spolupráce v duchu Rapalla byla pro obě strany výhodná a plodná. 5 

Udržet „ducha Rapalla“ nebylo pro obě strany snadné. Dokonce mezi nejvyššími 

sovětskými diplomatickými činiteli existovaly různé přístupy k hodnocení Rapallské 

smlouvy. Jestliže lidový komisař zahraničních věcí G. Čičerin dával přednost německému 

směru v sovětské zahraniční politice a hodnotil Rapallskou smlouvu jako historickou etapu, 

která ukončila „triumf vítězů“ první světové války a znamenala počátek „vzniku nových 

mezinárodních politických sil“ 6, pak jeho náměstek a nástupce M. Litvinov jako zastánce 

větší míry kooperace se západními mocnostmi viděl v této smlouvě jen pragmatický cíl 

navázat diplomatické vztahy s Německem.7 

V polovině 20. let se však postoj německého vedení k Rapallské smlouvě začíná 

měnit. Představitelem nového přístupu k sovětsko-německé spolupráci se stal německý 

ministr zahraničí Gustav Stresemann. Navenek se hlásil k zachování věrnosti závazkům „v 

duchu Rapalla“, přitom však jednal jakožto ministr zahraničí Výmarské republiky na základě 

vlastního deklarovaného kurzu, který spočíval v udržování rovnováhy mezi Západem a 

Sovětským svazem.8 

 
4 „Dogovor mezhdu Rossiiskoi Sotsialisticheskoi Federativnoi Sovetskoi Respublikoi i Germaniei (Rapallskii dogovor). 
16 aprelia 1922”, http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/111849, (staženo 20. 3. 2021). 
5 Moravcová, Výmarská republika: Problémy demokracie v Německu 1918-1932, 72. 
6 Moskva—Berlin. Politika i diplomatija Kremlja 1920-1941, sbornik dokumentov, tom 1, (Moskva: Nauka, 2011), 257. 
7 Ibid., 54. 
8 G.V. Chicherin, Vneshniaia politika. Izbrannye raboty, (Moskva: Urait, 2017), 414. 



 
 

6 

Německé vedení považovalo za zásadní životní potřebu zmírnění zátěže reparačních 

plateb a maximální zmírnění dopadu restriktivních článků Versailleské smlouvy. Dosáhnout 

toho, spoléhajíc jen na dohodu se Sovětským Ruskem, byť velmi výhodnou, nebylo možné. 

Vyrovnání vztahů se západními mocnostmi se proto muselo nevyhnutelně stát dříve či 

později prioritou německé zahraniční politiky. Účast na Londýnské konferenci z roku 1924, 

přijetí „Dawesova plánu“ a aktivita německé diplomacie při přípravě konference v Locarnu 

byly jasným důkazem zájmu Výmarské republiky o rychlou normalizaci vztahů se zeměmi 

Dohody.9 Německo považovalo jednání se západními mocnostmi za začátek nových vztahů 

— na základě rovnosti po Versailles. Konference v Locarnu se jistě stala velkým úspěchem 

pro německou „politiku rovnováhy“. Hlavním výsledkem konference ale bylo, že i přes 

nedůslednost v otázkách východní hranice Německa se mezinárodní situace v Evropě 

(alespoň Západní) v nejbližším desetiletí stabilizovala.10 

V Sovětském svazu pozorně sledovali manévry německé diplomacie a dobře chápali 

záměr vlád Anglie, Francie a USA zapojit Německo do protisovětských kombinací.11 

Úkolem sovětského vedení bylo v duchu Rapallské smlouvy rozšířit a posílit politické 

závazky smluvních stran. K tomu bylo třeba uzavření nové politické dohody, a to zejména 

po německém podpisu Locarnských dohod se západními mocnostmi, díky nimž se Německo 

téměř na stejné úrovni mohlo účastnit koncertu západních mocností a umožňujícím přijetí 

Německa do Ligy národů.12 

Jednání mezi SSSR a Německem se často dostávala do slepé uličky a opakovaně 

hrozilo jejich zhroucení. Nicméně v důsledku vytrvalosti a cílevědomosti sovětské 

diplomacie byla 24. dubna 1926 v Berlíně mezi SSSR a Německem uzavřena smlouva o 

neútočení a neutralitě. Preambule smlouvy připomněla závazek obou zemí na podporu 

zachování všeobecného míru a vyjádřila přesvědčení, že zájmy národů obou zemí „vyžadují 

trvalou spolupráci, založenou na plné důvěře“, čemuž by mělo sloužit uzavření této „zvláštní 

smlouvy“.13 Při hodnocení této události lidový komisař zahraničních věcí G. V. Čičerin 

v telegramu ministru zahraničních věcí Německa G. Stresemannovi s uspokojením 

poznamenal: „Duch Rapalla i nadále žije v této smlouvě a příznivě ovlivňuje celkovou 

 
9 Mary Fulbrook, Dějiny moderního Německa od roku 1918 po současnost, (Praha: Grada Publishing, 2010), 36. 
10 Moravcová, Výmarská republika: Problémy demokracie v Německu 1918-1932, 115-117. 
11 Moskva—Berlin. Politika i diplomatija Kremlja 1920-1941, sbornik dokumentov, tom 1, 525-527. 
12 Ibid., 779. 
13„Dogovor o nenapadenii i neitralitete mezhdu SSSR i Germaniei. 24 aprelia 1926”, 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/111853 (staženo 20. 3. 2021). 



 
 

7 

situaci.“14 V protokolu Berlínské smlouvy však nebyly stanoveny termíny ratifikace této 

dohody. V důsledku toho byl protokol ratifikován německým říšským sněmem až 13. dubna 

1933, tedy již po nástupu nacistů k moci.15 

Následující období, od poloviny roku 1926 do poloviny roku 1930, však bylo etapou 

postupného zhoršování bilaterálních vztahů. Poté, co v důsledku vykonstruovaných obvinění 

byla organizována tzv. „důlní kauza“ čili šachtinský případ, v souvislosti s nímž došlo k 

zatčení několika občanů Německa, se vztahy mezi SSSR a Německem dramaticky 

zhoršily.16 Další akce – prvomájová demonstrace v Berlíně v roce 1929, represe proti 

německým kolonistům v průběhu kolektivizace, pronásledování církve v SSSR, odkládání 

ratifikace prodloužení Berlínské smlouvy v Německu a tak dále – jen zhoršovaly bilaterální 

vztahy. Ale právě obchodní vazby v tomto období se staly jednou ze dvou opor, na kterých 

se podařilo udržet bilaterální vztahy v dostatečném rozsahu. Druhým pilířem byly aktivní 

kontakty mezi vojenskými útvary obou zemí, včetně vojensko-technické sféry.17  

V nemalé míře k zachování, a dokonce zvýšení obchodu mezi Sovětským svazem a 

Německem přispěla hospodářská krize, která vypukla v roce 1929 a velmi bolestivě zasáhla 

všechny přední západní mocnosti. Celkový objem světového obchodu prudce klesl. Po 

desetiletí byli Němci pod reparační zátěží. Solventní poptávka na domácím trhu po domácím 

zboží byla omezená. Přebytek průmyslového zboží vedl ke kolapsu jejich výroby a 

katastrofálnímu růstu nezaměstnanosti.18 V době prohlubující se hospodářské krize usilovaly 

německé vládnoucí kruhy o využití možností sovětského trhu a zároveň pokračovali v linii 

ochlazení vztahů a uvolnění politických závazků. 

Zásadní vliv na stav sovětsko-německých vztahů měla jednání, jež započala v roce 

1931, mezi Francií a Sovětským svazem o uzavření paktu o neútočení a obchodní dohody 

mezi oběma zeměmi. Německá vláda byla těmito událostmi nesmírně znepokojena a viděla 

v nich ohrožení svého úsilí, které souviselo s bojem proti restriktivním článkům Versailleské 

smlouvy. Ještě větší obavy v Berlíně vyvolalo v létě 1931 sovětsko-polské jednání o 

uzavření paktu o neútočení. Německé ministerstvo zahraničí věřilo, že uzavření paktu posílí 

polskou „agresi“ proti Německu. Rozčilení vyvolala i zmínka v paktu o územní celistvosti 

 
14 Moskva—Berlin. Politika i diplomatija Kremlja 1920-1941, sbornik dokumentov, tom 1, 10. 
15 Hilger, Rossiia i Germaniia. Soiuzniki ili vragi?, (Moskva: Centrpoligraf, 2008), 570, Dostupné z:   
https://www.litres.ru/alfred-meyer/rossiya-i-germaniya-souzniki-ili-vragi 
16 O’Connor, G. V. Chicherin and Soviet Foreigh Affairs 1918— 1930, 222. 
17 Walter Laqueur,  Rossiia i Germaniia: nastavniki Gitlera, (Washington: Problems of Eastern Europe, 1990), 182-183. 
18 Moravcová, Výmarská republika: Problémy demokracie v Německu 1918-1932, 167. 
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polského státu, což bylo podle Berlína hodnoceno jako uznání polských hranic a uznání 

Versailleské smlouvy Sovětským svazem.19  

V prosinci 1932 se konala beseda lidového komisaře zahraničních věcí SSSR M. M. 

Litvinova a kancléře Kurta von Schleichera. Kancléř uvedl, že je garantem zachování 

přátelských sovětsko-německých vztahů. Potvrdil, že respektuje zájmy Sovětského svazu na 

mezinárodní scéně a v této souvislosti se neobává sovětsko-francouzského a sovětsko-

polského paktu o neútočení.20 Nakonec byl francouzsko-sovětský pakt o neútočení podepsán 

29. listopadu 1932 a pakt s Polskem 25. července téhož roku. Moskva tak prokázala Berlínu 

svou neochotu vsázet na v systému mezinárodních vztahů pouze Německo, jako tomu bylo 

dříve.  

Sovětsko-německé politické vztahy v letech 1930–1932 lze tedy charakterizovat jako 

nestabilní. Nutno podotknout, že v tomto období měly největší vliv na stav bilaterálních 

politických vztahů vnitropolitické události v Sovětském svazu i ve Výmarské republice. 

Otázka vměšování sovětských oficiálních kruhů do vnitřních záležitostí Německa v 

souvislosti s rostoucím vlivem komunistické strany Německa, za kterým, podle názoru 

prakticky všech politických stran – od sociálních demokratů až po nacisty – stálo sovětské 

vedení, byla neustále zmiňována, v té či oné podobě v celém průběhu sledovaného období i 

v tisku a v rozhovorech diplomatů, i  během setkání šéfů zahraničněpolitických úřadů SSSR 

a Výmarské republiky.21 Dalším velkým problémem v politickém životě Německa na 

počátku roku 1930, který se do jisté míry promítl na stavu bilaterálních vztahů, se stal růst 

vlivu jiné politické síly, nepřátelsky naladěné vůči SSSR, a sice národně socialistické strany.  

Jestliže se tedy podařilo udržet vztahy mezi oběma zeměmi na uspokojivé úrovni, 

tak hlavní důvod spočíval v objektivních ekonomických zájmech států—Sovětský svaz 

potřeboval dodávky německého průmyslového zařízení a strojů, stejně tak se německá 

ekonomika nemohla vzdát sovětského trhu. V letech světové hospodářské krize se obchod 

mezi SSSR a Německem navzdory celkovému propadu světového obchodu nadále 

zvyšoval.22 

Výsledkem je, že bilaterální vztahy v politické sféře byly ve stavu stagnace, 

nezměnily se k lepšímu ani k horšímu. Poslední rok existence Výmarské republiky nepřinesl 

 
19 Moskva—Berlin. Politika i diplomatija Kremlja 1920-1941, sbornik dokumentov, tom 2, 668-669. 
20 „Telegramma narodnogo komissara inostrannykh del SSSR M.M. Litvinova v NKID SSSR iz Berlina 20 dekabria 1932”, 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/80141, (staženo 22. 3. 2021). 
21 Moskva—Berlin. Politika i diplomatija Kremlja 1920-1941, sbornik dokumentov, tom 1, 443. 
22 Hilger, Rossiia i Germaniia. Soiuzniki ili vragi?, 376-377, Dostupné z:   https://www.litres.ru/alfred-meyer/rossiya-i-
germaniya-souzniki-ili-vragi 
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v této situaci žádnou zásadní změnu. Nicméně jistý postup nacistů k moci a řada incidentů 

souvisejících s domovními prohlídkami v sovětských institucích v Německu vedly sovětské 

diplomaty a politické vedení SSSR k přesvědčení o možné blížící se nové krizi v 

bilaterálních vztazích. Nelze opomenout ani to, že sociální demokraté, ideologičtí odpůrci 

bolševického režimu v SSSR se dostali k moci v květnu 1928, což také do jisté míry ovlivnilo 

to, že sovětské vedení podcenilo možnost brzkého triumfu nacistů.  Pro sovětské vedení byli 

němečtí sociální demokraté „sociálními fašisty“ a hlavními nepřáteli komunismu.23  

Nacisté, kteří po uchopení moci zahájili teror proti komunistům uvnitř země, svou 

ratifikací protokolu Berlínské smlouvy a jejím prodloužením udělali diplomatické gesto, 

které mělo ukázat, že Německo nemá v úmyslu porušit diplomatické vztahy se SSSR. Ve 

skutečnosti však docházelo k redukování všech vztahů, které vznikly za deset let platnosti 

Rapallské smlouvy.24 

S pádem Výmarské republiky v sovětsko-německých vztazích začala zcela nová 

fáze, kdy se na mezinárodní scénu dostali zásadní ideologičtí odpůrci, prakticky 

spolupracující a následně pak přímo proti sobě bojující totalitní režimy. 

 

2. Sovětsko-německé vztahy v 30. letech 20. století 

2.1 Vývoj sovětsko-německých vztahů po nástupu Hitlera 

V průběhu prvních týdnů po jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem 

předvádělo Německo záměrně zjevný rozchod s politikou Výmarské republiky. Ve vedení 

německého ministerstva zahraničí však nedošlo k žádným změnám: tvořili jej ještě výmarští 

diplomaté. 

Úplným přerušením kontaktů s Německem by získal Sovětský svaz z pohledu svého 

tehdejšího vedení potenciálně velmi nebezpečného nepřítele. Navíc otevřeně nepřátelský 

postoj vůči novému německému režimu by znamenal ohrožení ekonomické bezpečnosti 

země, protože počátkem třicátých let bylo Německo nejvýznamnějším obchodním 

partnerem SSSR. Proto na základě analýzy mezinárodní situace v pojetí Stalina a politického 

byra bylo přijato taktické rozhodnutí o zachování přátelských vztahů s německou říší při 

 
23 Laqueur, Rossiia i Germaniia: nastavniki Gitlera, 270-277. 
24 Hilger, Rossiia i Germaniia. Soiuzniki ili vragi?, 568-571, Dostupné z:   https://www.litres.ru/alfred-meyer/rossiya-i-
germaniya-souzniki-ili-vragi 
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současném odsuzování fašismu, jeho cílů a politiky, a to jak uvnitř země, tak i na 

mezinárodní scéně.25 

23. března 1933 v Německu vstupuje v platnost „Zákon na ochranu národa a říše“, 

který nadělil Hitlerovi mimořádné pravomoci a vytvořil ústavní základy pro nastolení 

diktatury, což znamenalo faktické odstoupení od výmarské ústavy. Německý říšský kancléř 

ve své deklaraci u příležitosti této události prohlásil, že „úkolem vlády je vymýtit 

komunismus nejen v zájmu Německa, ale i v zájmu celé Evropy“. Vůdce nacistů zároveň 

zdůraznil, že „ve vztahu k Sovětskému svazu chceme dále udržovat přátelské vztahy 

užitečné pro obě strany. Boj proti komunismu v Německu je vnitropolitická záležitost, do 

které nikdy nebudeme tolerovat zahraniční vměšování. Mezistátních a politických vztahů s 

jiným státem, s nímž nás spojují společné zájmy, se to však nikdy nedotkne.“26 

Tyto protichůdné výroky našly své potvrzení v jednáních německých úřadů. I přes 

ratifikaci 5. května 1933 protokolu k prodloužené ještě v roce 1931 smlouvy o přátelství a 

neutralitě mezi Německem a SSSR z roku 1926 (Berlínské smlouvy), potvrzující vzájemné 

povinnosti stanovené Rapallskou smlouvou z roku 1922, se v Německu konají útoky na 

sovětské občany, domovní prohlídky v prostorech obchodních zastoupení SSSR 

v Hamburku a Lipsku a v kancelářích sovětsko-německé ropné akciové společnosti Derop.27  

Svědčí o takovémto přístupu i akce nacistického Německa na Mezinárodní 

ekonomické konferenci, která se konala v Londýně v červnu 1933, a sice proslov zástupce 

delegace Německa A. Hugenberga. V tomto proslovu (známém jako „Hugenbergovo 

memorandum“) byl obsažen požadavek poskytnout „lidem bez prostoru“ „nová území, kde 

by tato energická rasa mohla zakládat kolonie a vykonávat velké mírové práce“. Dále se tam 

uvádělo, že takové země lze získat na východě (tj. na úkor SSSR), kde revoluce vedla k 

ničivému procesu, který je načase zastavit. Memorandum bylo klasifikováno sovětským 

zástupcem, a to i na zasedáních konference, i v nótě, adresované vládě Německa, jako přímá 

„výzva k válce proti SSSR“ a porušení sovětsko-německé smlouvy o neútočení z roku 1926. 

Německá vláda oznámila, že memorandum je produktem osobní tvorby Hugenberga, nikoliv 

oficiálním stanoviskem delegace.28 

 
25 Ibid., 580-582. 
26 „Hitler Speech of Enabling Act 1933”, http://www.worldfuturefund.org/Reports2013/hitlerenablingact.htm, (staženo 3. 
4. 2021).  
27 Moskva—Berlin. Politika i diplomatija Kremlja 1920-1941, sbornik dokumentov, tom 3, (Moskva: Nauka, 2011), 10-13. 
28 Hilger, Rossiia i Germaniia. Soiuzniki ili vragi?, 575-576, Dostupné z:   https://www.litres.ru/alfred-meyer/rossiya-i-
germaniya-souzniki-ili-vragi 
 



 
 

11 

Nereagovat na rostoucí vojenskou hrozbu ze strany fašistického Německa Sovětský 

svaz nemohl. 29. prosince 1933 byl ve zprávě na IV. zasedání Ústředního Výkonného 

Výboru SSSR (CIK SSSR) lidového komisaře zahraničních věcí M. Litvinova kladen velký 

důraz na vysvětlení pozice sovětského státu týkající se nového nacistického režimu v 

Německu. V projevu M. Litvinova se sovětsko-německým vztahům věnuje samostatná velká 

část. Lidový komisař zahraničních věcí uvádí fakta o protisovětských aktivitách německých 

úřadů, které „předchozí vztahy s Německem změnily k nepoznání“.29  

S konečnou platností potvrdil přesměrování sovětské propagandy na vytváření 

obrazu nacistického Německa jako potenciálního vojenského nepřítele SSSR J. Stalin ve 

výroční zprávě XVII. sjezdu strany o práci ÚV VKS(b) 26. ledna 1934. Když se zmiňoval 

politické situace v kapitalistických zemích, zostřené přetrvávající hospodářskou krizí, 

upozornil Stalin na paralelu se situací v předvečer první světové války: „Opět, jako v roce 

1914, se do popředí vysouvají strany militantního imperialismu, strany válečné a 

revanšistické“ a konstatuje: „Situace se zjevně vyvíjí směrem k nové válce“.30  

Z toho vyplývá, že v letech 1933-1934 byl sovětskou propagandou vytvářen obraz 

Německa jako země, jejíž nacionálně socialistické vedení je řízeno agresivní zahraničně 

politickou doktrínou, namířenou především proti SSSR. Současně se striktně zvýrazňuje 

rozdíl mezi nacionálně socialistickým vedením a trpícím pod fašistickým útlakem 

německým lidem, jehož záchrana spočívá v boji proti tomuto režimu pod organizačním 

vedením ilegální německé komunistické strany. 

Po smrti prezidenta Paula von Hindenburga byl přijat zákon o nejvyšším vedení 

německé říše, tedy o spojení úřadů říšského prezidenta a říšského kancléře.31 19. srpna 1934 

se koná plebiscit na téma spojení úřadů kancléře a prezidenta v nové funkci Führer und 

Reichskanzler (vůdce a říšský kancléř), jehož výsledkem bylo odsouhlasení 89,9 % občanů 

země této změny v systému státní moci v Německu. Adolf Hitler se stává legitimním 

samovládcem Německa a začíná uskutečňovat svou zahraničně politickou doktrínu.32 

 „Nelze zavírat oči na změny v sovětsko-německých vztazích po nástupu k moci 

národního socialismu,“ tvrdí V. Molotov ve výroční zprávě o činnosti vlády na VII. 

Všesvazovém sjezdu sovětů SSSR 28. ledna 1935. A opakuje, že Sovětský Svaz „neměl a 

 
29 Maxim Litvinov, „Sovetskii Soiuz neuklonno i posledovatelno vedet borbu za sokhranenie vseobshchego mira” 
vystuplenie na IV sessii TsIK SSSR, (Rostov na Donu: Partizdat, 1934), 15-18. 
30 I.V. Stalin, Sochineniia, tom 13, (Moskva: Gosudarstvennoe izdatelstvo politicheskoi literatury, 1951), 291-293. 
31 Fulbrook, Dějiny moderního Německa od roku 1918 po současnost, 62. 
32 J.F.N. Bradley, Stručné dějiny Třetí říše, 45. 
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nemá jiná přání, než mít i nadále dobré vztahy s Německem. Každý ví, že Sovětský svaz je 

proniknut hlubokou snahou o rozvoj vztahů se všemi státy, nevyjímaje státy s fašistickým 

režimem. Na cestě sovětsko-německých vztahů se však v posledním období objevily vážné 

potíže.“33 

Fašistické Německo mezitím zintenzivňuje svou zahraniční politiku. 13. ledna 1935 

se v Sárské oblasti na plebiscitu drtivá většina obyvatelstva vyslovila pro její začlenění do 

Německa. Od 1. března 1935 se Sársko, které bylo od roku 1919 spravováno Ligou národů, 

znovu stává součástí Německa. Poté Německo znovu zavádí vojenskou povinnost a odmítá 

plnit ustanovení Versailleské smlouvy.34 

Podobné kroky Německa vyvolávají odvetnou reakci západních mocností. Po 

Streské konferenci v dubnu 1935 vyjádřili premiéři Itálie, Francie a Velké Británie protest 

proti zbrojení v Německu a rozhodli se společně klást odpor proti tomuto procesu.35 Už za 

dva měsíce však Anglie a Německo uzavřely dohodu, která umožnila Německu navýšit své 

válečné námořnictvo, což bylo už oboustranným porušením Versailleské mírové smlouvy.36 

Takže ještě před Mnichovskou dohodou v roce 1938 západní mocnosti zavíraly oči 

na posilování a militarizaci fašistického režimu v Německu. Ofenzivní charakter 

nacistického zahraničně politického kurzu a pasivně obranná taktika západních demokracií 

tak stále více oslabovaly pozice potenciálních odpůrců fašismu. 

 

2.2 Mnichovská krize a postoj Sovětského svazu 
Mnichovská konference byla posledním úspěšným pokusem o změnu Versailleského 

systému. Francie a Velká Británie v ní chtěly vidět způsob definitivní nápravy nedostatků 

Versailleské smlouvy a vyhovět požadavkům německého revizionismu. Záměr byl nahradit 

Versailles novým, spravedlivým a definitivním mnichovským pořádkem. Proto se Neville 

Chamberlain chválil, že z Mnichova přivezl „urovnání, které přinese mír celé Evropě.“ 

Změna Německo-československých hranic se britským a francouzským politikům zdála 

malou a naprosto legitimní cenou za mír v Evropě.37 

 
33 „Molotov V. M. Otchetnyi doklad o rabote Pravitelstva VII Sieezdu Sovetov SSSR, 28 ianvaria 1935“, 
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/38599-molotov-v-m-otchetnyy-doklad-o-rabote-pravitelstva-vii-sezdu-sovetov-sssr-28-
yanvarya-1935-g-ob-izmeneniyah-v-sovetskoy-konstitutsii-doklad-na-vii-sezde-sovetov-6-fevralya-1935-g-gorkiy-1935, 
(staženo 25. 3. 2021). 
34 Bradley, Stručné dějiny Třetí říše, 51-52. 
35 Keith Neilson, Britain, Soviet Russia and the Collapse of the Versailles Order, 1919- 1939, (New York: Cambridge 
University Press, 2006), 152-153. 
36 Fulbrook, Dějiny moderního Německa od roku 1918 po současnost, 75. 
37 Ibid., 78. 
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Sovětští diplomaté však situaci hodnotili pesimisticky. Tak v únoru 1938 napsal 

zplnomocněný zástupce SSSR ve Francii J. Suric Litvinovu z Paříže: „nikdo vůbec 

nepochybuje, že Chamberlain „zradí“ Československo. Očekává se, že zvýší tlak na 

Československo, aby šlo „rakouskou cestou“. Rakouský anšlus podle Lidového komisariátu 

zahraničních věcí výrazně posílil postavení Německa v Evropě a zhoršil postavení 

Československa.38  

Sovětský postoj k událostem kolem Československa jasně vymezil Litvinov v dopise 

Sovětskému zplnomocněnému zástupci v Československu Alexandrovskému. Podle něj 

„anšlus Rakouska zajistil Hitlerovi hegemonii v Evropě bez ohledu na další osud 

Československa.“ Litvinov podotkl, že rakouské a československé otázky vždy považoval 

za navzájem propojený problém — „znásilnění Československa by znamenalo začátek 

anšlusu, stejně jako hitlerizace Rakouska by předurčila osud Československa.“ Litvinov 

tvrdil, že postavit se na odpor likvidaci Versailleského systému by měli západní mocnosti, 

především Velká Británie a Francie. SSSR nebyl signatářem těchto dohod, ale „jsme stále 

na základě naší koncepce boje proti agresi připraveni poskytnout svou pomoc, ale že sami 

bez vyzvání nabízet tuto pomoc nebudeme, tím spíš ji nikomu nebudeme vnucovat. Myslím, 

že bychom z toho měli vycházet i v souvislosti s československým problémem.“ Litvinov 

zdůrazňoval zájem SSSR o zachování nezávislosti Československa, aby se zabránilo 

postupu Německa na východ a jihovýchod. Ale SSSR nemohl podniknout nic podstatného 

bez západních mocností „které však nepovažují za vhodné usilovat o naši podporu, ignorují 

nás a navzájem řeší vše, co se týká německo-československého konfliktu. Není nám známo, 

že by samotné Československo někdy upozorňovalo své západní „přátele“ na nutnost 

zapojení SSSR.”39 

Mnichov znamenal pro Německo bezpodmínečné vítězství. Nacistická říše 

významně posílila své geopolitické pozice, zvýšila svůj vojensko-průmyslový potenciál. 

Mnichov se rovněž stal i osobním úspěchem A. Hitlera. Podařilo se mu posílit svou pozici 

na domácím i mezinárodním poli. Mnichov povzbudil Hitlera k zvyšování německé expanze 

v Evropě a v podstatě předurčil nevyhnutelnost války v blízké budoucnosti. Výrazně byly 

oslabeny pozice Anglie a Francie v Evropě. Navíc Mnichovskou dohodou byl zbourán jeden 

 
38 „Pismo polnomochnogo predstavitelia SSSR vo Frantsii Ia. 3. Suritsa narodnomu komissaru inostrannykh del SSSR M. 
M. Litvinovu. 11 fevralia 1939“, http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/105027-pismo-polnomochnogo-predstavitelya-
sssr-vo-frantsii-ya-3-suritsa-narodnomu-komissaru-inostrannyh-del-sssr-m-m-litvinovu-11-fevralya-1939-g, (staženo 25. 
3. 2021). 
39 „Pismo narkoma inostrannykh del SSSR M. M. Litvinova polpredu SSSR v Chekhoslovakii S. S. Aleksandrovskomu, 
26 marta 1938”, https://www.prlib.ru/item/1294146, (staženo 28. 3. 2021). 
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z mála již vytvořených skutečných mechanismů systému kolektivní bezpečnosti — smluvní 

„svazek“ Paříž — Praha — Moskva. Nepřímo pak Mnichovská dohoda podkopala pozici 

lidového komisaře zahraničních věcí SSSR Litvinova, který byl stoupencem prozápadní 

orientace.  

V roce 1939 Versaillesko-Washingtonský systém mezinárodních vztahů fakticky 

ukončil svou existenci. Zastavit agresi kolektivními prostředky se nepodařilo, vedení 

Sovětského svazu se rozhodlo postarat se o své vlastní zájmy. V této situaci se sovětské 

vedení pokusilo zabránit vytvoření protisovětské koalice, vyhnout se hrozbě velkého 

vojenského konfliktu s účastí SSSR, zasazovat se o vytvoření výhodného pro sebe systému 

kolektivní bezpečnosti v Evropě a důsledně usilovat o posílení zahraničněpolitické pozice 

SSSR prostřednictvím navazování kontaktů s různými potenciálními partnery. Moskva se 

snažila zajistit si maximální možnosti zahraničněpolitického manévru. 

10. března 1939 přednesl Stalin zprávu o mezinárodní situaci v Evropě. Ve svém 

projevu označil jednoznačně Německo a jeho spojence za agresivní státy, zatímco západním 

demokraciím – Anglii, Francii a USA – byla vyčítána jimi zvolená politika nevměšování, 

která nevyhnutelně vede ke světové válce. 

Ve zprávě J. V. Stalin formuloval hlavní úkoly strany v oblasti zahraniční politiky: 

„1. Pokračovat i nadále v provádění mírumilovné politiky a posilování obchodních vztahů 

se všemi zeměmi. 

2. Jednat opatrně a nenechat naši zemi vtáhnout do konfliktů válečnými provokatéry, kteří 

jsou zvyklí ‚hrabat žár z ohně cizíma rukama.“40 

Sovětské vedení tak postavilo do popředí svých zájmů boj za národní a státní zájmy 

SSSR, pojatý ve vlastní interpretaci. Deklarovalo snahu o vedení opatrné, pragmatické 

politiky, vyhýbání se, pokud to bude možné, imperialistické válce a úsilí o co nejvýhodnější 

dohody s potenciálními partnery. Ve zprávě Molotova „O mezinárodní situaci a zahraniční 

politice SSSR“ z 31. května 1939 se nacistické Německo objevuje jednak jako agresor, 

kterého je třeba zastavit, jednak jako potenciální obchodní partner, se kterým SSSR 

vyjednává o poskytnutí půjček.41 

 
40 „Iz Otchetnogo doklada I.V. Stalina na XVIII sieezde partii o rabote TsK VKP(b). 10 marta 1939”, 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/194822, (staženo 28. 3. 2021). 
41 „O mezhdunarodnom polozhenii i vneshnei politike SSSR. Doklad Predsedatelia Soveta Narodnykh Komissarov i 
narodnogo komissara inostrannykh del SSSR na sessii Verkhovnogo Soveta SSSR. 31 maia 1939”, 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/126514, (staženo 28. 3. 2021). 
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Politická krize v roce 1939 přiměla vlády západních zemí, aby ustoupily od tradiční 

politiky appeasementu (usmiřování cestou ústupků) Německa a podnikly tvrdší politické 

kroky. Takovými kroky by mohlo být dosažení určitých dohod se Sovětským svazem a návrh 

záruk pro Polsko a další východoevropské země. Od jara 1939 začaly vlády Anglie a Francie 

provádět nový kurz, zaměřený na navázání vzájemných vztahů politických sil 

západoevropských a východoevropských zemí a SSSR, jelikož vládám těchto zemí bylo 

jasné, že se Německo nepodaří udržet v rámci Mnichovské dohody.  

 

3. Jednání Sovětského svazu s Velkou Británií a Francií 

3.1 Evropské státy v předvečer druhé světové války 
Období 1939-1941 je tradičně charakterizováno jako fáze hledání ze strany 

evropských států koaličních spojenců nebo záměrného od nich distancování. Jinými slovy, 

byla to doba hledání nejvýhodnějších scénářů zapojení do rozvíjejícího se světového 

konfliktu. O tom, že konflikt nastane, nikdo nepochyboval, šlo jen o to, s jakými pozicemi 

do něj ta či ona země vstoupí. Tomuto cíli, a sice hledání, bylo podřízeno značné množství 

zdánlivě nekonzistentních kroků a protichůdných zahraničně politických akcí v tomto 

období. Ztráta starých politických a legislativních základů mezinárodního činnosti vedla k 

nevídanému cynismu všech účastníků mezinárodních vztahů. Jak uvedl J. V. Stalin ve výše 

citované zprávě: „Válka vytvořila novou situaci ve vztazích mezi zeměmi. Do těchto vztahů 

vnesla atmosféru úzkosti a nejistoty.“42 

Sovětské vedení se zjevně obávalo možných polsko-německých dohod. Těmito 

úvahami byla zřejmě podmíněna snaha Moskvy o zlepšení vztahů s Varšavou. Ještě 19. 

února 1939 byla podepsána sovětsko-polská obchodní dohoda, která předpokládala růst 

obratu mezi oběma zeměmi.43 M. Litvinov psal v březnu: „Nové vztahy s Polskem lze 

vyjádřit takto: staly se méně nevraživými, ale nikoliv přátelštějšími, zatímco polsko-

německé vztahy se staly méně přátelskými a více nevraživými. Beck neustále pokračuje v 

lavírování mezi SSSR a Německem, čímž poněkud snižuje svoji přivrženost Německu.“44  

 
42 „Iz Otchetnogo doklada I.V. Stalina na XVIII sieezde partii o rabote TsK VKP(b). 10 marta 1939”, 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/194822, (staženo 28. 3. 2021). 
43 Vostočnaja Jevropa meždu Gitlerom i Stalinym 1939-1941 gg, (Moskva: Indrik, 1999), 136. 
44 „Pismo narodnogo komissara inostrannykh del SSSR M. M. Litvinova polnomochnomu predstaviteliu SSSR v 
Afganistane K. A. Mikhailovu. 10 marta 1939”, http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/105072, (staženo 30. 3. 2021). 
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28. dubna A. Hitler oznámil o zrušení paktu o neútočení s Polskem z roku 1934, čímž dal 

jasně najevo, že Německo nevylučuje od této chvíle válku proti východnímu sousedovi.45  

V souvislosti s nárůstem německého tlaku na Polsko a Rumunsko znovu vyvstala 

otázka o zapojení SSSR do anglo-francouzské politiky záruk. Sovětská vláda celkem kladně 

reagovala na anglické a francouzské návrhy, ale návrhy západních mocností neobsahovaly 

žádná konkrétní opatření namířená proti rozšíření fašistické agrese. Kromě toho se anglické 

a francouzské návrhy výrazně lišily, v prvním z nich se hovořilo pouze o sovětských 

zárukách evropským sousedům SSSR, zatímco francouzský návrh obsahoval i závazky 

vzájemné pomoci. Sovětské vedení naproti tomu trvalo na dodržení principu vzájemnosti při 

poskytování vzájemné pomoci Velkou Británií, Francií a SSSR a na rozšíření záruk těchto 

tří zemí na všechny východoevropské země hraničící se Sovětským svazem, pobaltské státy 

a Finsko. Sovětské návrhy byly Chamberlainovou vládou zamítnuty.46 Akce Anglie a 

Francie vyvolaly odpovídající reakci SSSR: v deníku Pravda byl publikován článek A. 

Ždanova, ve kterém byla britská a francouzská vláda obviněny z vytváření umělých 

problémů a úmyslném zatahování jednání, aby takto zamezily uzavření rovnoprávné 

smlouvy se SSSR.47  

Za hlavní cíl Anglie a Francie na těchto jednáních považoval SSSR zesílení 

politického tlaku na Německo pouhým faktem zahájení těchto jednání s tím, aby s ním 

mohly být dosaženy určité dohody.48 

Německé vedení využilo situace vzájemné nedůvěry a obtíží, které vznikly při 

jednáních SSSR s Anglií a Francií, a vytrvale usilovalo o dohodu se Sovětským svazem, 

přičemž se snažilo změnit obchodní a ekonomická jednání na politická. Epizodu spojenou s 

rozhovorem mezi státním tajemníkem německého ministerstva zahraničí E. Weizsäckerem 

a sovětským velvyslancem A. Merekalovem dne 17. dubna 1939 ohledně sovětských 

objednávek, zadaných ještě před vznikem protektorátu, Škodovým závodům, lze považovat 

za ranou iniciativu německé vlády k normalizaci vztahů se Sovětským svazem.49 

 Ze své strany se vláda SSSR, vycházejíc z rostoucí hrozby války a toho fakta, že 

jednání se západními mocnostmi se dostávala do slepé uličky, stále více přikláněla k názoru, 

že pakt o neutralitě nebo o neútočení s Německem by ve velké míře zajišťoval bezpečnost 

 
45 Bradley, Stručné dějiny Třetí říše, 64. 
46 Neilson, Britain, Soviet Russia and the Collapse of the Versailles Order, 1919- 1939, 277-289. 
47 Stephen Kotkin, Stalin: Waiting for the Hitler, 1929-1941, (London: Penguin Books, 2017), 647-648. 
48 Neilson, Britain, Soviet Russia and the Collapse of the Versailles Order, 1919- 1939, 314. 
49 Geoffrey Roberts, The Soviet Union and the Origins of the Second World War: Russo-German Relations and the Road 
to War, 1933–1941, (London: Macmillan Press Ltd, 1995), 68-70. 
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SSSR v případě prudkého zhoršení situace a zabránil by zatažení země do vojenského 

konfliktu, který už nazrával v Evropě. 

 

3.2 Neúspěch Moskevských jednání 
Moskevská jednání byla pokračováním politických jednání mezi těmito třemi státy, 

která začala na jaře. Z průběhu jednání lze vyčlenit dva nejdůležitější podstatné problémy. 

Za prvé, seznam zemí spadajících pod třístranné záruky a za druhé, otázka „nepřímé agrese“. 

Vznik prvního problému je zcela logický – každá strana měla své vlastní preference. SSSR 

se snažil zařadit do „záručního“ seznamu Lotyšsko, Estonsko a Finsko. Odpůrci těchto záruk 

byly především vlády těchto států, které se obávaly, že jim SSSR může přijít na „pomoc“ 

pod tou či onou záminkou, zdůvodněnou německou hrozbou. Sovětská delegace trvala na 

podpisu současně politické a vojenské dohody. Vojenské delegace Velké Británie a Francie 

neměly pravomoc podepsat vojenskou konvenci, zatímco na sovětské straně se jednání 

účastnili nejvyšší vojenští velitelé.50 

Hlavním kamenem úrazu na moskevských jednáních byla otázka, jak se má zachovat 

Rudá armáda v případě útoku fašistického Německa na Polsko a Rumunsko. Proti spolupráci 

se Sovětským svazem se však nadále stavěly vlády Polska a Rumunska. Jediná možnost 

kladení odporu Německu by mohla vzniknout při umožnění přesunu přes polské území k 

západní hranici tohoto státu. K tomu však Polsko nedalo souhlas z důvodu obav před 

umístěním sovětských vojsk na svém území.51 Podobný přístup vyvolal nepochopení ze 

sovětské strany: „Na jedné straně Anglie a Francie požadovaly od SSSR vojenskou pomoc 

proti agresi vůči Polsku. SSSR, jak je známo, byl ochoten přistoupit na tyto podmínky za 

předpokladu, že sám obdrží odpovídající pomoc od Anglie a Francie. Na druhé straně, tytéž 

Anglie a Francie okamžitě přiváděly na jeviště Polsko, které vojenskou pomoc ze strany 

SSSR rezolutně odmítalo. Zkuste se za těchto podmínek dohodnout na vzájemné pomoci, 

když je pomoc ze strany SSSR předem prohlášena za zbytečnou a vnucenou.“, uvedl ve své 

zprávě ze 31. 8. 1939 na zasedání Nejvyššího sovětu SSSR V. M. Molotov.52 

 

 

 
50 Laqueur, , Rossiia i Germaniia: nastavniki Gitlera, 323-324. 
51 Kotkin, Stalin: Waiting for the Hitler, 1929-1941, 658. 
52 „O Ratifikatsii Sovetsko-germanskogo Dogovora o Nenapadenii“, https://histdoc.net/history/ru/molotov310839.htm, 
(staženo 30. 3. 2021). 
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3.3 Odvolání M. Litvinova - konec kolektivní bezpečnosti? 
V důsledku upevňování v Sovětském svaze Stalinova kultu osobnosti začal 

nejdůležitější zahraničněpolitická rozhodnutí v zemi přijímat osobně on a úzký okruh jeho 

nejbližších spolupracovníků. Z iniciativy J. V. Stalina byla v roce 1937 při Politbyru ÚV 

VKS(b) zřízena malá stálá komise, která zahrnovala kromě samotného Stalina V. M. 

Molotova, K. Vorošilova a L. Kaganoviče. Byla navržena s tím, aby řešila zásadní otázky 

včetně zahraničněpolitických. Koncem třicátých let tato komise fungovala již v podobě 

„pětice“ v čele s J. V. Stalinem. Její členy byly rovněž také V. Molotov, K. Vorošilov a L. 

Kaganovič a A. Mikojan. Byla to nestatutární skupina uvnitř Politbyra ÚV VKS (b), která si 

uzurpovala veškerou moc jak v bolševické straně, tak i v nejvyšších výkonných orgánech. 

Stalinův vliv na formování charakteru zahraniční politiky byl rozhodující.53 

V této souvislosti a také v souvislosti s represemi, jímž byly v letech 1937-1938 

podrobeny dva první zástupci lidového komisaře zahraničních věcí (N. Krestinsky a B. 

Stomonjakov), se výrazně snížila autorita M. Litvinova. 3. května J. V. Stalin poslal telegram 

dvanácti vedoucím zaměstnancům LKZV, ve kterém uvedl: „Vzhledem k vážnému konfliktu 

mezi předsedou Rady lidových komisařů Molotovem a lidovým komisařem Litvinovem, 

který vznikl kvůli neloajálnímu postoji soudruha Litvinova k Radě lidových komisařů SSSR, 

obrátil se Litvinov na ústřední výbor s žádostí o uvolnění z funkce lidového komisaře 

zahraničních věcí. ÚV VKP (b) vyhověl žádosti Litvinova a uvolnil ho z funkce lidového 

komisaře. Lidovým komisařem zahraničních věcí byl jmenován předseda Rady lidových 

komisařů SSSR Molotov, který tu funkci bude zastávat jako vedlejší povolání“.54 Osud 

Litvínova tak byl předurčen. 3. května byl ze své funkce odvolán. Jeho místo zaujal Molotov. 

Možná, že svou roli zde sehrál i židovský původ Litvinova, který by mohl 

zkomplikovat vyjednávání s nacisty. To potvrzuje ve svých memoárech i Molotov: „V roce 

1939, když byl Litvínov uvolněn a já jsem převzal vedení zahraničních záležitosti, řekl mi 

Stalin: „Dej pryč Židy z lidového komisariátu.“ Díky bohu, že mi to řekl! Faktem je, že Židé 

tam tvořili absolutní většinu ve vedení komisariátu i mezi velvyslanci. To samozřejmě není 

správné. Lotyši a Židé... A každý za sebou přitáhl celou smečku. A když jsem přišel, chovali 

se arogantně a posmívali se těm opatřením, která jsem začal zavádět.“ 55 

 
53 Nezhinskii L.N., „Kto i kak opredelial vneshniuiu politiku Sovetskogo gosudarstva v 20-30-e gody XX veka?“, Trudy 
Instituta rossiiskoi istorii RAN, http://ebookiriran.ru/index.php?view=article&section=8&id=43, (staženo 14. 4. 2021). 
54 I.V. Stalin, Sochineniia, tom 18, (Tver: Sojuz, 2006), 174. 
55 Felix Chujev, Sto sorok besed s Molotovym, (Moskva: Terra, 1991), 144. 
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Rezignaci Litvínova a jmenování do funkce lidového komisaře pro zahraniční věci 

Molotova nelze interpretovat jako odmítnutí politiky kolektivní bezpečnosti. Neúspěch 

hlavních anglo-francouzsko-sovětských jednání nastal už po rezignaci Litvínova. Nicméně 

to lze hodnotit jako úsilí o zabezpečení realičtějších možností diplomatického manévrování 

mezi zahraničněpolitickými tábory v Evropě v onom krizovém pro SSSR období, jež bylo 

příčinou pokusu o značné personální změny v lidovém komisariátu pro zahraniční věci. 

Osobní vlastnosti Litvínova a široký odborný přehled mu umožňovaly v rámci 

zahraniční politiky učinit taktiku sovětské diplomacie poměrně pružnou. Pokud jde o 

Molotova, tak první rok jeho práce v LKZV připadl na období mimořádného 

zahraničněpolitického napětí, které se vzhledem k nedostatku jeho zahraničněpolitických 

zkušeností nemohlo neprojevit jako omezující činitel během jednání. Ale odvolání Litvinova 

mělo negativní dopad na průběh anglo-francouzsko-sovětských jednání, i když navenek vše 

zdánlivě vypadalo zdárně: návrhy SSSR z května 1939 se nijak nelišily od „litvínovských“. 

Přesto zesílila vzájemná podezíravost, s některými ústupky strany nesouhlasily. Toto mimo 

jiné sdělil Chamberlain členům své vlády: „Bylo by nesprávné přijmout jakékoli pevné 

závazky v okamžiku, kdy přesně nevíme, znamená-li odstoupení Litvinova změnu kurzu 

sovětské zahraniční politiky.“56 Německo zase interpretovalo odvolání Litvinova jako jasný 

náznak proměny sovětské zahraniční politiky. 20. května 1939 navštívil německý 

velvyslanec v Moskvě Schulenburg nového lidového komisaře zahraničních věcí Molotova 

s cílem projednat obnovení jednání ohledně nové úvěrové smlouvy. Ale dle Sovětského 

svazu pro úspěšnou hospodářskou spolupráci měla být nejprve vytvořena „politická 

základna“.57 

Dalším důkazem posunů v zahraničněpolitické orientaci SSSR bylo odvolání z 

Berlína již zmíněného tehdejšího sovětského velvyslance A. Merekalova, jenž se těšil plné 

důvěře Litvinova. Jeho místo zaujal prozatímní chargé ďaffaire Astachov. Právě jeho o 

několik měsíců později informoval Ribbentrop o možnosti uzavření mezi oběma zeměmi 

smlouvy, která by se týkala mnoha aspektů jejich vzájemných vztahů.58 

Koncem června 1939 byl v Pravdě opublikován velký článek A. Ždanova, jenž byl 

spolu s Molotovem jedním z nejbližších spolupracovníků Stalina, zabývajících se otázkami 

zahraniční politiky. Článek měl název „Anglická a francouzská vlády si nepřejí uzavření 

 
56 Neilson, Britain, Soviet Russia and the Collapse of the Versailles Order, 1919-1939, 286-288. 
57 Roberts, The Soviet Union and the Origins of the Second World War: Russo-German Relations and the Road to War, 
1933–1941, 75-76. 
58 Sabine Dullin, Stalinovi diplomaté v Evropě, (Praha: Themis, 2004), 273. 
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rovnoprávní smlouvy se SSSR“. Ždanov v něm tvrdil, že „anglo-francouzsko-sovětská 

jednání se dostala do slepé uličky“, protože Angličané a Francouzi chtějí jen „smlouvu, ve 

které by SSSR působil jako pacholek nesoucí na svých bedrech veškerá břemena 

povinností“, což nepřipustí „ani jedna země, která má trochu sebeúcty“. Závěrem Ždanov 

uvedl, že Anglie a Francie usilují pouze o to, aby se o smlouvě se SSSR mluvilo, čímž se 

ospravedlňují před veřejným míněním a „usnadňují si cestu k uzavření dohody s agresory“.59 

Ždanovův článek byl zjevně zaměřen na ospravedlnění možného neúspěchu jednání s Anglií 

a Francií. A možná, že právě v této době se Stalin rozhodl zahájit jednání o dohodě s 

Německem. 

V létě 1939 tak vládnoucí kruhy jednotlivých stran: západních zemí – Anglie a 

Francie, Německa a jeho spojenců, ale i Sovětského svazu jasně chápaly sféry strategických 

zájmů svých států. Německo, které sledovalo agresivní cíle, si nepřálo válku na dvou 

frontách, proto se snažilo zajistit si bezpečnost buď ze západu nebo z východu, politická 

situace roce 1939 jej tlačila k určité, i když k dočasné, jistotě ve vztazích se Sovětským 

Svazem, proto se německé vedení všemi možnými způsoby bránilo podepsání anglo-

francouzsko-sovětské konvence. 

 

4. Sovětsko-německý pakt o neútočení 

4.1 Cesta k uzavření paktu 
 Německé vedení aktivně sledovalo, jak se mění postoje Velké Británie a SSSR a 

nabízelo každé ze stran jednání o paktu s Německem. S největší pravděpodobností Němci 

vědomě tolerovali únik informací o kontaktech mezi představiteli Německa a Británie, o 

nichž se od svých zpravodajských kanálů téměř okamžitě dozvídalo sovětské vedení, což 

ještě více posilovalo jeho nedůvěru vůči Londýnu. Vzájemná informovanost o situaci na 

jedněch jednáních do značné míry určovala dosažení pokroku na druhých. To byl 

charakteristický rys předválečné mezinárodní situace. I přesto, že jednání měla tajnou 

povahu, byl jejich hlavní obsah znám všem zainteresovaným stranám. 

Okolnosti realizace plánu Fall Weiss vedly od dubna 1939 k vojensko-strategické 

závislosti Německa na politickém postavení Sovětského svazu. Pro úspěšnou kampaň proti 

Polsku muselo Německo neutralizovat SSSR. S ohledem na politické zabezpečení útoku 

 
59 „Statia A. A. Zhdanova «Angliiskoe i frantsuzskoe pravitelstva ne khotiat ravnogo dogovora s SSSR». 29 iiunia 1939 
g.”, http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/147316, (staženo 12. 4. 2021). 
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proti Polsku bylo obzvlášť důležité dosáhnout co možná nejizolovanějšího způsobu řešení 

polské otázky, což vyžadovalo diplomatickou hru s hlavními evropskými mocnostmi a proti 

nim. Úkolem Němců bylo zabránit Velké Británii v aktivní podpoře Polska a ve světle 

následujících událostí zabránit rozvoji spolupráce mezi západními mocnostmi a Sovětským 

svazem. 

5. června 1939 roce velvyslanec Německa v SSSR Schulenburg ve své zprávě 

ministerstvu zahraničí o posunu v názorech vedení SSSR na vztahy s Německem dospěl 

k názoru, že „dveře nejsou zabouchnuty a cesta pro další jednání je otevřena. Sověti nám 

nedůvěřují, ale příliš nedůvěřují ani demokratickým mocnostem.“60 

28. června 1939 zaslal Schulenburg do Berlína zprávu o svém setkání s Molotovem, 

které se uskutečnilo „se souhlasem Hitlera na pokyn ministra zahraničí Ribbentropa a jehož 

cílem bylo informovat, že „německá vláda chce nejen normalizovat, ale také zlepšit své 

vztahy se SSSR.“61 

Výběr ve prospěch Sovětského svazu lze vysvětlit následujícími faktory. Za prvé, 

německé velení bylo přesvědčeno, že Wehrmacht je schopen porazit Polsko, i když ho 

podpoří Anglie a Francie. Zatímco vystoupení SSSR na straně antihitlerovské koalice by 

znamenalo katastrofu. Za druhé, dohoda s Moskvou měla lokalizovat německo-polskou 

válku, odradit Anglii a Francii od zasáhnutí a umožnit Německu čelit pravděpodobné 

ekonomické blokádě západních mocností. Navíc by to definitivně pohřbilo i beztak nepříliš 

úspěšné anglo-francouzsko-sovětská jednání. Obecně panoval názor, že ke zhroucení 

kaiserovského Německa došlo v důsledku politiky, která vedla k jeho obklíčení (vznik 

Dohody) a německé vedení vyzývalo k tomu, aby se tato chyba více neopakovala. 

Je zřejmé, že anglický kurz na podporu Polska byl trvalou skutečností, která Hitlera 

nutila hledat nestandardní řešení. Objektivně vzato, potřeba sovětské neutrality před 

nadcházejícím německo-polským konfliktem pro Berlín značně vzrostla, a tudíž mělo získat 

ústřední význam dosažení korektnějších vztahů s Moskvou. Z tohoto důvodu považoval 

Hitler v této fázi dohodu se Sovětským svazem za takticky důležitější a strategicky 

nezbytnější pro Německo než dohodu s Velkou Británií a Francií. 

Po Schulenburgově schůzce s Molotovem byla v korespondenci zaměstnanců 

německého ministerstva zahraničí zaznamenána pauza, způsobená čekáním na informace z 

 
60 „The German Ambassador in the Soviet Union (Schulenburg) to the State Secretary in the German Foreign Office 
(Weizsacker)”, https://avalon.law.yale.edu/20th_century/ns015.asp, (staženo 13. 4. 2021). 
61 „The German Ambassador in the Soviet Union (Schulenburg) to the German Foreign Office”, 
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/ns020.asp, (staženo 13. 4. 2021). 
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Moskvy. Během zhruba dvou měsíců nedošlo k politickému vyjednávání s Německem, 

zatímco konzultace SSSR s vládou Anglie a Francie byly zjevně zintenzivněny. Souhrn 

těchto skutečností svědčí spíše ve prospěch domněnky o „dvojí hře“ Stalina, který se 

rozhodoval, která varianta by byla pro Sovětský Svaz výhodnější: dohoda s Německem nebo 

spojenectví s Anglií a Francií. Totéž uvádí ve svém memorandu Karl Schnurre, který na 

německém ministerstvu zahraničí dohlížel na diplomatickou korespondenci s 

velvyslanectvím v Moskvě: „vznikl dojem, že se Moskva ještě nerozhodla, co chce dělat. 

Rusové mlčeli o stavu jednání o paktu s Británií a o šancích na jeho uzavření. S ohledem na 

toto lze konstatovat, že se Moskva po určitou dobu rozhodla přidržovat jak vůči nám, tak 

vůči Britům politiky zdržování a odkladů, aby odložila přijetí rozhodnutí, o jehož důležitosti 

má jasnou představu.“62 

Jak je vidět, ani měsíc před podepsáním paktu o neútočení nebyl ještě Sovětský svaz 

ochoten upřednostnit sblížení s Německem. Hitler nechtěl nadále tolerovat nejistotu postoje 

SSSR vůči Německu. Proto se do vyjasnění situace zapojil osobně Ribbentrop. 

3. srpna roku 1939 zaslal velvyslanci v Moskvě telegram, v němž dal sovětskému 

vedení jasně najevo, že Německo je připraveno vyřešit všechny územní a politické rozpory 

mezi zeměmi a uzavřít se SSSR dohodu o osudu Polska. Ribbentrop své poselství uzavřel 

oficiálním prohlášením, že jako „říšský ministr zahraničí je připraven přijet do Moskvy na 

krátkodobou návštěvu, aby jménem vůdce představil vůdcovy názory panu Stalinovi.“63 

Ve své odpovědi se Molotov otázal, jak se německá vláda staví k myšlence uzavření 

paktu o neútočení se Sovětským svazem a zda je připravena ovlivnit Japonsko za účelem 

zlepšení sovětsko-japonských vztahů a urovnání hraničních konfliktů a zda Německo má v 

úmyslu poskytnout pobaltským státům možné záruky. A že „pokud německá zpráva 

obsahuje myšlenku paktu o neútočení nebo něco podobného, měla by být tato otázka 

projednána konkrétněji“.64 

Ribbentrop obratem poslal do Moskvy Schulenbergovi telegram s pokyny z Berlína, 

a sice, že Německo je připraveno uzavřít se Sovětským Svazem smlouvu o neútočení a 

společně zajistit bezpečnost pobaltských států. A konečně, že Německo je ochotné, a to plně 

v souladu se svou pozicí, pokusit se o ovlivnění rusko-japonských vztahů za účelem jejich 

 
62 „Foreign Office Memorandum”, https://avalon.law.yale.edu/20th_century/ns025.asp, (staženo 13. 4. 2021). 
63 „The Reich Foreign Minister to the German Ambassador in the Soviet Union (Schulenburg)”, 
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/ns028.asp, (staženo 13. 4. 2021). 
64 „The German Ambassador in the Soviet Union (Schulenburg) to the German Foreign, Office“, 
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/ns029.asp, (staženo 13. 4. 2021). 
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zlepšení a posílení a je odhodláno přispět k co nejrychlejšímu vyjasnění německo-ruských 

vztahů a vzájemnému řešení aktuálních otázek. Ribbentrop byl připraven kdykoliv dorazit 

do Moskvy s tím, že má od Führera pravomoc řešit celý komplex německo-ruských otázek 

a pokud se naskytne příležitost, tak i k podpisu příslušné smlouvy.65 Jako podmínku pro 

zahájení jednání na takové vysoké úrovni navrhla sovětská strana ve své reakci na požadavky 

německé vlády nejprve uzavření obchodně-ekonomické smlouvy a poté podepsání paktu o 

neútočení, ve kterém by byly urovnány všechny známé politické problémy mezi zeměmi.66 

Na základě data zahájení polské kampaně, stanoveného Hitlerem na 1. září 1939, 

předal dne 21. srpna, Schulenberg Stalinovi Hitlerův telegram, ve kterém ho Hitler 

informoval o svém plném souhlasu se sovětským návrhem paktu o neútočení a požádal o 

přijetí Ribbentropa k podepsání smlouvy „22. srpna, nejpozději však ve středu 23. srpna“.67 

Stalin Hitlerovi odpověděl, že sovětská vláda je připravena přijmout Ribbentropa 23. 

srpna.68 

Při odesílání 26. července záznamů svých rozhovorů se Schnurrem náměstkovi 

lidového komisaře pro zahraniční věci SSSR V. Potěmkinovi Astachov napsal: „Snaha 

Němců o zlepšení vztahů s námi je poměrně důsledná“, a že „pokud bychom chtěli, mohli 

bychom Němce vtáhnout do dalekosáhlých jednání, jelikož jsme od nich dostali řadu 

příslibů, týkajících se otázek, které nás zajímají“.69 Z Astachovova dopisu vyplývají dvě 

věci. Za prvé, iniciátorem jednání o zlepšení vztahů byla německá strana, a za druhé, 

rozhodnutí vstoupit do dalekosáhlých jednání s Německem sovětské vedení ještě neučinilo, 

Astachov o tom každopádně nevěděl. 

 4.2 Pakt Molotov-Ribbentrop a jeho tajný protokol 

Výsledkem jednání mezi Německem a SSSR byla Smlouva o neútočení a přátelství 

z 23. srpna 1939, která byla doplněna o tajný protokol, jehož obsahem bylo rozdělení sféry 

 
65 „The Reich Foreign Minister to the German Ambassador in the Soviet Union (Schulenburg)”, 
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/ns038.asp, (staženo 13. 4. 2021). 
66 „The German Ambassador in the Soviet Union (Schulenburg) to the German Foreign Office“, 
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/ns042.asp, (staženo 14. 4. 2021). 
67 „The German Ambassador in the Soviet Union (Schulenburg) to the German Foreign Office”, 
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/ns046.asp, (staženo 14. 4. 2021). 
68 „The German Ambassador in the Soviet Union (Schulenburg) to the German Foreign Office”, 
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/ns048.asp, (staženo 14. 4. 2021). 
69 „Pismo vremennogo poverennogo v delakh SSSR v Germanii G. A. Astakhova zamestiteliu narodnogo komissara 
inostrannykh del SSSR V. P. Potemkinu. 27 iiulia 1939 g.”, http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/147371-pismo-
vremennogo-poverennogo-v-delah-sssr-v-germanii-g-a-astahova-zamestitelyu-narodnogo-komissara-inostrannyh-del-
sssr-v-p-potemkinu-27-iyulya-1939-g, (staženo 14. 4. 2021). 
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vlivu ve východní Evropě. Akt vstoupil do dějin jako pakt Molotov-Ribbentrop. Dle dodatku 

do sovětské sféry vlivu se dostaly Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Besarábie, Litva měla patřit 

do sféry vlivu německého. Polsko se mělo rozdělit linií podél toku řek Narev, Visla a San. 

Otázka budoucích hranic polského státu byla ponechána na dalším politickém vývoji. A měla 

být „předmětem přátelského jednání“ mezi Německem a SSSR.70 

Zdá se, že Stalin i po Mnichovské konferenci ve svých úvahách o možném vývoji 

situace vycházel z polyvariantních kategorií. Při výběru partnera, s nímž by měla být 

smlouva uzavřena, se Stalin řídil především národními a státními zájmy SSSR. Není také 

vyloučeno, že Stalin věděl o čerstvě podepsaných příkazech k útoku na Polsko. Sovětský 

diktátor si plně uvědomoval, že úspěšnému útoku Třetí říše na Polsko musí předcházet jeho 

politická a vojenská izolace, nebo alespoň pokus o takovou izolaci, což nebylo možné 

dosáhnout bez SSSR. Vývoj mezinárodní situace proto poskytoval Stalinovi značné výhody, 

čas byl na jeho straně a role Sovětského svazu v blížícím se boji rostla každým dnem. 

Politický obrat v roce 1939 roce, který spočíval v odchýlení od linie na spolupráci se 

západními státy, vyjadřované v alespoň taktické podpoře koncepce kolektivní bezpečnosti, 

a uzavření spojeneckých smluv s Třetí říší, přinesl zjevné výsledky v podobě značných, i 

když dočasných výhod pro Sovětský svaz. 

Dohoda s Německem slibovala Sovětskému Svazu velké územní přírůstky a možnost 

na čas zůstat mimo válku, která mohla vypuknout v nejbližších dnech. Dohoda s Británií a 

Francií, které podporovaly Polsko, poskytovala SSSR silné spojence v boji proti Německu, 

ale předpokládala okamžitý vstup do války v případě útoku Německa na Polsko, přičemž 

tato možnost neslibovala SSSR jakékoli územní zisky. 

Geopoliticky výhodné partnerství SSSR a Německa mělo ve svém jádru v podstatě 

neřešitelný problém ideologické neslučitelnosti. Postupem času se tento faktor stane 

rozhodujícím ve vztazích Sovětského svazu a Třetí říše a povede k válce mezi nimi. Ve 

skutečnosti došlo k pokusu „odsunout stranou“ ideologii jako hlavní faktor, který formuje 

směr zahraniční politiky, a to jak v Moskvě, tak v Berlíně, kvůli jejich geopoliticky účelné 

spolupráci. Je také důležité věnovat pozornost okolnosti, že pakt zdiskreditoval světové 

komunistické hnutí, protože VII. kongres Kominterny uznal fašismus za hlavní hrozbu.71 

 
70 Hilger, Rossiia i Germaniia. Soiuzniki ili vragi?, 671-672, Dostupné z: https://www.litres.ru/alfred-meyer/rossiya-i-
germaniya-souzniki-ili-vragi 
71 „Georgi Dimitrov: The Fascist Offensive and the Tasks of the Communist International in the Struggle of the Working 
Class against Fascism“, https://www.marxists.org/reference/archive/dimitrov/works/1935/08_02.htm, , (staženo 14. 4. 
2021). 
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Ideologii Třetí říše způsobilo uzavření paktu také značné škody, protože komunismus byl 

považován nejen za hrozbu, ale za úhlavního nepřítele, boj proti němuž měl nekompromisní 

charakter. 31. srpna ve svém projevu na mimořádném zasedání Nejvyššího sovětu V. M. 

Molotov uvedl, že dříve „existovali někteří krátkozrací lidé“, kteří byli uneseni 

„zjednodušenou protifašistickou agitací“.72 Byl to jasný signál ke změnám nejen v 

zahraničněpolitické, ale i v ideologické sféře. 

Rozhodnutím podepsat smlouvu o neútočení se SSSR porušil A. Hitler také tajný 

článek paktu proti Komunistické internacionále, podle něhož se Německo a Japonsko 

zavázaly, že nepřijmou žádná opatření, která by situaci SSSR zmírnila. Vojenské vedení 

Japonska, které vědělo o Hitlerových plánech invaze do Polska v září 1939, doufalo, že po 

porážce Polska začne Německo agresi proti SSSR, což usnadní vojenské operace japonské 

armády u Chalchyn golu. Sovětsko-německá smlouva však tyto plány nejen zničila, ale také 

způsobila vznik nedůvěry Japonců vůči svým německým spojencům. 

Ideologie měla na zahraniční politiku obrovský vliv, jedním z ideologických 

postulátů SSSR bylo očekávání oslabení „imperialistického tábora“ během válek. A 

nejdůležitějším nástrojem takového oslabení bylo z pohledu sovětského vedení Německo, 

přirozený spojenec v boji za likvidaci Versailleského systému. To, že konflikt nahrává 

Sovětskému svazu, dobře pochopili i na Západě: „Nadcházející válka ... může vést ke zničení 

Hitlera. Ale je zcela zřejmé, že zničí mnohem víc. Výsledkem mohou být změny v Evropě, 

které neprospějí nikomu, kromě Moskvy a bolševiků,“ byli přesvědčeni v britském 

kabinetu.73 Přitom je málo pravděpodobné, že by Stalin usiloval o skutečné spojenectví s 

Hitlerem, založené na blízkosti obou režimů, protože chápal nevyhnutelnost konfliktu mezi 

SSSR a Německem, doufal však, že vzájemným bojem dojde k oslabení říše a západních 

mocností. 

Informace o Stalinových plánech je obsažena i v jeho rozhovoru s generálním 

tajemníkem výkonného výboru Kominterny G. Dimitrovem, který se konal za přítomnosti 

Molotova a Ždanova 7. září 1939. Stalin tehdy řekl Dimitrovovi řekl: „Dali jsme přednost 

dohodě s takzvanými demokratickými zeměmi, a proto jsme vedli jednání. Ale Angličané a 

Francouzi z nás chtěli mít pacholky a nic za to neplatili. Určitě bychom se nestali pacholky, 

navíc, kdybychom za to dostali nic. Stát se, podle vyjádření Stalina a Ždanova, „pacholky“, 

 
72 „O Ratifikatsii Sovetsko-germanskogo Dogovora o Nenapadenii“, https://histdoc.net/history/ru/molotov310839.htm, 
(staženo 30. 3. 2021). 
73 Neilson, Britain, Soviet Russia and the Collapse of the Versailles Order, 1919- 1939, 248. 
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znamenalo převzít hlavní tíhu války proti Německu. Výraz „nic nezískat“ lze interpretovat 

jako výhody, který SSSR získal od Německa na základě “tajného protokolu“. Stalinův 

rozhovor s Dimitrovem ukazuje, že je správné i tvrzení, že SSSR měl v úmyslu postavit proti 

sobě dvě koalice kapitalistických států a sám zůstat stranou. Stalin Dimitrovovi řekl: „Válka 

probíhá mezi dvěma skupinami kapitalistických zemí. Nemáme nic proti tomu, aby se 

pořádně popraly a navzájem se oslabily. Nebylo by špatné, kdyby německýma rukama bylo 

otřeseno postavení nejbohatších kapitalistických zemí (zejména Anglie)“.74 

Závěr 

V roce 1939 se Sovětský svaz ocitl v situaci, kdy měl výjimečně výhodné postavení, 

protože o jednání s ním měla zájem jak Británie a Francie, tak Německo. S velkou jistotou 

však lze říci, že v květnu až červnu 1939 bylo sovětské vedení nakloněno vydat se cestou 

přípravy trojstranné smlouvy o vzájemné pomoci a organizaci kolektivní bezpečnosti v 

Evropě.  

Kontakty s Berlínem se stále navazovaly a pro Moskvu bylo s největší 

pravděpodobností obtížné odhadnout perspektivy jejich rozvoje. Anglo-francouzsko-

sovětská jednání umožnila SSSR zkoumat skutečné záměry a plány západních mocností a 

mohla vyvinout tlak na Berlín. S největší pravděpodobností Stalin ještě nepřijal konečné 

rozhodnutí o hlavním směru kurzu zahraniční politiky. Když Berlín podnikl kroky k 

navázání kontaktů se Sovětským svazem, ten přijal německé iniciativy s velkou opatrností, 

ale velmi pozitivně. Již první setkání německého velvyslance s Molotovem svědčila o 

možnosti radikálního obratu v politice SSSR vůči Berlínu. Moskva se samozřejmě zajímala 

o posílení svých pozic v pobaltských státech a omezení vlivu nacistického Německa v této 

oblasti. Analýza archivních dokumentů ukazuje, že sovětská vláda vážně uvažovala o 

jednáních vojenských misí v srpnu 1939 a byla připravena za určitých podmínek uzavřít 

dohodu s Velkou Británií a Francií. Touha sovětské strany získat povolení k průchodu 

jednotek Rudé armády přes polské území byla přirozeně odůvodněna vojensko-

strategickými úvahami. Pozice polské vlády však byla v Moskvě dobře známa. Souhlas 

Polska s průchodem sovětských vojsk svým územím s velkými obtížemi lze označit za 

realisticky možný. Kreml učinil z dohody mezi Polskem a Rumunskem o průchodu 

 
74 „Iz dnevnika generalnogo sekretaria Kominterna G. Dimitrova. Zapis besedy s I.V. Stalinym. Moskva, 7 sentiabria 1939 
g.”, http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/203665, (staženo 15. 4. 2021). 
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sovětských vojsk hlavní podmínku pro podepsání vojenské konvence, čímž odsoudil 

sovětsko-francouzsko-britské jednání k nevyhnutelnému neúspěchu.   

Koncept sovětské zahraniční politiky vycházel z tvrzení, že proti prvnímu 

socialistickému státu na světě byly všechny země v nepřátelském kapitalistickém obklíčení. 

Ideologické rozpory s kapitalistickým prostředím, které vždy zdůrazňovala sovětská 

propaganda, vytvořily specifika sovětské diplomacie. Ale v situaci požadující zajištění státní 

bezpečnosti ideologické úvahy socialistického státu ustupovaly určitému pragmatismu. Tato 

okolnost měla zvláštní význam při definování zahraniční politiky SSSR v roce 1939.  

Sovětský svaz uskutečňoval kurz své zahraniční ve dvou směrech. Nejprve byly 

otevřeně deklarovány úkoly šíření komunistických myšlenek po celém světě, třídní solidarita 

s pracovníky všech zemí a podpora komunistických stran pomocí Kominterny. Druhý směr, 

který měla zásadní význam, byl zaměřena na ochranu zájmů Sovětského svazu. Hitler byl 

zase připraven dát Stalinovi volnou ruku v Pobaltí a východním Polsku. Rozvoj 

hospodářských vztahů s Německem poskytl Sovětskému svazu dodávky průmyslového 

vybavení potřebného pro vojenský průmysl, což mělo posílit vojensko-strategickou pozici 

Sovětského svazu v Evropě. Dohoda s Německem, jak věřil Stalin a jeho nejbližší 

spolupracovníci, mohla umožnit využití rozporů v imperialistickém táboře. Hlavním 

nástrojem oslabení imperialistického tábora bylo, v očích sovětského vedení, Německo, 

přirozený spojenec v boji za eliminaci Versailleského systému. 

Samozřejmě nedá se posoudit výměnu M. Litvinova za V. Molotova jako důkaz již 

uskutečněného zvratu v zahraniční politice SSSR. Když však Moskva odstranila z politické 

arény jednoho z příznivců kolektivní bezpečnosti, získala více svobody pro manévrovaní. 

Bylo dobře známo, že v systému vedení, který v té době existoval, nemohl Lidový komisariát 

zahraničních věcí samostatně určovat směrování zahraniční politiky Sovětského svazu. 

Hlavní roli v této oblasti hrálo Politbyro a osobně Stalin. Omezení možnosti manévrování 

sovětské diplomacie pod vedením Litvinova vyvolávalo v sovětském vedení určité 

znepokojení. Tato situace by podle něj mohla ohrozit národní bezpečnost Sovětského svazu 

během evropské krize v roce 1939. Stalin s největší pravděpodobností také zohlednil 

skutečnost, že pro Hitlerův režim byl židovský lidový komisař nejhorší volbou pro roli 

partnera v nadcházejících jednáních. Avšak odvolání zastánce principu kolektivní 

bezpečnosti M. Litvinova nelze hodnotit jako okamžitou změnu sovětské politiky vůči 

Německu. Jak se ukázalo, ke změně orientaci zahraniční politiky došlo až v 1939 srpnu po 

nezdařených jednáních s Velkou Británií a Francií. Do té doby zůstávala Moskva skeptická 
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i netečná vůči četným pokusům Němců zahájit diskuse o zlepšení politických vztahů mezi 

oběma zeměmi.  

Tradiční nepřátelství mezi západními demokraciemi a Sovětským svazem bylo 

zvýšeno účinkem stalinského „velkého teroru“ a masivními represemi v SSSR. Přetrvávající 

nedůvěra vůči Velké Británii a Francii, posílená Mnichovskou dohodou, existovala také v 

Moskvě. 

Vyvstává myšlenka, že taktika Molotova, tj. sovětského vedení, během jednání 

s Velkou Británií a Francií byla promyšlena a sledovala dva vzájemně se vylučující cíle: 

jednak dosáhnout maximálních ústupků z Francie a Anglie, zvýšit svou váhu v 

mezinárodních záležitostech, a za příznivých okolností podepsat dohodu se západními 

spojenci, jednak využít vzniklých obtíží při vyjednávání, a obvinit Paříž a Londýna z 

přerušení jednání a tím ospravedlnit obrat SSSR směrem k dohodě s Hitlerem. 

Smlouva mezi SSSR a Německem, která porušovala normy mezinárodního práva a 

suverenitu sousedních zemí, byla pro Sovětský svaz z hlediska jeho bezprostředních 

geopolitických a vojensko-strategických zájmů ve specifických podmínkách leta 1939 

prospěšná. Měla však velmi závažné negativní důsledky v širší historické perspektivě.  

 

Summary 

During the 1930s the main ideological enemy of the Soviet Union was fascist 

Germany. The struggle between them took place at all levels, starting with the international 

politics, ending with the ban on the spread and propaganda of Marxism in Germany and 

fascism in Soviet Russia. The danger of remaining in international isolation on the eve of 

the impending war forced the Soviet Union in the spring and summer of 1939 to pursue 

simultaneously two directions in foreign policy to find allies. On the one hand, these were 

England and France, on the other, fascist Germany. The decision of the Soviet government 

to conclude a non-aggression pact with Germany was actually forced under those 

circumstances, but it was quite natural and justified in conditions when it was not possible 

to achieve the creation of an effective Anglo-French-Soviet alliance. Analysis of archival 

documents allows to approve, that the Soviet government seriously considered the 

negotiations of the military missions in August 1939 and was ready to conclude an 

agreement on certain conditions. The Soviet turn to Germany began in the middle of August 

when the triple alliance negotiations with Britain and France finally broke down.  
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The Soviet-German Nonaggression Pact in the context of a European war between 

the two blocs of imperialist powers made it possible for Moscow to take decisive actions to 

incorporate into the USSR the territories that belonged to it before the Russian revolution 

and to move the USSR borders to the west. In addition - and this is no less important – Stalin 

hoped for a long and grueling war between Germany and the Anglo-French coalition, which 

would weaken both sides and allow him to „extend the socialist system to new territories“. 

Stalin's decision to conclude a pact with Hitler was generated by specific 

circumstances - the unexpected firmness of Great Britain and Hitler's readiness to wage war 

with the Western powers. After the Munich Agreement, toughness toward Hitler seemed less 

and less the best approach to security. The real criterion of security now seemed to be how 

the spheres of Soviet interests could be guaranteed. At the same time, Stalin hardly wanted 

a real alliance with Hitler, based on the proximity of both regimes and hostility to the West 

- he understood the inevitability of a conflict between the USSR and Germany, but hoped 

for the weakening of the Reich and the Western powers in a mutual struggle. 

Litvinov's replacement by Molotov could not be considered as a turn in Soviet 

foreign policy, because Soviet Union continued pursuit of a triple alliance with Great Britain 

and France and did not abandon the idea of the collective security. Stalin decided to make a 

deal with Hitler only when the negotiations with the western powers failed. Perhaps the only 

reasonable belief of fact about the Litvinov's dismissal is that, by appointing Molotov as a 

foreign minister, Stalin considered the possibility of a deal with Hitler, because man of 

Jewish origin was not the best choice to negotiate with the Germans.  
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politiky SSSR od usilování o vytvoření nového systému evropské kolektivní bezpečnosti ke sblížení 

s Německem a následnému podpisu paktu Molotov-Ribbentrop. V práci je také věnován prostor 

události odvoláni M. Litvinova z postu Lidového komisariátu zahraničí SSSR a následně odpovědi 

na otázku, jestli se dá interpretovat tuto událost jako signál proměny sovětské zahraniční politiky. 

Zdůvodnění úprav a změn tématu od zadání projektu do odevzdání práce: 

Oproti původní myšlence se změnil název bakalářské práce. Další zásadní úpravy projektu 

neproběhly. 

Struktura práce: 

1. Úvod  
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2. Sovětsko-německé vztahy mezi smlouvou v Rapallu a nástupem Hitlera 

3. Sovětsko-německé vztahy v 30. letech 20 století  

4. Jednáni SSSR s Velkou Británií a Francií 

5. Sovětsko-německý pakt o neútočení 

6. Závěr 
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