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Abstrakt 

Bakalářská práce Postoj CDU/CSU k východní a německé politice sociálně-liberální 

koalice v letech 1969–1973 a její vliv na tehdejší vládu se zaměřuje na postoj politické 

frakce CDU/CSU (Unie) k východní a německé politice v letech 1969–1973. Tím je 

myšlena politika vůči zemím východního bloku, která byla prosazována sociálně-liberální 

vládou Willyho Brandta. Předložená práce se dále také zabývá vlivem Unie na 

prosazování východní a německé politiky v tomto období. Unie se přesně po 20 letech 

u moci musela po volbách do Spolkového sněmu v roce 1969 smířit s novou rolí opoziční 

strany. Po třech letech „jednoty“ ve velké koalici pod vedením kancléře Kurta Georga 

Kiesingera začala pomyslná doba ideologické války s SPD, kterou vyvolala zejména 

otázka východní a německé politiky. Práce popisuje hlavní události prosazování německé 

a východní politiky, počínaje německo-německými summity v Erfurtu a Kasselu, přes 

jednání o smlouvách se zeměmi východního bloku až po vstup SRN a NDR do 

Organizace spojených národů. Tezí práce je předpoklad, že Unie ovlivnila kurz německé 

a východní politiky nově vládnoucí sociálně-liberální koalice, a to především 

prostřednictvím hlavních opozičních aktérů.  
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The attitude of the CDU/CSU to the Eastern and German policy of the social-liberal 
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Bachelor thesis The attitude of the CDU/CSU to the Eastern and German policy of the 

social-liberal coalition in 1969–1973 and its influence on the then government focuses 

on the attitude of the CDU/CSU to Eastern and German politics in 1969–1973. This is the 

policy towards the Eastern Bloc countries that was pursued by Willy Brandt's social-

liberal government. The presented thesis also deals with the influence of the Union on the 

promotion of Eastern and German policy in this period. After exactly 20 years in power, 

the Union had to accept the new role of the opposition party after the 1969 elections to 

the Bundestag. After three years of "unity" in a grand coalition led by Chancellor Kurt 

Georg Kiesinger, an imaginary period of ideological war with the SPD began, caused in 

particular by the question of Eastern and German politics. The thesis describes the main 

events in the promotion of German and Eastern policy, starting with the German-German 

summits in Erfurt and Kassel, through negotiations on agreements with the Eastern bloc 

countries to the accession of Germany and the GDR to the United Nations. The thesis is 

the assumption that the Union influenced the course of German and Eastern policy of the 
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Úvod 

Období přelomu 60. a 70. let bylo v Německu dobou velmi turbulentní, a to hned 

z několika důvodů. Jednak došlo poprvé od vzniku Spolkové republiky Německo (SRN) 

k velké změně ve vládě, a zároveň se jedná o období, kdy na scénu přišla nová východní 

politika. Za přelomový se dá označit rok 1969 – dosud vládu tvořila vždy frakce 

politických stran CDU/CSU1, a to ať už se svobodnými (FDP)2, anebo se sociálními 

demokraty (SPD)3, ovšem po spolkových volbách 1969 se CDU/CSU ocitla v opozici. 

Tím se prakticky zcela změnilo směřování německé politiky. Unie se v čele s Konradem 

Adenauerem doposud snažila vymezit vůči komunistickému režimu a bojovat s ním. 

Sociální demokraté s Willy Brandtem ale naopak razili cestu spolupráce a postupného 

usmiřování. CDU/CSU se tak musela vyrovnat nejen s novou rolí na německé politické 

scéně, ale i se zcela novým kurzem zahraniční politiky. 

Předložená bakalářská práce si klade za cíl přiblížit situaci uvnitř frakce 

CDU/CSU v letech 1969 až 1973, postoj Unie k vývoji německé a východní politiky 

s ohledem na její novou roli v opozici a zanalyzovat roli hlavních aktérů frakce, jimiž 

jsou Rainer Barzel, Franz Josef Strauss a Kurt Georg Kiesinger. Stanovené výzkumné 

otázky zní následovně: Byla frakce CDU/CSU přínosem pro východní a německou 

politiku v první polovině 70. let 20. století, nebo pouze rozjela kampaň proti tehdejší 

spolkové vládě? Jak prokazatelně opozice ovlivnila tehdejší vládu a jak reagovala na 

postupné rozvíjení vztahů s Východem? 

Frakce CDU/CSU4 tvořila vládu od voleb v roce 1949 až do roku 1969, přičemž 

většinu tohoto období byl kancléřem Konrad Adenauer (1949–1963). Hlavním cílem jeho 

zahraniční politiky byla západní integrace SRN, a to jak ve smyslu politickém, tak 

ekonomickém. Konrad Adenauer totiž velmi brzy pochopil, že opětovného sjednocení 

Německa nebude možné dosáhnout v nejbližší době, ale že mu bude muset předcházet 

intenzivní budování vztahů se Západem. Díky konceptu sociálně tržního hospodářství 

 
1 Koalice Křesťanskodemokratické unie Německa – Christlich Demokratische Union Deutschlands 

a Křesťansko-sociální unie Bavorska – Christlich-Soziale Union in Bayern; neoficiálně také Unie 
2 Svobodná demokratická strana – Freie Demokratische Partei 
3 Sociálnědemokratická strana Německa – Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
4 CDU a CSU tvoří frakci na úrovni Spolkového sněmu, v rámci jednotlivých spolkových zemí působí 

odděleně – CSU pouze v Bavorsku a CDU ve zbytku Německa. Mají mezi sebou jakýsi sesterský vztah, 

sdílí základní ideologii a politické cíle. 
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Ludwiga Erharda se mu povedlo Německo dovést k ekonomické prosperitě a postupně 

začleňoval Spolkovou republiku do západoevropského systému. Za jeho vlády vstoupila 

SRN do Evropského společenství uhlí a oceli, následoval podpis tzv. Pařížských dohod, 

které stanovily, že SRN je jediným reprezentantem německého lidu, čímž se potvrdila 

tzv. Hallsteinova doktrína stanovující, že SRN nebude vzhledem ke svému 

demokratickému statutu navazovat nebo udržovat žádné styky se státy, které navážou 

diplomatické styky s NDR. Doktrína se dá považovat za velmi účinný prostředek 

zabránění diplomatického uznání východního Německa nekomunistickými státy. 

Pařížské dohody zároveň připravily půdu pro přijetí SRN do NATO v roce 1955. 

Následovala ratifikace Římských smluv v roce 1957, v jejichž rámci byla také podepsána 

smlouva o Evropském hospodářském společenství. Roku 1963 dosáhl Adenauer 

potvrzení nadstandardních vztahů s Francií na základě Elysejské smlouvy. 

Téhož roku byl Adenauer ve funkci kancléře nahrazen již výše zmiňovaným 

Ludwigem Erhardem, který ve funkci setrval pouhé 3 roky, neboť byl nucen po vážné 

koaliční krizi rezignovat. Nelze mu ale odepřít zásluhy na udržení sociálně tržního 

hospodářství, které bylo základem hospodářské prosperity SRN. Jeho nástupcem se stal 

Kurt Georg Kiesinger, se kterým přišla první zásadní změna ve složení vlády. CDU/CSU 

totiž nově vytvořila tzv. velkou koalici s SPD. Spolu s touto změnou se začal postupně 

měnit i postoj k NDR. Přispěl k tomu i fakt, že na postu vicekancléře a ministra zahraničí 

působil Willy Brandt. Roku 1967 navázala Spolková republika diplomatické vztahy 

s Rumunskem, čímž došlo k porušení Hallsteinovy doktríny. Na velkou koalici se nahlíží 

jako na mezník v dějinách SRN, ačkoli na poli východní politiky nebyly ze strany vlády 

patrné žádné nové směry. Následovaly volby do Spolkového sněmu v září roku 1969 

a Unie se formálně poprvé stala parlamentní opozicí a do čela vlády usedla koalice SPD 

a FDP. Tento obrat na politické scéně Spolkové republiky byl způsoben mimo jiné 

neschopností Unie přizpůsobit výše popsanou německou (Deutschlandspolitik) 

a východní politiku (Ostpolitik) stále se měnícímu postoji veřejnosti a touze po sblížení 

Východu a Západu. Politika CDU/CSU stála stranu důležité hlasy u voleb a stmelila 

vztahy a spojenectví mezi jejími rivaly z řad konkurenčních politických stran.  

Výše zmíněný vývoj na politické scéně dokazuje, že CDU/CSU nedokázala 

pružně reagovat v otázce východní a německé politiky, což spolu s dalšími faktory 

způsobilo neúspěch ve volbách 1969. Hypotézou práce je, že původem nesouhlasu Unie 

s východní a německou politikou sociálně-liberální koalice byl zprvu především fakt, že 
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se Unie poprvé a zcela nepřipravena ocitla na místě opozice. Tento obranný mechanismus 

se ale postupně změnil ve schopnost vést konstruktivní debatu s vládní koalicí, což 

pomohlo Unii zasáhnout do prosazování nové východní politiky. 

Práce je rozdělená do čtyř hlavních částí. První část s názvem Střídání moci se 

zabývá vnitropolitickou situací v SRN v době voleb do Spolkového sněmu roku 1969. 

Okrajově je zde zmíněno minulé volební období, volby jako takové a závěrem je 

pozornost věnována konceptu východní politiky, a to do takové míry, do jaké je to 

nezbytné pro pochopení základních souvislostí. Dále je zde popsána podoba východní 

politiky sociálně-liberální vlády v první polovině 70. let a reakce na Brandtovu novou 

východní politiku. Druhá část práce s názvem Unie v opozici se věnuje nové roli 

CDU/CSU – konkrétně rozebírá vnitrostranickou situaci po prohře ve volbách a postoj 

Unie k východní politice. Jsou zde popsány argumenty, proč frakce nesouhlasila s novým 

postojem k východnímu bloku. Tato kapitola představuje jakýsi úvod pro část třetí, která 

je nazvána Reakce Unie na vládní kroky spojené s východní politikou. Zde se pozornost 

práce přesouvá k hlavním vládním krokům 6. a 7. volebního období, přičemž jsou vždy 

popsána základní fakta a dále je rozebrán konkrétní přístup Unie jako opozice. Poslední 

část Hlavní aktéři opozice a jejich vliv pojednává o roli hlavních aktérů Unie, a sice 

Barzela, Strausse a Kiesingera. Jedná se o analýzu jejich přístupu k východní politice 

a zásadních kroků v rámci Unie spojených právě s východní politikou a vládními kroky, 

představenými v předchozí kapitole, přičemž jsou zde krátce zhodnoceny přínosy všech 

tří zmíněných. 

V textu je používán pojem „východní politika“ (Ostpolitik). Je jím myšlena tzv. 

„nová východní politika“ (neue Ostpolitik) spojovaná s Willy Brandtem a jeho vládou 

v první polovině 70. let. Jedná se o zahraniční politiku Spolkové republiky Německo vůči 

zemím východního bloku. „Východní politika“ bývá také spojována s Bismarckovou 

zahraniční politikou, císařským Německem, Výmarskou republikou nebo s dobou druhé 

světové války a vládou Hitlera. V tomto smyslu není pojem v práci používán, jedná se 

vždy výhradně o novou východní politiku. V textu jsou používány oba tvary, východní 

politika i Ostpolitik, přičemž tento německý pojem je vždy psán kurzívou. Dalším 

stěžejním pojmem je „německá politika“ (Deutschlandpolitik). Tím se v této práci myslí 

politika SRN vůči NDR. V texu je rovněž psán „Východ“ a „Západ“ s velkým 

počátečním písmenem, a to v případech, kdy se jedná o synonymum k západním 

mocnostem, případně k zemím východního bloku.  
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Tématem Ostpolitik se zabývá velké množství literatury, přesto existují oblasti, 

které nejsou v této souvislosti příliš analyzovány. Zmínit lze například fakt, že právě nová 

východní politika nebývá spojována s Unií v roli opozice – v česky psané literatuře toto 

téma prakticky chybí. Informace obecného, širšího charakteru se opírají především 

o knihy Zdařilá Demokracie od Edgara Wolfruma5 a Dějiny Německa, jejímiž autory jsou 

Helmut Müller, Karl-Friedrich Krieger a Hanna Vollrath6. Publikace Zdařilá Demokracie 

mapuje obecný historický vývoj SRN od roku 1949 až k přelomu tisíciletí, zatímco 

v knize Dějiny Německa je popsán vývoj od nejstarších dob až po znovusjednocení. Je 

tedy na místě tvrzení, že popisované období je shrnuto opravdu v širším kontextu. 

Obdobným, ale pro téma práce již konkrétnějším zdrojem je i kniha Stefana Creuzbergera 

Westintegration und Neue Ostpolitik7. Creuzberger zde shrnuje zahraniční politiku SRN 

od jejích prvopočátků až po znovusjednocení v roce 1990. 

Jedním z nejpřínosnějších podkladů se stala dizertační práce Andrease Graua 

Gegen den Strom: Die Reaktion der CDU/CSU-Opposition auf die Ost- und 

Deutschlandpolitik der sozial-liberalen Koalition 1969–19738, která se velmi podrobně 

a na základě rozsáhlých zdrojů zabývá právě opoziční politikou CDU/CSU v kontextu 

východní a německé politiky. Jedná se o velice pečlivou chronologickou studii reakcí 

Unie v podobě jakési rekonstrukce jednání této politické frakce. Práce je velice popisná 

a v určitých pasážích poměrně těžce čitelná. Některé části obsahují velmi detailní popis 

schůzí výborů Unie, které jsou ale v konečném důsledku pro téma irelevantní.  

Další publikací je kniha Petera Bendera Neue Ostpolitik. Vom Mauerbau bis zum 

Moskauer Vertrag9, kde je popsána nová východní politika Willyho Brandta. Chybí zde 

ovšem objektivní náhled na roli CDU/CSU, protože Bender novou východní politiku 

a postoje SPD chválí a nahlíží na téma poměrně jednostranně.  

Primární zdroje týkající se přímo Unie jsou nejlépe k nalezení na webových 

stránkách Nadace Konrada Adenauera (Konrad Adenauer Stiftung), jsou zde mimo jiné 

 
5 Edgar Wolfrum, Zdařilá Demokracie: Dějiny Spolkové Republiky Německo od jejich počátků až po dnešek 

(Brno: Barrister & Principal, 2008). 
6 Helmut Müller, Karl-Friedrich Krieger, Hanna Vollrath, Dějiny Německa (Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 2004), 394. 
7 Stefan Creuzberger, Westintegration Und Neue Ostpolitik: Die Aussenpolitik Der Bonner Republik. 

Deutsche Geschichte Im 20. Jahrhundert (Berlin: be.bra, 2009). 
8 Andreas Grau, Gegen den Strom: Die Reaktion der CDU/CSU-Opposition auf die Ost- und 

Deutschlandpolitik der sozial-liberalen Koalition 1969–1973 (Düsseldorf: Droste, 2005). 
9 Peter Bender, Neue Ostpolitik: Vom Mauerbau Bis Zum Moskauer Vertrag (München: Deutscher 

Taschenbuch Verlag, 1989). 
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dostupné protokoly zasedání předsednictva a zápisy ze stranických sjezdů. Toto bylo 

v určitých částech práce velmi přínosným zdrojem, neboť se dá na těchto záznamech 

sledovat vnitrostranický vývoj. Všeobecné informace o dějinách CDU jsou k nalezení 

například v knize Hanse-Otto Kleinemanna Geschichte der CDU 1945–1982.10 

  

 
10 Hans-Otto Kleinmann, Geschichte der CDU 1945–1982 (Stuttgart: DVA, 1993). 
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1 Střídání moci po volbách 1969 

Vnitropolitickou situaci ve Spolkové republice Německo reflektuje změna 

veřejného mínění v průběhu 60. let, která pozitivně ovlivnila změnu kurzu německé 

politiky. Mezi lety 1964 a 1967 proběhlo v SRN dotazování o postojích k německé otázce, 

jehož výsledkem bylo, že si čím dál více občanů Německa zvyká na jeho rozdělení. 

Dotazování bylo provedeno Institutem pro užitou sociální vědu infas a jeho základní 

otázkou bylo, zda je rozdělení Německa pro obyvatele SRN stále aktuálním problémem. 

V prvním dotazování v roce 1964 na tuto skutečnost bylo „zvyklých“ 42 % respondentů, 

v roce 1967 toto číslo vzrostlo na 61 %. To také dokazuje, že případné znovusjednocení 

neočekávala více než polovina občanů SRN. Z výsledků bylo také odvoditelné, že čím 

dál více zástupců mladé generace upřednostňovalo rovnoprávnou koexistenci dvou 

německých států, souhlas s legitimitou NDR kontinuálně narůstal a dočasný charakter 

existence SRN se pomalu vytrácel.11 

 

1.1 Předvolební doba 

Od roku 1966 do roku 1969 vládla v SRN velká koalice12 pod vedením Kurta 

Georga Kiesingera, v rámci které vedle sebe fungovaly dva politické směry (politické 

vnímání Německa a východu), které se vzájemně vylučovaly. Vzhledem k faktu, že ani 

jedna ze stran nechtěla změnit svůj základní kurz, selhání této koalice bylo předvídatelné 

a nevyhnutelné. Nicméně i přes tuto skutečnost spolu Unie a sociální demokraté společně 

v rámci této vlády dosáhly pokroku.13 Pro většinu politiků byla existence velké koalice 

pouze přechodným stádiem, což se projevilo nejprve u prezidentských voleb 5. května 

1969, které předcházely volbám do Spolkového sněmu. Vítězem prezidentských voleb se 

stal kandidát SPD Gustav W. Heinemann nad kandidátem CDU/CSU Gerhardem 

Schröderem, a to proto, že dostal hlas i většiny voličů FDP.14 

 

 
11 Wolfrum, Zdařilá Demokracie, 240–241. 
12 Koalice frakce CDU/CSU a SPD 
13 Bender, Neue Ostpolitik, 135. 
14 Müller, Dějiny Německa, 394. 
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1.1.1 Volební programy CDU/CSU a SPD 

Unie se vůči udobření vztahů s východem vymezila již v rámci předvolební 

kampaně. Při porovnání volebních programů Unie a SPD, konkrétně části zaměřené na 

Evropu a zahraničí, je zřejmý rozdíl v přístupu obou aktérů. Volební program CDU i CSU 

obsahuje samozřejmě nabídku řešení německo-německé otázky. Řešení nevidí v udobření 

se a v uznání NDR, naopak. Na tomto příkladu je velice jasně pozorovatelná 

konzervativnost Unie – není s to ustoupit z již zajetých principů, a to ani ve chvíli, kdy to 

situace napříč společností vyžaduje. 

Hned v úvodu programu bavorské CSU je kladen důraz na to, že strana chce 

zajistit mír mimo jiné také skrze svobodu a právo na sebeurčení všem Němcům.15 V druhé 

části zabývající se zahraniční politikou požaduje CSU odmítnutí Brežněvovy doktríny16, 

která byla zavedena v roce 1968 a která omezovala suverenitu zemí východního bloku. 

Další část zabývající se evropskou politikou v sobě také nese odkaz postoje k NDR, a sice 

větou, kterou požadují vyřešení otázky německé jednoty v rámci evropského mírového 

řádu.17 A v neposlední řadě přichází další kapitola Deutschlandpolitik, jejíž hlavní části 

jsou uvedeny níže v Tabulce 1. 

CDU věnuje pozornost německo-německým vztahům a této politice ve svém 

programu hromadně v jedné kapitole pod názvem Der Friede, v překladu mír. Odmítají 

uznat NDR jako suverénní stát a zdůrazňují, že by uznání suverenity východního 

Německa pouze zpečetilo rozdělení Německa proti vůli německého lidu a Berlín by ztratil 

svobodu. Dále je v programu zmíněno úsilí o komunikaci se všemi východními sousedy; 

zejména s Polskem, neboť německou východní hranici lze určit pouze v mírové smlouvě 

schválené oběma národy.18 

Proti unijním programům stojí program SPD, jehož titulek a předmluva kladou 

důraz na tři klíčová slova: úspěch – stabilita – reformy.19 V části týkající se mírové 

politiky poukazují na to, že jimi podporovaná spolková vláda doposud zlepšila politické 

a hospodářské vztahy se zeměmi východní a jihovýchodní Evropy a oni v tom úsilí 

 
15 „Wahlprogramm 1969“, CSU entschlossen die Zukunft sichern (1969): 3, 

https://www.hss.de/fileadmin/user_upload/HSS/Dokumente/ACSP/Bundestagswahlen/BTW_1969-09-

28.pdf (staženo 07. 03. 2018). 
16 Ibid. 4. 
17 Ibid, 5. 
18 Ibid. 3. 
19 „Regierungsprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1969“, SPD: Erfolg, Stabilität, 

Reform (17. 04. 1969): 3, http://library.fes.de/pdf-files/bibliothek/retro-scans/fa-06999.pdf (staženo 7. 3. 

2018). 
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hodlají důsledně pokračovat, neboť je to ústřední součást jejich mírové politiky. Podle 

SPD není v národním zájmu stát mezi Západem a Východem, neboť Německo potřebuje 

spolupráci a koordinaci se Západem a porozumění s Východem.20 Na rozdíl od Unie vidí 

sociální demokraté klíč k trvajícímu evropskému míru a k prosazování zájmů lidí z obou 

částí Německa ve zlepšení německo-německých vztahů a chtějí udělat vše pro to, aby se 

tyto vztahy uvolnily. Cílem SPD je to, aby si vzájemně obě části Německa nebyly 

zahraničím a aby došlo k vzájemným jednáním bez diskriminace.21 

Patrný rozdíl ve volebních programech je vidět právě v tematice německé politiky 

(Deutschlandpolitik). Zatímco Unie pracuje s tím, že uznání NDR jako suverénního státu 

není přípustné a nepřineslo by to mír, pro SPD je normalizace vztahů základnou jejich 

zahraniční politiky. Dále je velmi zajímavé sledovat, že CDU a CSU kladou ve svých 

volebních programech důraz na právo Němců na sebeurčení, zatímco SPD se opírá o tezi, 

že k míru je potřeba vzájemné porozumění mezi oběma částmi Německa („Der Frieden 

verlangt die Verständigung der beiden Teile Deutschlands“)22. Přehledné porovnání 

nabízí níže již zmíněná Tabulka 1. 

 

 

  

 
20 Ibid., 5 
21 Ibid., 6 
22 Ibid.  
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Téma: uznání suverenity NDR 

CDU 
Nemáme právo ani vůli uznat NDR jako suverénní stát. Toto uznání by nepřineslo 

mír.23 

CSU Odmítnutí uznání sovětské okupační zóny jako druhého německého státu.24 

SPD 

Nabízíme jednání o NDR bez diskriminace, na vládní úrovni, které povedou 

k formám spolupráce, které jsou ve společném zájmu obou stran.25 

 

Náš mezinárodní zájem nám nedovoluje stát mezi Západem a Východem. Naše země 

potřebuje spolupráci a koordinaci se Západem a porozumění s Východem.26 

Téma: právo na sebeurčení, zájmy Němců 

CDU 
Požadujeme právo na sebeurčení pro německý lid, aby mohli všichni Němci spolu 

znovu žít v míru v jenom německém státě.27 

CSU 
Schválení individuálního práva na svobodu a vlast a schválení národního práva na 

sebeurčení a svrchovanost.28 

SPD 
Zachování evropského mírového řádu a zájmu lidí v obou částech Německa vyžadují 

zlepšení vztahů mezi Spolkovou republikou a NDR.29 

Tabulka 1 – Porovnání volebních programů z roku 1969 

 

1.2 Volby a jejich výsledek 

Výsledek voleb konajících se 28. září 1969 byl v SRN hned z několika důvodů 

očekáván s napětím. Pro Unii a SPD to bylo poprvé, kdy šly k volbám nikoli jako dvě 

opoziční strany, ale jako koaliční partneři. Předem s jistotou odhadnout rozhodnutí voličů 

nebylo možné a se všemi variantami se muselo počítat. Po uzavření volebních místností 

začalo do té doby nejnapínavější sčítání hlasů v historii Spolkové republiky Německo.30
 

Po sečtení hlasů nastala téměř patová situace: CDU/CSU získala 46,1 % (to 

znamenalo oproti minulým volbám v roce 1965 úbytek o 1,5 p. b., SPD dosáhla poměrně 

 
23 „Wahlprogramm der Christlichdemokratischen Union Deutschlands“, 3, 
http://www.kas.de/upload/ACDP/CDU/Programme_Bundestag/1969-1973_Wahlprogramm.pdf (staženo 

7. 3. 2018). 
24 „Wahlprogramm 1969“, 6. 
25 „Regierungsprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1969“, 7. 
26 Ibid., 6. 
27 „Wahlprogramm der Christlichdemokratischen Union Deutschlands“, 3. 
28 „Wahlprogramm 1969“, 6. 
29 „Regierungsprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1969“ 6. 
30 Grau, Gegen den Strom, 25. 
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velkého úspěchu s nárůstem o 3,4 p. b. na celkových 42,7 % a FDP zaznamenala veliký 

neúspěch. Z 9,5 % získaných u předchozích voleb se propadla na 5,8 %.31
 

Vítěz voleb, předseda CDU a spolkový kancléř minulého volebního období, Kurt 

Georg Kiesinger přijímal blahopřání a předpokládal, že sestaví vládu spolu s FDP. To 

ovšem netušil, že se za jeho zády formuluje něco zcela odlišného. Krátce před půlnocí 

oznámil Willy Brandt před televizními kamerami ze stranické centrály SPD následující: 

„SPD und FDP haben mehr als CDU und CSU. Das ist das Ergebnis!“ („SPD a FDP mají 

dohromady více hlasů než CDU a CSU. To je výsledek voleb!“). Krátce na to začal vést 

s FDP koaliční rozhovory.32 Tento Brandtův krok byl překvapením především pro jeho 

stranické kolegy, kteří jej do té doby brali jako spíše váhavého člověka. Ze strany Unie 

se ozývalo, že „levicová minivláda“ odporuje demokratickým zvyklostem. Vytvoření 

vlády bylo tak rychlé, že to nemělo obdoby. Již navečer 3. října informovali Brandt (SPD) 

a Scheel (FDP) spolkového prezidenta, že jsou dohodnuti a připraveni sestavit vládu. 

Gustav Heinemann, spolkový prezident, pověřil Brandta jejím sestavením, což nejsilnější 

frakce německého Spolkového sněmu – CDU/CSU – komentovala velmi zuřivě.33 

Vzniku tohoto nečekaného spojenectví předcházela změna kurzu zahraniční 

politiky vůči východu v rámci FDP. Prvním významným krokem byl stranický sjezd 

v Hannoveru roku 1967, kdy byl formulován nový postoj strany k otázce východní 

politiky, a sice v podobě akčního programu volně přeloženého jako „Cíle pokroku“ 

(Aktionsprogramm „Ziele des Fortschritts“). Následovala změna ve vedení strany, kdy se 

postu předsedy ujal pokrokový Walter Scheel, který se více či méně shodoval s Willym 

Brandtem a Egonem Bahrem na představách o východní politice.34 

Vzhledem k tomuto vývoji uvnitř Spolkové republiky bylo jasné, že pro Unii 

zbývá místo v opozici, na což nebyla vůbec připravená. Nejen její předseda, ale i většina 

frakce popisovali tehdejší náladu jako „dezolátní“. Podle Helmuta Kohla spadla CDU po 

přestupu do opozice „do hluboké díry“ („CDU ist in ein tiefes Loch gefallen“) a napříč 

celou politickou stranou vládl pocit melancholie a zkázy („Untergangsstimmung“).35 

 
31 „Bundestagswahlen 1949–2009“, Bundeszentrale für politische Bildung (05. 09. 2005), 

https://www.bpb.de/politik/wahlen/bundestagswahlen/62559/bundestagswahlen-1949-2009 (staženo 03. 

09. 2018). 
32 Grau, Gegen den Strom, 26-27. 
33 Wolfrum, Zdařilá Demokracie, 244-245. 
34 Denise Dittrich, Die FDP und die deutsche Außenpolitik (Potsdam:Universitätsverlag Potsdam, 2009), 

40. 

35 Grau, Gegen den Strom, 33. 
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1.3 Willy Brandt a jeho nová východní politika 

Spolu s výhrou ve volbách do Spolkového sněmu přišel čas na prosazování idey 

o zahraniční politice nového kancléře Brandta. Myšlenka nové východní politiky má 

původ v době po stavbě Berlínské zdi36 a začlenila se především ze strany sociálních 

demokratů do mezinárodního trendu uvolňování. Vznikla na základě konsensu, který se 

vytvořil na německé politické scéně, zejména mezi sociálními demokraty a liberály.37 Již 

zmíněný mezinárodní trend uvolňování má původ v 60. letech 20. století. Oproti 

předchozímu desetiletí došlo k výrazným změnám mezinárodní situace a světové velmoci 

si uvědomily následky, které by plynuly z možné jaderné války. Začaly tedy usilovat 

o uvolnění napětí, které panovalo na mezinárodní scéně. Došlo ke smíření se se stavem 

Německa a Berlína, jelikož na území NDR došlo ke stabilizaci režimu. Tato stabilizace 

pramenila mimo jiné ze stavby zdi. Na tyto změny bylo třeba reagovat a přizpůsobit tomu 

politiku SRN, a to především tzv. východní politiku (Ostpolitik).38 

Na pojem východní politika bylo ze strany Západu nahlíženo poněkud skepticky 

a nejednou byl tento pojem spojován se smlouvou mezi Německem a Sovětským svazem 

z roku 1922 – s tzv. Rapallskou smlouvou. V první polovině roku 1922 probíhala 

v Rapallu jednání mezi Rusy a Němci. Výsledkem byla právě Rapallská smlouva, ve 

které tyto dva státy obnovily diplomatické styky a zřekly se válečných náhrad. Tato 

smlouva byla pro západní mocnosti překvapením, protože jim křížila vlastní plány. 39 

Proto se pro východní politiku ve spojení s osobou Willyho Brandta používá název „nová 

východní politika“ (neue Ostpolitik).40  

Spolková republika Německo se postupně začala vzdávat nároku na výhradní 

zastupování německého národa. V průběhu 60. let pak začala navazovat obchodní styky 

se státy východního bloku, které NDR považovala za suverénní. Jednalo se například 

o státy jako Polsko, Maďarsko, Československo atd. Na tyto skutečnosti reagovala NDR 

 
36 Stavba Berlínské zdi započala 13. srpna 1961 na základě příkazu z vedení SED (Sjednocená socialistická 

strana Německa). Zeď neprodyšně uzavřela východní Berlín vůči západnímu. Více viz Helmut Müller, 

Karl-Friedrich Krieger, Hanna Vollrath, Dějiny Německa (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004), 

397. 
37 Wolfrum, Zdařilá Demokracie, 237. 
38 Petra Baštová, „Uvolnění napětí nebo sílící konfrontace? Dva německé státy, zahraniční kulturní politika 

a nová východní politika“, Acta Universitatis Carolinae Studia Territorialia č. 14 (2014): 29, 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=6279f2fe-b08d-4481-a32c-

a6e258571b5f%40sessionmgr4006 (staženo 29. 03. 2021). 
39 Müller, Dějiny Německa, 243. 
40 Creuzberger, Westintegration Und Neue Ostpolitik, 118. 
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odmítavě. V roce 1967 bylo ve východním Německu zavedeno vlastní občanství a o rok 

později vstoupila v planost nová ústava, která již nehovoří o „jednotném německém 

národě“, ale označuje NDR jako „socialistický stát německého národa“.41 

Po volbách v roce 1969 se v sociálně-liberální koalici sešly dvě osobnosti, díky 

kterým se zmírnila přirozená konkurence mezi kancléřem a ministrem zahraničí, a sice 

nový spolkový kancléř a předseda strany SPD Willy Brandt a ministr zahraniční 

a předseda FDP Walter Scheel. Z těchto dvou mužů se stali partneři se stejným cílem – 

dospět k jednání se státy východního bloku včetně NDR, a to i za cenu ústupků 

a kompromisů.42 Základním předpokladem pro úspěch mocenské změny po volbách byla 

spolupráce a shodné představy o německé i východní politice v rámci nové vlády, kterou 

utvořila koalice SPD a FDP. Nová vláda začala uzavírat smlouvy s východními státy, 

které měly za cíl především normalizaci mimořádně zatížených vztahů. V čele vládního 

kabinetu zahájil novou východní politiku vedle Willyho Brandta také nový vicekancléř 

a ministr zahraničí Walter Scheel (FDP). 

 

  

 
41 Baštová, „Uvolnění napětí nebo sílící konfrontace? Dva německé státy, zahraniční kulturní politika 

a nová východní politika“, 29. 
42 Bender, Neue Ostpolitik, 159. 
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1.4 Reakce společnosti na novou východní politiku 

Nová východní politika, za kterou získal v říjnu roku 1971 Willy Brandt Nobelovu 

cenu za mír, neměla za následek pouze polarizaci v politice, ale také ve společnosti. Tato 

polarizační tendence je srovnatelná s tím, co se dělo ve společnosti před tím, když 

nastoupil na post kancléře Konrad Adenauer a začal prosazovat politiku vůči Západu. Je 

třeba zmínit, že nový směr zahraniční politiky byl ze strany společnosti brán velmi 

podezíravě, a to i přes podporu ze strany Washingtonu. Jak již bylo zmíněno, východní 

politika byla připodobňována Rapallské smlouvě z roku 1922, protože mohla, podobně 

jako na počátku 20. let 20. století, ohrozit dosavadní úspěchy integrace Německa na 

západ, a to jen kvůli snaze o nalezení zvláštního bilaterálního vztahu s Moskvou.43
 

Před podpisem východoevropských smluv musely být ale i v rámci SRN 

překonány značné domácí konflikty. To samé platilo i u ratifikace Smlouvy o základech 

vztahů mezi Spolkovou republikou Německo a Německou demokratickou republikou 

(Grundlagenvertrag). SPD svým novým směrem zahraniční politiky zklamala mimo jiné 

i některé funkcionáře ze Svazu vyhnanců (Bund der Vertriebenen), kteří stranu opustili. 

Když pak ve spolkovém sněmu začaly debaty o ratifikaci smlouvy, dosáhla spolková 

vláda nadpoloviční většiny o pouhé dva hlasy.44 

 

1.5 Reakce CDU/CSU na východní politiku 

Další z výrazných reakcí na Brandtovu novou východní politiku zněly 

samozřejmě ze strany CDU/CSU. Po přestoupení do opozice byla Unie nucena reagovat 

na kroky, které podnikala nová vláda. Projevy nesouhlasu s novou vládou začaly 

prakticky již 28. října 1969, kdy Brandt představil svůj vládní program. Podle dostupných 

nahrávek a přepisů tohoto vládního prohlášení je zřejmé, že hned několik jeho pasáží 

vzbudilo v řadách CDU/CSU rozruch. Zejména pak část, kde nový kancléř sděluje, jaké 

kroky plánuje podniknout v oblasti východní politiky a popisuje svůj postoj k NDR. 

Prohlašuje, že spolková vláda bude pokračovat v politice iniciované kancléřem 

Kiesingerem a jeho vládou a nabízí Radě ministrů NDR další jednání na vládní úrovni, 

která se by se obešla bez vzájemné diskriminace a měla by vést ke smluvně dohodnuté 

spolupráci. Odmítl úvahy o uznání NDR podle mezinárodního práva a zdůraznil, že i když 

 
43 Creuzberger, Westintegration Und Neue Ostpolitik, 118. 
44 Ibid., 119. 
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momentálně existují dva německé státy, nejsou si cizí a jejich vzájemné vztahy mohou 

být mimořádného charakteru. Načež následoval velký potlesk vládních stran a hlasitá 

nespokojenost v řadách CDU/CSU.45 

Další vlnu reakcí vzbudily německo-německé summity v Erfurtu a Kasselu 

(1970), jednání v Moskvě a následná Moskevská smlouva (1970), jednání s Polskem a 

Varšavská smlouva (1970) nebo Dohoda čtyř mocností o Berlíně (1971) až po podpis 

smlouvy o zásadách vztahů mezi Spolkovou republikou Německo a Německou 

demokratickou republikou, neboli Grundlagenvertrag (1972) a vstup SRN a NDR do 

Organizace spojených národů (1973). Fakt, že se Unie zhostila role opozice velmi aktivně 

a že je s to převzít iniciativu, dokazuje například to, že iniciovala žádost o první 

konstruktivní hlasování o nedůvěře v dějinách Spolkové republiky Německo (1972). Jako 

další z jejích výrazných činů je na místě jmenovat střet s vládou ohledně společného 

rozhodování o východních smlouvách a následné odvolání se ke Spolkovému ústavnímu 

soudu (1972). Všechny tyto události jsou dále popisovány v kapitole třetí. 

 

  

 
45 Přepis vládního prohlášení Willyho Brandta z 28. října 1969, https://www.willy-brandt-biografie.de/wp-

content/uploads/2017/08/Regierungserklaerung_Willy_Brandt_1969.pdf 
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2 CDU/CSU v opozici 

2.1 Vnitropolitická situace ve frakci po prohře ve volbách 

Výsledek voleb a přesun do opozice zasáhly Unii naprosto nepřipravenou, po celé 

frakci se rozšířil pocit frustrace.46 To dokazují různá tvrzení z jejích řad, jako například 

následující patřící jednomu ze zástupců CDU Ernstu Müller-Herrmannovi, který 

prohlásil, že Unie byla vnitřně silně zasažena, když se ocitla na břehu opozice. „Die Union 

war innerlich schwer getroffen, als sie sich auf einmal auf den Bänken der Opposition 

wiederfand.“ Nicméně řada členů Unie uvedla, že se jedná o pouhou „provozní nehodu“ 

(„Betriebsunfall“), jejíž nepříznivé důsledky budou v krátkém čase napraveny, mluvilo 

se také o brzkém návratu Kiesingera.47 

Obecně panoval pocit, že taková změna vlády povede k vnitřní krizi v rámci 

CDU/CSU. Tento pocit dokazuje například titulní strana z časopisu Der Spiegel z půlky 

října roku 1969 (viz. Příloha č. 1), kde jsou vyobrazeni Kiesinger, Strauss a Barzel, 

jakožto nejvyšší zástupci Unie, s poměrně zmatenými výrazy ve tvářích a titulkem 

„CDU/CSU v krizi“ („CDU/CSU in der Krise“). Časopis informuje o interních potyčkách 

a boji všech proti všem. Dále čtenáři sděluje, že byl na CDU/CSU seslán „boží soumrak“ 

poté, co byla prohrána bitva o Bonn, a jim nezbývá nic jiného než se bát o vlastní 

existenci.48 

O rok později, ale ne tak dramaticky, tuto skutečnost potvrdil i sám Rainer Barzel, 

který ve své eseji „Die Rolle der Opposition“ potvrdil, že i ve vlastních řadách 

pochybovali o tom, zda se CDU/CSU dokáže zorientovat v opozici.49 V tomto ohledu 

ovšem Unie všem dokázala, že roli opozice zvládne a že je schopna vést velmi účinnou 

opoziční politiku, k čemuž velmi přispěl mimo jiné i její předseda, již zmíněný Barzel, 

jehož osobě se podrobněji věnuje čtvrtá kapitola práce. 

Krajně vyhrocená kontroverze mezi vládnoucí koalicí a opozicí, týkající se 

německé a východní politiky, byla řešena především ve Spolkovém sněmu. To, že byl 

tento spor pro Unii jakožto opoziční stranu velmi důležitý, bylo zřejmé z kritiky, která 

zněla z úst řečníků na plénu. Převážně se slova ujímal Rainer Barzel, předseda CDU, 

 
46 Grau, Gegen den Strom, 32. 
47 Ibid.  
48 „Tiefes C“, Der Spiegel (12. 10. 1969), https://www.spiegel.de/politik/tiefes-c-a-36d59024-0002-0001-

0000-000045520819?context=issue (staženo 21. 04. 2018). 
49 Grau, Gegen den Strom, 33. 
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který často hovořil přímo ke spolkovému kancléři Brandtovi. Vedle Barzela, ovšem ne 

s takovou četností, řečnil také bývalý předseda CDU Kurt Georg Kiesinger a předseda 

CSU Franz Josef Strauß.50 Aktivity a vliv těchto tří hlavních řečníků a hlav opozice je na 

následujících stranách práce ještě podrobněji rozebrán. 

Postoj frakce CDU/CSU k nové sociálně-liberální vládě byl v podstatě poprvé 

vyjádřen již krátce po volbách do Spolkového sněmu v září 1969. Z jejích řad znělo, že 

tato „levicová minivláda“ odporuje „demokratickým zvyklostem“.51 V rámci opoziční 

politiky Unie se stalo téma východní politiky dosti klíčovým. Během šestého volebního 

období, tedy v letech 1969–1972, bylo toto téma probíráno na jednáních frakce téměř 

každý měsíc. Ve většině případů na jednáních obrátil Rainer Barzel pozornost členů 

CDU/CSU pomocí situačních zpráv právě na toto téma. Jeho zprávy často doplňoval 

například právě Kiesinger nebo Strauß. Na základě toho se pak vedly hlubší diskuze, jako 

třeba v době přijetí Varšavské smlouvy nebo podepsání Smlouvy o základech vztahů 

mezi Spolkovou republikou Německo a Německou demokratickou republikou. Ne 

výjimečně se tyto debaty protáhly i na vícero sezení. Ačkoli nejsou dostupné žádné zápisy 

ze schůzí předsednictva CDU, dostupné dokumenty dokazují, že mezi podzimem 1969 

a létem 1973 téma východní a německé politiky hrálo roli na více než třetině zasedání.52 

Důležitost tohoto tématu pro Unii dokazují konečně také autobiografické knihy 

samotného Rainera Barzela, pro nějž byla východní politika významným námětem, což 

dokazuje také fakt, že tři z jeho knih se zabývají výhradně novou východní politikou 

a jeho rolí v ní. Podle německého historika Hanse-Otty Kleinmanna to byl především 

vnitřní konflikt v rámci strany a její potíže se ztotožněním se s úlohou opozice, což vedlo 

k tomu, že Unie neměla co nabídnout jako alternativu a namísto toho používala kritiku 

jako prostředek k pádu vlády. 53 

Ostpolitik, východní politika založená na přijetí statutu quo a jednání s NDR, 

přímo zpochybnila to, co po dlouhou dobu formovalo politiku Unie především v oblasti 

vztahů mezi Východem a Západem. Unie se nejprve domnívala, že by SED rozhodně 

o urovnání vztahů a mezinárodní sblížení zájem neměla, protože Spolková republika 

jakožto demokratický stát ohrožovala legitimitu NDR.54  

 
50 Grau, Gegen den Strom, 502. 
51 Wolfrum, Zdařilá Demokracie, 228. 
52 Grau, Gegen den Storm, 502. 
53 Kleinmann, Geschichte der CDU 1945–1982, 333. 
54 Clay Clemens, Reluctant realists: The Christian Democrats and West German Ostpolitik (London: Duke 

University Press, 1989), 59. 
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Dokonce i kdyby byla tato východní politika schopná zmenšit problémy 

způsobené rozdělením Německa, nebylo by podle Unie prosazování těchto opatření 

adekvátním cílem německé politiky. CDU/CSU podezírala Egona Bahra a Willyho 

Brandta, že se chtějí jejich východní politikou vyhnout fyzickému znovusjednocení.55   

 

2.2 Vztah CDU/CSU k východní politice 

Andreas Grau ve své knize Gegen den Strom tvrdí, že kritika východní politiky 

a německé politiky sociálně liberální vlády prokazuje především velmi málo pochopení 

ze strany Unie.56 Což dokazuje i Peter Bender v knize Neue Ostpolitik. Podle něj se 

CDU/CSU řídila podle principů, které byly nastoleny během předchozích dvaceti let, 

a tak vedla svůj boj proti této politice nejčastěji bez pokusu o vlastní pochopení a nový 

vhled do této problematiky. Toto politické uskupení bylo, co se východní politiky týče, 

ve své většině zcela nezkušené a konzervativní.57  

Unie se zprvu domnívala, že SED nemůže mít zájem o politické sblížení, protože 

SRN, jako demokratický německý stát, vnitřně ohrožovala legitimitu NDR. Přihlédneme-

li k situaci, která nastala v Československu v roce 1968, nedávalo by smysl, aby měl 

Walter Ulbricht zájem o to jít ve šlépějích Alexandra Dubčeka. Unie byla také toho 

názoru, že prosazování Brandtovy východní politiky by v podstatě posílilo hegemonii 

sovětského a východoněmeckého komunismu, a to formálním přijetím rozdělení Evropy. 

Zároveň by ale mlčky podpořila uvolnění vnitřních struktur Sovětského svazu, což by 

mohlo vzbudit falešné naděje na straně východního obyvatelstva a vést k aplikování 

Brežněvovy doktríny.58 Ofenzivní uvolnění mezinárodního napětí nemohlo uspět. Bahr 

a Brandt doufali, že jejich sociálně-liberální politika může podpořit pocit národní bratrské 

solidarity a zachovat podstatu národa, což podle CDU/CSU nemohlo nahradit skutečnou 

národní jednotu. Té bylo možno dosáhnout pouze ukončením nedobrovolného, fyzického 

rozdělení německého lidu do dvou států. Prosazování východní politiky by dle Unie 

mohlo upevnit, a dokonce i prohloubit německé rozdělení, a to především snižováním 

důrazu na znovusjednocení a tím pádem neusilováním o jednotu celého národa v rámci 

jednoho státu a snižováním významu národního sebeurčení. 

 
55 Ibid. 
56 Grau, Gegen den Storm, 506. 
57 Bender, Neue Ostpolitik, 198. 
58 Zásadně omezovala suverenitu zemí východního bloku, Sovětskému svazu dávala právo na intervenci 

takových zemí, u kterých by shledala hrozbu odklonu od socialismu. 
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2.2.1 Argumenty proti nové východní politice 

Argumentů proti východní politice znělo ze strany Unie poměrně dost. Co je ale 

podstatné, je to, co vysvětluje sílu této kritiky. Již od dob Adenauera se postoj CDU/CSU 

k východní a německé politice nezměnil. Nadále dominoval postoj, jehož cílem bylo 

podpořit případné znovusjednocení, a to se západními podmínkami. To znamenalo 

ukončení existence NDR, což vylučuje její uznání jakožto samostatného plnoprávného 

státu. Ani již zmíněný Adenauer, ani jeho nástupci neudělali po dobu jejich vlády nic, co 

by tento postoj změnilo, a tak nebyl ani prostor na to vyvinout nový přístup frakce těchto 

dvou stran k NDR a východnímu bloku. Ovšem stranický cíl – znovusjednocení – zůstal 

i nadále stejný. V tomto ohledu se Unie odkazovala na Bismarckovu éru59 a komentovala 

to tak, že německý smysl pro identitu byl do určité míry formován právě Bismarckovou 

říší a každé politické a právní odmítnutí obnovit tento stát v plné formě znamená 

podkopání základů německé národnosti. Takové dožadování jednoty bylo ale pro Unii, 

podle Claye Clemense, důležité spíše jako nástroj a ztrácelo vnitřní hodnotu. 60 

Nový kurz spolkové vlády ohrožoval podle Unie více než jen znovuobnovení 

německé jednoty. CDU/CSU se obávala, že by mohly být v zahraničí vyvolány 

pochybnosti o dlouhodobé orientaci Bonnu. Veřejnost by mohla nabýt pocitu, že kvůli 

uznání NDR (a tím i SED) jako rovnocenného partnera se ztrácí zásadní rozdíl mezi 

Spolkovou republikou Německo a Německou demokratickou republikou, a to by mohlo 

SRN odcizit od západních spojenců. Sbližování Západu a Východu by mohlo také 

znamenat posílení radikálních levicových stran vůči těm demokratickým 

a kapitalistickým. Zároveň by se i uznání NDR jako suverénního státu promítlo do 

souboru právních norem a Bonn by ztratil výlučné právo zastupovat německý národ jako 

jeden celistvý. Unie se domnívala, že by měl Brandt ponechat záležitosti, které by mohly 

ohrozit německo-německé vztahy, čtyřem mocnostem.61 To se v podstatě také stalo – 

26. března 1970 byla zahájena jednání mezi čtyřmi vítěznými mocnostmi, kterých se 

vláda přímo neúčastnila, ale mohla díky intenzivní spolupráci nabídnout své představy 

a do jednání tak do určité míry nepřímo zasáhnout.62  

 
59 Tím je myšlena doba Německého císařství v letech 1871–1890. 
60 Clemens, Reluctant realists, 60. 
61 Ibid. 
62 Grau, Gegen den Storm, 161. 
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Na počátku 70. let, kdy vláda jednala s Východem a uzavírala s ním smlouvy, 

pokračovala Unie v ofenzivě – Barzel argumentoval velmi často tím, že veškerá 

dosavadní jednání s Východem jsou výhodná pouze jednostranně, tudíž není možné, aby 

jako opozice podpořili něco, z čeho nebudou těžit hlavně Němci v Německu.63 Pro Unii 

dalším z argumentů proti prosazování Brandtovy východní politiky byla nedostatečná 

informovanost jich, jakožto opozice, o vládních krocích. Osočila například sociálně-

liberální vládu, že jim zatajuje podrobnosti dohody s Moskvou a nenásleduje nejlepší 

zájmy Německa během vyjednávání tím, že nediskutuje o Západním Berlínu 

a možnostech znovusjednocení.64 

 

  

 
63 Ibid., 163. 
64 Heiner Emde, „Späte Aufklärung“, Focus (13. 11. 2013), 

https://www.focus.de/politik/deutschland/zeitgeschichte-spaete-aufklaerung_aid_194706.html (staženo 

20. 06. 2021). 

https://www.focus.de/politik/deutschland/zeitgeschichte-spaete-aufklaerung_aid_194706.html
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2.3 Volby do zemského sněmu 1970 

Dalším z motivů pro hlasitou kritiku vládních kroků byla pro Unii vidina blížících 

se voleb do zemského sněmu v polovině spolkových zemí roku 1970. Občané tím mohli 

oficiálně zhodnotit dosavadní postupy nově vládnoucí koalice, případně vynést rozsudek 

nad politikou Bonnu a také dát najevo, jestli chtějí pokračovat v cestě uznání 

komunistického režimu v NDR.  

Není tedy divu, že hlavním tématem volební kampaně byla východní a německá 

politika. Franz Josef Strauß, hlava bavorské CSU, v televizním rozhovoru 8. června 1970 

prohlásil, že současná vláda zejména skrze prosazování východní politiky podvádí 

obyvatelstvo dvojznačnými formulacemi a apeloval na sociálně-liberální koalici, aby 

konečně vyložila své karty na stůl.65 V návaznosti na toto přání, ačkoli bez vládního 

přičinění, byla o několik dnů později, konkrétně 12. června, zveřejněna v plátku Bild-

Zeitung část dokumentu, tzv. Bahr-Papier.66 Jednalo se o tajný dokument, ve kterém byly 

uvedeny výsledky jednání mezi tajemníkem kancléře Egonem Bahrem a sovětským 

ministrem zahraničí Andrejem Gromykem a který naplnil obavy Unie, neboť 

v dokumentu nebyla jediná zmínka o Berlíně nebo rozděleném Německu.  

Výsledek voleb ovšem nebyl tak jednoznačný, jak se očekávalo. Frakce 

CDU/CSU sice zaznamenala zisky ve všech spolkových zemích, SPD si ale celkově 

polepšila o 3,4 p. b., což v konečném důsledku znamenalo, že byl prakticky okopírován 

výsledek voleb z roku 1969 a Unie a SPD byly stejně silné. 67  

 

  

 
65 Grau, Gegen den Strom, 92. 
66 Plné znění dokumentu bylo zveřejněno později v tomtéž deníku 
67 Klaus G. Troitzsch, "Die Landtagswahlen Des Jahres 1970." Zeitschrift Für Parlamentsfragen 2, č. 2 

(1971):174-186, http://www.jstor.org/stable/24197637 (staženo 22. 06. 2021). 

http://www.jstor.org/stable/24197637
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3 Reakce CDU/CSU na prosazování východní politiky 

První kritické reakce Unie coby opozice zazněly již během povolební debaty 

28. října 1969. Jejím důvodem bylo především téma uznání NDR jako druhého 

německého státu, což se Unii zdálo unáhlené a nenávratné. I přesto začala nová vláda 

uzavírat smlouvy s východními státy, které měly za cíl především normalizaci mimořádně 

zatížených vztahů. 

 

3.1 Setkání v Erfurtu a Kasselu 

K výraznějšímu prosazování nové východní politiky došlo během setkání vlád 

v Erfurtu a Kasselu, což potvrdilo obavy Unie, že by mohla být spolková vláda připravena 

na uznání východního Berlína. Začátkem roku 1970 došlo k výměně dopisů mezi Willy 

Brandtem, spolkovým kancléřem, a Willi Stophem, ministerským předsedou NDR, což 

odstartovalo rozhovory mezi SRN a vládami v Moskvě a Varšavě. Jak bylo již naznačeno, 

byla dohodnuta dvě setkání, jedno v březnu v Erfurtu a posléze v květnu druhé v Kasselu. 

Stanovisko vlády k německo-německé situaci bylo vyjádřeno kancléřem koncem října 

roku 1969: „I když v Německu existují dva státy, nejsou jeden pro druhý zahraničím; 

jejich vzájemné vztahy mohou být pouze zvláštního druhu.“68 Tato věta se posléze stala 

terčem kritiky ze strany opozice. Tyto dva summity znamenaly pro NDR de facto uznání 

na základě poválečného statutu quo. Pro kancléře SRN Willyho Brandta byly tyto 

summity prvními kroky k normalizaci německo-německých vztahů, neboť byly prvními 

od roku 1947 a byly doprovázeny bouřlivými nesouhlasnými reakcemi částí obyvatelstva. 

I po těchto jednáních zůstaly postoje obou stran stejné jako před nimi. Brandt odmítl plné 

uznání NDR podle zásad mezinárodního práva, uznal pouze rovnoprávnost NDR, což 

podpořil argumentem, že mají oba státy povinnost zachovat jednotu německého národa.69 

 

  

 
68 Müller, Dějiny Německa, 398. 
69 Ibid., 399. 
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3.2 Moskevská a Varšavská smlouva 

Jak již bylo zmíněno, další vlna kritiky přišla v době jednání s Moskvou roku 

1970. Na základě zveřejněného Bahr-Papier kritizovala Unie přístup vlády k otázce 

Berlína a sjednocení. SPD ale otočila hru a osočila Unii ze šíření lživých zpráv, které se 

zakládají na protiprávně získaném materiálu, který je k tomu všemu podvrh. Po podpisu 

smlouvy porovnal Barzel přepisy jednání právě se zveřejněným dokumentem a došel 

k závěru, že Bahr-Papier nebyl padělek, a poukázal na to, že otázka znovusjednocení 

a statusu Berlína zůstala stále nezodpovězená. Tato témata byla ke smlouvě později 

dodána formou dopisu.70  

Ještě téhož roku dne 12. srpna vláda Moskevskou smlouvu se Sovětským svazem 

uzavřela. Tím se distancovala od toho, co do té doby sdílely všechny demokratické strany 

v SRN, a sice od toho, že může existovat dohoda pouze o vzájemném zřeknutí se použití 

síly, která se nedotýká otázky mezinárodního uznání státu, hranic a obecně otázky území. 

Moskevská smlouva zavazuje obě strany zdržet se hrozby násilí nebo jeho použití, 

nevznášet jakékoli územní nároky vůči komukoli, a to ani v budoucnu, a považovat dnes 

i v budoucnu všechny evropské hranice za nenarušitelné. To se přímo odkazuje na 

stanovení německo-polských hranic v podobě linie Odra–Nisa a bylo to také základním 

předpokladem pro další rozhovory, především s NDR.71 

Po uzavření Moskevské smlouvy se Sovětským svazem v srpnu 1970 následovala 

jednání s Polskem. V prosinci 1970 pak byla uzavřena Smlouva mezi Spolkovou 

republikou Německo a Polskem o základech normalizace vzájemných vztahů (Varšavská 

smlouva).72 Jak již bylo slíbeno za pomoci Moskevské smlouvy, SRN uznala hranici 

Odra–Nisa jako západní hranici Polska a obě země se dohodly, že nebudou uplatňovat 

žádné územní nároky. Před podepsáním smlouvy položil kancléř Willy Brandt věnec na 

památník bývalého varšavského ghetta, kde, podle jeho slov zcela spontánně, projevil 

překvapivé gesto pokory a u památníku s věncem pokleknul.73 Brandtův Kniefall 

rozpoutal především v rámci Unie vlnu nespokojenosti a byl okamžitě odsouzen. Obecně 

 
70 Heiner „Späte Aufklärung“. 
71 Gerhard Wettig, „Alois Mertes und die Haltung der CDU/CSU zu den Ostverträgen der sozialliberalen 

Bundesregierung“, Historisch-Politische Mitteilungen č. 16. (2009): 199, 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=427d65e0-3978-dcb3-a4ec-

42427d6a30fb&groupId=252038 (staženo 29. 03. 2021). 
72 Oficiální název: Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen über 

die Grundlagen der Normalisierung ihrer gegenseitigen Beziehungen. 
73 Tomuto gestu Willyho Brandta se říká „Kniefall“. 
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byl tento počin brán v SRN dosti kontroverzně, viz titulek časopisu Der Spiegel 

z 16. listopadu 1970, který nese název „Aussöhnung oder Ausverkauf?“ (Příloha č. 2). 

Z dnešního hlediska má tento krok ale velký význam pro tehdejší tzv. 

Entspannungspolitik (politika uvolnění). 74 

Po dlouhotrvajících sporech byly obě smlouvy ratifikovány v květnu 1972. 

Během jednání o těchto smlouvách upozorňovala Unie vládu na to, že musí dbát na fakt, 

že se jedná o jednání o definitivním poválečném uspořádání Evropy, a také na dodržování 

mírové smlouvy (Friedensvertragsvorbehalt).75 Je ale nutné brát v potaz to, že se Unie 

ve vztahu k výše zmíněným smlouvám dostala do poměrně nelehké pozice. Pokud by 

jednání selhala pouze kvůli nesouhlasu opozice, mohly by si proti sobě poštvat nejen 

obyvatelstvo, ale také vítězné mocnosti. Zároveň nepřipadalo v úvahu podpořit ratifikace 

smluv bez jakýchkoli výhrad, protože by zpochybnily vše, na čem do té doby stavěly.  

 

3.3 Dohoda čtyř mocností o Berlíně 

Dalším bezprostředním a ještě o něco konkrétnějším ziskem z nové východní 

politiky pro SRN byla Viermächteabkommen über Berlin, v překladu Dohoda čtyř 

mocností o Berlíně, která byla vítěznými mocnostmi podepsána již v září 1971. V platnost 

vstoupila ovšem později, po dojednání německo-německých úmluv a po ratifikaci ze 

strany států východní Evropy. V březnu 1970 započaly rozhovory čtyř vítězných 

mocností ohledně nového uspořádání poměrů v Berlíně. Jejich výsledkem byla dohoda, 

která potvrzovala přítomnost tří západních mocností (Francie, USA, Velká Británie) 

v Berlíně. Pro Sovětský svaz to znamenalo závazek, že tranzitní doprava civilních osob 

a nákladů přes území NDR mezi západními sektory Berlína a Spolkovou republikou 

Německo bude probíhat bez překážek, že tato doprava bude usnadněna, aby mohla být 

vedena tím nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, a že bude zvýhodněna.76 Díky této 

dohodě se vyhrocená situace ohledně rozděleného Berlína konečně uklidnila. 

V návaznosti na dohodu čtyř mocností o Berlíně vznikla dohoda o tranzitním průjezdu, 

která upravovala dopravu mezi SRN a Západním Berlínem.77
 

 
74 Peter Hille, Rosalia Romaniec, Ralf Bosen, „50 Jahre Kniefall von Warschau: Willy Brandts große 

Geste“, Deutsche Welle https://www.dw.com/de/50-jahre-kniefall-von-warschau-willy-brandts-große-

geste/a-55811367 (staženo 20.05.2021). 
75 Grau, Gegen den Strom, 503. 
76 Müller, Dějiny Německa, 402. 
77 Ibid., 402–403. 
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Smlouva přinesla zlepšení kvality života západoberlínských občanů a měla mimo 

jiné i dopad na Unii a její opoziční roli. Ta tuto smlouvu nemohla prakticky vůbec 

kritizovat, protože jinak by zpochybnila přínos západních spojenců a šla by proti 

veřejnému mínění většiny obyvatel Spolkové republiky.78  

 

3.4 Smlouva o zásadách vztahů mezi SRN a NDR 

Následně bylo na řadě jednání přímo s NDR. Intenzivní rozhovory však započaly, 

až když vstoupily Moskevská a Varšavská smlouva v platnost, a to počátkem června 

1972. Ty vedli sociální demokrat Egon Bahr za SRN a ředitel odboru pro zásadní otázky 

na ministerstvu zahraničí Michael Kohl za NDR. Spolková republika si byla vědoma 

toho, že nebude možné již nadále pokračovat v blokování uznání suverenity NDR.79 

Smlouvě mezi SRN a NDR předcházelo množství dohod, které přišly přirozeně 

v souvislosti s uvolňováním napětí mezi Východem a Západem, viz výše.  

V průběhu jednání SRN a NDR apelovala Unie na vládu, aby dohadování s NDR 

za žádných okolností neprobíhala pod tlakem a byla trpělivá, neboť k opravdovému 

uvolnění napětí může dojít jen tehdy, když bude smlouva obsahovat pouze jednoznačné 

formulace. Opět také zazněla kritika ze strany CDU/CSU, že vláda průběh jednání 

s východním Německem s opozicí nekonzultuje, nýbrž jen přichází s hotovými texty. 

Rainer Barzel se dokonce nechal slyšet, že všechny nové informace ohledně této tematiky 

ví vždy jako první z tisku. Unie požadovala, aby smlouva nepředbíhala Friedensvertrag 

(mírovou smlouvu), neomezovala právo na sebeurčení, neoslabovala pozici Západního 

Berlína a přinesla větší svobodu pohybu lidí. Barzel obvinil vládu, že nekomunikuje se 

Spolkovým sněmem a hodlá uzavřít smlouvu bez jejich projednání. Na základě těchto 

obvinění informoval v den podpisu smlouvy Bahr Unii o doposud utajovaném znění 

dohody, čímž jim sebral argumenty a prakticky jim nedal jinou možnost než znění 

smlouvy veřejně akceptovat.80 Dalším důvodem byla volební porážka v roce 1972, po 

které již Unie nemohla zabránit vstupu smlouvy v platnost.81
 

 
78 Wolfrum, Zdařilá Demokracie, 254. 
79Ibid., 252. 
80 Grau, Gegen den Strom, 401. 
81 Günter Buchstab, Klaus Gotto, Hans Günter Hockerts, Rudolf Morsey a Hans-Peter Schwarz, Barzel: 

„Unsere Alternativen für die Zeit der Opposition“ Die Protokolle des CDU-Bundesvorstands 1969–1973, 

(Düsseldorf: Droste Verlag, 2009), https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=a655fa96-4b84-

0db3-1d83-7367428bb303&groupId=252038 (staženo 01. 07. 2021). 

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=a655fa96-4b84-0db3-1d83-7367428bb303&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=a655fa96-4b84-0db3-1d83-7367428bb303&groupId=252038
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Dne 21. prosince 1972 byla podepsána Smlouva o zásadách vztahů mezi 

Spolkovou republikou Německo a Německou demokratickou republikou. Země se 

zavázaly k tomu, že budou pracovat na rozvíjení vzájemných vztahů na základě 

rovnoprávnosti, že se budou vzájemně respektovat, stejně tak jako respektovat územní 

celistvost, samostatnost a právo na sebeurčení. Na základě smlouvy bylo taktéž 

stanoveno, že oba státy budou dbát na dodržování lidských práv a že ani jeden z obou 

států nemůže ten druhý mezinárodně zastupovat nebo jakkoli jednat jeho jménem.82 

Tímto skončila jedna z velkých epoch poválečných německých dějin a svým významem 

se dá přirovnat k podobnému milníku, jakým byla politika vůči Západu Konrada 

Adenauera o dvacet let dříve.83  

 

3.5 Hlasování o nedůvěře 1972 

Postoj Unie byl z velké části ovlivněn strategií využít zahraniční politiku jako 

záminku ke svržení tehdejší vlády a tato vazba mezi svržením vlády a ratifikačním 

procesem vedla opozici v dubnu roku 1972 k vyvolání hlasování o nedůvěře vlády84, což 

se stalo v dějinách Spolkové republiky vůbec poprvé. Dva dny po podání návrhu došlo 

k hlasování samotnému. Unie s Barzelem v čele udělala vše pro to, aby získala na svou 

stranu potřebných 249 hlasů. Místo toho ale Barzel obdržel pouhých 247 hlasů85, což 

následně vedlo ke spekulacím, zda nebyl někdo podplacen. Tyto spekulace se potvrdily 

až po pádu Berlínské zdi, kdy bylo v monografii bývalého šéfa špionů NDR Markuse 

Wolfa odhaleno, že podplatil Julia Steinera, člena CDU, aby se hlasování zdržel. To 

značí, že NDR chtěla udržet Willyho Brandta u moci, a tím pádem i zajistit podpis 

východních smluv. Až do roku 2006 nebylo jisté, kdo byl tím druhým podplaceným 

členem Unie. Na základě zkoumání spisů Stasi se podařilo zjistit, že NDR vedla jako 

neoficiálního zaměstnance Stasi bývalého člena CSU Lea Wagnera.86   

 

 
82 Baštová, „Uvolnění napětí nebo sílící konfrontace? Dva německé státy, zahraniční kulturní politika 

a nová východní politika 11–45. 
83 Wolfrum, Zdařilá Demokracie, 252. 
84 Hans-Otto Kleinmann, „Geschichte der CDU: 1971 – 1973: In der Opposition“, Konrad Adenauer 

Stiftung (https://www.kas.de/de/web/geschichte-der-cdu/1971-1973-in-der-opposition-rainer-barzel 

(staženo 20. 06. 2021). 
85 Wolfrum, Zdařilá Demokracie, 262. 
86 „Das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt“, Deutscher Bundestag, 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/28290403_misstrauensvotum01-200574 (staženo 20. 05. 

2021). 
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3.6 Vstup SRN do OSN 

Poté, co Rainer Barzel připustil, že nevidí žádné další překážky pro Smlouvu 

o základech vztahů mezi SRN a NDR, shledával ještě jednu skutečnost znepokojivou, 

a sice to, že chce spolková vláda pomoci NDR získat vstup do OSN i přes fakt, že tamní 

režim porušuje lidská práva, která jsou zakotvena v základní listině OSN.87 Na jednání se 

poté dostal ke slovu Karl Carstens 88, který věcně poukázal na několik bodů, které nebyly 

doposud zmíněny a díky kterým bude vstup do OSN pro SRN o poznání jednodušší. 

Mimo jiné poukazoval třeba na články 53 a 107 Charty OSN, podle níž byly Spolková 

republika Německo (SRN) i Německá demokratická republika (NDR) klasifikovány jako 

„nepřátelské státy“.89 S kolegy po diskuzi došli ke konsenzu, že na tyto články nebudou 

útočit a navrhli, že by vláda měla pouze zdůraznit platnost zásady nenásilí mezi členskými 

státy. Toto byla jedna z připomínek, ve které byla opozice i vládní koalice ve shodě, stejně 

jako u podmínky, že vstup do OSN neznamená uznání NDR podle mezinárodního práva 

a že se SRN drží stále svého cíle – dosažení jednoty německého lidu na základě 

svobodného sebeurčení. Velmi důležitým bodem byla pro Carstense otázka Berlína. 

Podle Dohody čtyř mocností o Berlíně z roku 1971 je Západní Berlín obecně zastoupen 

Bonnem, nikoli ale v otázce bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že právě o to v OSN jde, 

požaduje Unie samostatné prohlášení, že se přístup OSN k bezpečností otázce vztahuje 

jak na SRN, tak na Západní Berlín, aby SSSR nemohl v Radě bezpečnosti vůči 

Západnímu Berlínu uplatnit právo veta, s čímž vládní koalice nesouhlasila.90 Rainer 

Barzel, předseda frakce nebo třeba i Gerhard Schröder byli pro vstup SRN do OSN 

a podle nich byla vládní dohoda se západními mocnostmi dostačující. Nejednotu v rámci 

Unie pak zrcadlilo jejich hlasování o samotném členství v OSN. Devět členů bylo pro 

a šest proti.91  

Tento výsledek byl pro Barzela oprávněně jakýmsi vykřičníkem, neboť během 

debat se věcné argumenty jeho stranických kolegů zjevně mísily s osobními antipatiemi. 

Barzel se později nechal slyšet, že někteří členové Unie, například F. J. Strauß byli 

 
87 Grau, Gegen den Strom, 401. 
88 08-001 CDU/CSU-Fraktion im deutschen Bundestag, (Sankt Augustin: Archiv für Christlich-

Demokratische Politik der Konrad Adenauer Stiftung, 2016), 40. 

https://www.kas.de/documents/252038/253252/7_dokument_dok_pdf_46098_1.pdf/19d93884-72f4-

9364-3f1e-61f0d7c53fd8?version=1.0&t=1559635054103 (staženo 19. 06. 2021). 
89 „Deutschland und die Vereinten Nationen“, Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V., 

https://dgvn.de/un-im-ueberblick/deutschland-und-die-un/ (staženo 19. 06. 2021). 
90 Grau, Gegen den Strom, 459. 
91 Grau, Gegen den Strom, 462. 

https://www.kas.de/documents/252038/253252/7_dokument_dok_pdf_46098_1.pdf/19d93884-72f4-9364-3f1e-61f0d7c53fd8?version=1.0&t=1559635054103
https://www.kas.de/documents/252038/253252/7_dokument_dok_pdf_46098_1.pdf/19d93884-72f4-9364-3f1e-61f0d7c53fd8?version=1.0&t=1559635054103
https://dgvn.de/un-im-ueberblick/deutschland-und-die-un/
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jednoduše proti němu.92 Jak dokládá spis 08-001 „CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 

Bundestag“93 bylo 9. května 1973 kvůli sporům ohledně OSN projednáváno na zasedání 

Unie odstoupení Rainera Barzela z funkce předsedy frakce.94 

 

3.7 Pražská smlouva 

Poslední ze smluv s východoevropskými zeměmi byla pro Německo již zmíněná 

smlouva z roku 1973 známá jako Pražská smlouva. Důvodem, proč k její ratifikaci došlo 

výrazně později, než tomu bylo u předešlých smluv, byla především otázka minulosti. 

Vztah mezi SRN a ČSSR komplikovala otázka Mnichovské dohody, což vedlo k různým 

právním nárokům obou stran. Smlouvu, kde se deklaruje mír a uznání hranic, se nakonec 

ale podařilo uzavřít. 

 

  

 
92 Ibid. 
93 Pod označením 08-001 „CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag“ se nachází všechny spisy, které 

byly uchovávány v centrálním registru CDU/CSU až do znovusjednocení (1990), jedná se například 

o zápisy ze schůzí, zasedání rady atd. Jsou zde taktéž k nalezení dokumenty hlavních členech Unie. 
94 08-001 CDU/CSU-Fraktion im deutschen Bundestag, (Sankt Augustin: Archiv für Christlich-

Demokratische Politik der Konrad Adenauer Stiftung, 2016), 41. 

https://www.kas.de/documents/252038/253252/7_dokument_dok_pdf_46098_1.pdf/19d93884-72f4-

9364-3f1e-61f0d7c53fd8?version=1.0&t=1559635054103 (staženo 19. 06. 2021). 

https://www.kas.de/documents/252038/253252/7_dokument_dok_pdf_46098_1.pdf/19d93884-72f4-9364-3f1e-61f0d7c53fd8?version=1.0&t=1559635054103
https://www.kas.de/documents/252038/253252/7_dokument_dok_pdf_46098_1.pdf/19d93884-72f4-9364-3f1e-61f0d7c53fd8?version=1.0&t=1559635054103
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4 Hlavní aktéři opozice a jejich vliv na východní politiku 

Největší množství hádek, které se ohledně německé a východní politiky odehrály, 

proběhlo na půdě německého Spolkového sněmu. Mezi nejčastěji vystupující z Unie se 

řadí předseda frakce a předseda CDU Rainer Barzel, dále bývalý předseda CDU a bývalý 

spolkový kancléř Kurt Georg Kiesinger a v neposlední řadě také například předseda 

bavorské CSU Franz Josef Strauss.95 

 

4.1 Rainer Barzel 

Poté, co se Unie dostala na podzim roku 1969 do opozice, bylo směřování této 

frakce určováno především jejím představenstvem, čímž získal její předseda, Rainer 

Barzel, klíčovou roli.96 Ten byl dále v roce 1971 zvolen předsedou strany a nominován 

jako kandidát na kancléře za Unii, v jejímž čele setrval až do voleb v roce 1972, v čele 

samotné CDU pak do roku 1973.97 Vzhledem k jeho postavení je zřejmé, že měl značný 

vliv na zasahování Unie, jakožto opozice, do německé a východní politiky spolkové 

vlády. Na stránkách Konrad Adenauer Stiftung je Barzel popisován jako důvtipný politik 

a profesionál, který jako kandidát na kancléře a jako vůdce strany ovlivňoval a určoval 

politiku Unie po více než deset let a bezesporu má velké zásluhy na tom, jak Unie v jeho 

době fungovala. Píší zde také, že mu po celý život byla východní a německá politika 

zvláštní vášní.98 

Barzelovo politické působení bylo v jeho počátcích poměrně klidné, snažil se 

především o spokojenost mezi poslanci CDU/CSU. To se ovšem v polovině 60. let 

změnilo a stal se celkem výrazným politikem, který se zajímal a východní a německou 

politiku. Pomyslným odrazovým můstkem jeho kariéry byla tak zvaná Aféra Spiegel99 na 

podzim roku 1962, která odstartovala vnitroněmeckou politickou krizi. Německý časopis 

Der Spiegel se měl údajně dopustit vlastizrady vyzrazením státních tajemství v jednom 

 
95 Grau, Gegen den Strom, 501. 
96 Kleinmann, Geschichte der CDU 1945–1982, 315. 
97 Grau, Gegen den Strom, 508. 
98 Kai Wambach „Geschichte der CDU: Rainer Barzel“, Konrad Adenauer Stiftung, 

https://www.kas.de/de/web/geschichte-der-cdu/personen/biogramm-detail/-/content/rainer-barzel-v1 

(staženo 20. 05. 2021). 
99 Německy Die Spiegel-Affäre, termín je přeložen do češtiny jako Aféra Spiegel (psán kurzívou, aby bylo 

jasné, že se jedná o tento termín) 
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z jejich článků. Následoval policejní zásah, redakce byly obsazeny a šéfredaktoři 

zadrženi, což vyvolalo až nečekanou vlnu nevole z řad občanů.  

V roce 1963 inicioval Barzel jednání se zástupci vlády NDR, která byla západním 

Německem označována jako „Besondere Bemühungen“. Jednalo se o osvobození 

politických vězňů z NDR. Na oplátku za vězně požadovalo východní Německo kromě 

finančního vyrovnání také dodávky určitého zboží (kadmium, přírodní kaučuk, 

kuchyňský olej, káva, tropické ovoce a mnoho dalšího). Zpočátku si NDR účtovala 

40 000 německých marek, dále jen DM. V roce 1977 se částka zvýšila na 95 837 DM. 

Většina politických vězňů přišla do SRN v roce 1985, jednalo se o celkem 2 669 lidí. Ve 

většině případů se jednalo o vězně odsouzené za pokus o útěk z republiky.100 

Poté, co Ludwig Erhard zaujal post spolkového kancléře a vystřídal tak Konrada 

Adenauera, musel Rainer Barzel opustit ministerské křeslo, což přineslo kritiku jak z řad 

Unie, tak i z veřejnosti. Barzel ale odmítal přijmout jiný ministerský post, což ho na jednu 

stranu, jak již bylo zmíněno, stálo místo, ale také mu to přineslo určitý respekt od 

stranických kolegů.101 Po odchodu z vládního kabinetu byl zvolen místopředsedou 

parlamentní skupiny CDU/CSU. Prakticky o několik dní později následovalo povýšení – 

dosavadní předseda Heinrich von Brentan byl kvůli vážné nemoci nucen opustit tento 

post a Barzel ho tím pádem nahradil. Zatímco mezi Erhardem, v té době spolkovým 

kancléřem, a Adenauerem, který i po odchodu z postu kancléře zůstal předsedou strany 

CDU, zuřily částečně interní, částečně veřejné boje, působil Barzel jako jakýsi neutrální 

prostředník, který pomáhal udržovat klid v rámci frakce.102 

Po volbách v roce 1969 se Barzel ukázal být schopným a ujal se aktivně role 

opozičního politika. Byl velmi aktivní tváří opozice a jeho hlavním cílem byla německá 

a východní politika. O jeho nasazení svědčí i fakt, že při jednáních Spolkového sněmu na 

toto téma si bral slovo více než dvakrát tolik než jakýkoli jiný člen Unie.103 Odmítal 

uznání NDR a statutu quo. Po prohraných volbách se nejprve snažil o spolupráci s vládou, 

jeho cílem bylo do vládních návrhů a rozhodnutí zasáhnout, nějak je pozměnit, upravit či 

vylepšit a pokud s tím vláda souhlasit nebude, tak je odmítnout. Měl snahy vylepšit 

 
100 „23. Januar 1990 - Auf dem Weg zur Deutschen Einheit, Häftlingsfreikauf: letztes Kapitel“, Die 

Bundesregierung, https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/haeftlingsfreikauf-letztes-kapitel-

422280 (staženo 20. 06. 2021). 
101 Wambach „Geschichte der CDU: Rainer Barzel“. 
102 Ibid. 
103 Grau, Gegen den Strom, 508. 
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například Moskevskou a Varšavskou smlouvu, aby se vyhnul jejich neúspěchu.104 Tímto 

se prakticky pohyboval na linii mezi stranickými kolegy, kteří východní politiku sociálně-

liberální vlády striktně odmítali, a mezi těmi, kteří ji do určité míry podporovali. 

Výsledkem pak byla často vzájemná vnitrostranická nedorozumění, anebo v horším 

případě naprosté nepochopení.105 Od toho se také odráží fakt, že Barzelovo vedení 

opozice působilo na členy Unie nejasně a bez jasně stanoveného cíle. Andreas Grau toto 

počínání označuje jako „Zickzack-Kurs“.106 

V roce 1972 došlo k již zmiňovanému hlasování o nedůvěře, které Barzelovi 

nevyšlo o pouhé dva hlasy, což pro něj bylo velkým překvapením, protože pevně spoléhal 

na to, že tyto hlasy mít bude. Po tomto neúspěchu přišla další rána – prohra ve volbách. 

Tím ztratil autoritu v řadách spolustraníků, postupně ztrácel jejich důvěru, a to 

vyvrcholilo jeho odstoupením v roce 1973.107 

Je jasné, že hlava Unie, Rainer Barzel, zažila v rámci prosazování německé 

a východní politiky porážky. V čele opozice byl tím, kdo rozhodoval o kurzu celé 

opoziční politiky CDU/CSU, a to především ve volebním období 1969–1972. I přes to, 

že Rainer Barzel není dodnes nejzvučnější jméno té doby z řad Unie, je jasné, že směr 

opozice opravdu řídil hlavně on, a je zřejmé, že nová východní politika by bez vlivu 

Rainera Barzela neměla stejnou podobu. 

 

  

 
104 Grau, Gegen den Strom, 509. 
105 Wambach „Geschichte der CDU: Rainer Barzel“. 
106 Grau, Gegen den Strom, 509. 
107 Ibid., 510. 
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4.2 Franz Josef Strauss 

Franz Josef Strauss se řadí mezi zakladatele bavorské CSU. Od roku 1948 do roku 

1952 zastával v rámci své strany funkci tzv. generálního tajemníka. Zabýval se otázkami 

německo-německé politiky a tím související německou jednotou od počátku jeho 

politického působení prakticky až do jeho smrti. Zaměření na otázky německé politiky 

a související německé jednoty začalo Franzem Josefem Straussem na začátku jeho 

činnosti jako člena německého Spolkového sněmu a tvořilo určující faktor jeho politiky 

až do jeho smrti jako bavorského předsedy vlády. Pod Straussovým vedením vyšla v roce 

1949 šestnáctistránková brožura „Unser Nein zu Bonn. Unser Ja zu Deutschland“, kde 

bylo vysvětleno, proč CSU a potažmo celé Bavorsko odmítlo Grundgesetz.108 Pro CSU 

bylo trnem v oku hlavně to, že vedl k centralizované orientaci na Bonn a spolkové země 

jako takové měly omezenou suverenitu.109 Toto vysvětlení se ale s pochopením 

neshledalo a toto první bavorské „ne“ se stává symbolem politiky CSU.110 Díky jeho 

vyjádření se ke smlouvám smlouvách o Německu a Evropském obranném společenství 

roku 1952 si Franz Josef Strauss upevnil reputaci brilantního řečníka v německém 

Spolkovém sněmu.111 

V roce 1956 se stal ministrem obrany, na tomto postu se pokoušel o udržení 

pragmatické linie a zároveň se snažil vytvořit co největší možné přijetí nového 

Bundeswehru mezi obyvatelstvem. Otázka jaderné účasti německých ozbrojených sil 

vyvolala tehdy vlnu nevole, a to zejména v levicových liberálních kruzích. Jedním 

z mediálních aktérů, mířícím proti Straussovi, byl časopis Der Spiegel. Toto eskalovalo 

v roce 1962 článkem Bedingt abwehrbereit, který odstartoval již vzpomínanou Aféru 

Spiegel. Jak již bylo zmíněno, velká část veřejnosti viděla policejní razii proti časopisu 

 
108 Grundgesetz, česky základní zákon je obdobou ústavy. Vstoupil v platnost v roce 1949 v tehdejším 

západním německu a po znovusjednocení v roce 1990 rozšířil svou platnost i pro státy bývalého 

východního Německa. 
109Brožura vydaná pod licencí CSU, Šéfredaktor Franz Josef Strauß, Unser Nein zu Bonn, Unser Ja zu 

Deutschland, (München, 1949) 

https://www.fjs.de/fileadmin/user_upload/FJS/Documents/deutschlandpolitik/DS9_47.pdf (staženo 21. 

06. 2021) 
110 „Nein zu Bonn, ja zu Deutschland“ Focus (12. 08. 2013) https://www.focus.de/politik/deutschland/60-

jahre-bundesrepublik/bayern-nein-zu-bonn-ja-zu-deutschland_aid_397010.html (staženo 21. 06. 2021) 
111 „Deutschlandpolitik“, Franz Josef Strauß https://www.fjs.de/der-politiker/politische-

themen/deutschlandpolitik/ (přístup získán dne 21. 06. 2021) 

https://www.fjs.de/fileadmin/user_upload/FJS/Documents/deutschlandpolitik/DS9_47.pdf
https://www.focus.de/politik/deutschland/60-jahre-bundesrepublik/bayern-nein-zu-bonn-ja-zu-deutschland_aid_397010.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/60-jahre-bundesrepublik/bayern-nein-zu-bonn-ja-zu-deutschland_aid_397010.html
https://www.fjs.de/der-politiker/politische-themen/deutschlandpolitik/
https://www.fjs.de/der-politiker/politische-themen/deutschlandpolitik/
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Spiegel jako narušení svobody tisku. Rostoucí kritika se rychle soustředila na samotného 

ministra obrany Strausse, který 30. listopadu 1962 rezignoval na svou funkci.112 

V letech 1965/66 a 1968/69 publikoval dva tituly: The grand design: a european 

solution to german reunification a Herausforderung und Antwort: ein Programm für 

Europa. Tyto publikace se, jak napovídají tituly, věnují německé otázce ve spojitosti 

s geopolitikou a obecně s otázkou bezpečnosti, která je podle Strausse podmíněna 

evropskou jednotou.113 Viz citát z druhé ze zmíněných knih: 

Wie aus der vorausgegangenen Analyse klargeworden sein dürfte, räume ich der 

Europa- politik Vorrang ein, weil ihr Erfolg oder Misserfolg letztlich unser 

Schicksal - sowohl in Bezug auf unsere Sicherheit als auch in Bezug auf unser 

nationales Problem – entscheidet.114 

Už od samotného počátku byl Strauss jedním z nejostřejších kritiků nové 

východní politiky a je dodnes považován za jednoho z nejvýraznějších oponentů, není ale 

možné jej označovat za přímého odpůrce hledání kompromisu při jednáních 

s východními státy. Po Barzelovi byl spolu s Kurtem Georgem Kiesingerem jedním 

z nejčastějších řečníků na plenárních debatách o východní politice. Tento fakt dokazují 

jeho mnohé výroky, které se dotýkají právě německé politiky. Začátkem roku 1970 vyšel 

v časopisu Der Spiegel rozhovor se Straussem, který je nazván „Ich bin kein Ostexperte“. 

V tomto rozhovoru označuje Strauss vládu a její východní politiku za loutky Moskvy. Na 

otázku, s čím konkrétně v rámci Brandtovy nové východní politiky nesouhlasí, odpovídá, 

že nesouhlasí s uznáním Ulbrichtova režimu, a to jak na ústavní úrovni, tak na úrovni 

mezinárodního práva.115 V roce 1971 jasně hlásá, že CSU není připravena podporovat 

takovou politiku, která ve svém teoretickém základu a praktickém účinku vede k posílení 

dojmu ve světě, že Německo jako takové již neexistuje, ale že nyní existují dva státy.  

 
112 Martin Falbisoner, „Franz Josef Strauß“, Konrad Adenauer Stiftung, https://www.kas.de/de/statische-

inhalte-detail/-/content/strauss-franz-josef (staženo 20. 05. 2021). 
113 „Deutschlandpolitik“, Franz Josef Strauß 
114 Franz Josef Strauß, Herausforderung und Antwort. Ein Programm für Europa (Stuttgart: Seewald, 

1968), 223. 
115 "Ich bin kein Ostexperte", Der Spiegel (22. 02. 1970) 

https://www.spiegel.de/politik/ich-bin-kein-ostexperte-a-c1522e1d-0002-0001-0000-000045202783 

(staženo 23. 06. 2021) 

https://www.spiegel.de/politik/ich-bin-kein-ostexperte-a-c1522e1d-0002-0001-0000-000045202783
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Die CSU ist nicht bereit, eine Politik zu unterstützen, die in ihrer theoretischen 

Fundierung und praktischen Auswirkung darauf hinausläuft, in der Welt den 

Eindruck zu verstärken, daß es Deutschland nicht mehr gibt, sondern nunmehr 

zwei Teilstaaten.116 

Strauss se spolu s Unií neúnavně dožadoval dodržování práv všech příslušníků 

německého národa v kombinaci s právem na sebeurčení, a to během různých veřejných 

vystoupení, v rámci volení kampaně, ale také v parlamentu. On sám dal podnět bavorské 

vládě, aby podala žalobu u Spolkového ústavního soudu v Karlsruhe proti Smlouvě 

o základech vztahů mezi Spolkovou republikou Německo a Německou demokratickou 

republikou z prosince roku 1972, čímž dosáhl spor mezi vládnoucí koalicí (SPD a FDP) 

a opoziční Unií pomyslného vrcholu. Rozsudek potvrdil, že smlouva mezi SRN a NDR 

je slučitelná se základním zákonem (Grundgeset), byly ovšem omezeny možnosti 

výkladu této smlouvy. 

Na jeho naléhání podala bavorská státní vláda za vlády premiéra Goppela žalobu 

u Spolkového ústavního soudu v Karlsruhe proti základní smlouvě z 21. prosince 1972 

s NDR. Spor mezi sociálně-liberální vládou a opozicí CDU/CSU o správnou cestu 

německé politiky dosáhl svého vrcholu. Ve svém rozsudku ze dne 31. července 1973 

soudci v Karlsruhe na jedné straně potvrdili, že znění smlouvy je slučitelné se základním 

zákonem, a na druhé straně omezili jeho možnosti výkladu pomocí devíti hlavních zásad. 

Tyto zásady byly ale pro Unii tak zásadní, že výsledek považoval F. J. Strauss za vítězství, 

jak sám prohlásil:  

Ein Politiker soll sich nicht überschätzen – dennoch halte ich diesen von mir 

durchgesetzten Gang nach Karlsruhe für einen Markstein der Deutschlandpolitik. 

Bayern und die CSU sind damit ihrem geschichtlichen Auftrag für Deutschland 

gerecht geworden, was um so schwerer wiegt, als beide dabei allein geblieben 

waren. Damit war einem weiteren Mißbrauch und einer fortgesetzten 

 
116 Monica H. Forbes, CSU – Beharrlische Kämpferin für die deutsche Einheit, Eine Darstellung in 

Zitaten aus den Jahren 1947–2010 (München: Hanns-Seidel-Stiftung e.V., 2011), 25 

https://www.hss.de/download/publications/Zitate_1947-2010_02.pdf 

https://www.hss.de/download/publications/Zitate_1947-2010_02.pdf
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Fehlentwicklung der „Neuen Ostpolitik“ im Sinne sowjetischer Westpolitik ein 

Ende gesetzt worden.117 

Tato úprava je opravdu jednou ze zásadních věcí, ve kterých Unie – na místě 

opozice – zasáhla do děje a ovlivnila novou východní politiku. Devět zásad, stanovených 

na základě rozsudku ústavního soudu, omezuje výklad Smlouvy o zásadách vztahů mezi 

Spolkovou republikou Německo a Německou demokratickou republikou, která je sice 

v souladu se základním zákonem, ale je také již jasně ohraničena a pomáhá definovat 

hranice budoucí německé politiky. V tomto ohledu tedy Strauss opravdu dosáhl toho, oč 

usiloval. Konkrétně lze jmenovat například to, že na základě těchto omezení bylo 

protiústavní zavést dvě německé národnosti.118  

 

  

 
117 Horst Möller, Franz Josef Strauß: Herrscher und Rebell (München: Piper Verlag, 2015), 472. 
118 Ibid., 473 
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4.3 Kurt Georg Kiesinger 

Postava Kurta Georga Kiesingera je známá především tím, že byl kancléřem velké 

koalice od roku 1966 a představoval tvář přechodu z dob Konrada Adenauera k vládě 

sociálně-liberální koalice. V době svého působení na pozici spolkového kancléře 

spolupracoval s Willym Brandtem, tehdejším ministrem zahraničí, na novém přístupu 

k zemím východního bloku. Pokoušel se dokonce navázat kontakt s Willim Stophem, 

který byl ministerským předsedou NDR. Pokus byl bezvýsledný, protože se představy 

obou mužů zásadně lišily.119 

Výsledek voleb z roku 1969 tvrdě zasáhl také Kiesingera. Podcenil sblížení SPD 

a FDP a tím přišla Unie o vládu. I přes to, že ztratil post kancléře, setrval na pozici 

předsedy CDU, a tudíž zůstal alespoň v čele Unie. Díky tomu se účastnil schůzí 

parlamentu a zpočátku byl jedním z hlavních řečníků opozice v debatách o německé 

a východní politice. Potenciálu této pozice ale bohužel neuměl dostatečně využít a už 

začátkem roku 1970 se vedly diskuze o změně vedení strany. Z této slabé pozice 

Kiesingera profitoval již zmiňovaný Rainer Barzel, kterému to upevnilo pozici v čele 

frakce CDU/CSU a stal se díky tomu skutečným vůdcem opozice. Jeho aktivní účast 

v CDU klesala zejména poté, co byl Barzel zvolen jako jeho nástupce ve funkci předsedy 

strany. Jeho význam v rámci Unie stoupnul v době neúspěšného hlasování o nedůvěře, 

kdy byl díky svým rétorickým schopnostem s to obhájit tento akt mezi spolustraníky. Po 

Barzelově rezignaci byl dokonce dočasně znovuzvolen předsedou frakce.120 

Byl kritikem Moskevské a Varšavské smlouvy, a to z důvodu okolností, za 

kterých je spolková vláda vyjednala, podle jeho názoru byl jednání hektická, smlouvy mu 

přišly jednostranné, nevyvážené a obával se, že mohou mít za důsledek prohloubení 

německo-německé nejednoty. Netajil se kritikou Brandtovy nové východní politiky, 

neúčastnil se však jednání žádných stranických komisí pro tuto tematiku a nepodílel se 

na intenzivních jednáních mezi hlavami opozice a vlády ohledně podpisu smluv 

s východem.121 Je tedy na místě konstatovat, že z pozice opozice neovlivnil východní 

a německou politiku sociálně-liberální vlády. 

  

 
119 Müller, Dějiny Německa, 388. 
120 Grau, Gegen den Strom, 514. 
121 Ibid. 
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Závěr 

Roku 1970 byla podepsána smlouva se SSSR a Polskem o uznání statutu quo 

v Evropě a o řešení sporů za použití výlučně mírových prostředků. Vrcholem snah 

o uvolnění německo-německých vztahů se stal podpis Smlouvy o základech vztahů mezi 

Spolkovou republikou Německo a Německou demokratickou republikou 

(Grundlagenvertrag) 1. prosince 1972. SRN tímto přišla o nárok na výhradní zastoupení 

německého národa. Dalším z výrazných kroků nového směru zahraniční politiky 

Spolkové republiky byla tzv. Pražská smlouva z roku 1973 (Prager Vertrag 1973), která 

byla jedním z prvních kroků k normalizaci československo-německých (případně česko-

německých) vztahů. Je třeba zmínit, že tzv. východní politika jako taková přinesla 

Spolkové republice Německo hned trojí „vysvobození“: pro Východ nebyla nadále 

nepřítelem, pro Západ již nebyla překážkou pro uvolnění mezinárodní situace a sama sobě 

přestala stát v cestě mezinárodního rozvoje.  

Tato zásadní změna kurzu východní a německé politiky SRN se stala tématem 

této bakalářské práce, která má za cíl přiblížit situaci uvnitř frakce CDU/CSU v letech 

1969 až 1973 a zmapovat její postoj k vývoji německé a východní politiky s ohledem na 

její novou roli v opozici. Smlouvy a podmínky, které zprvu požadovala Unie vůči zemím 

východního bloku, absolutně nesledovaly zájmy Sovětského svazu, Polska ani Německé 

demokratické republiky. Pro Unii bylo obzvláště obtížné se zhostit role opozice, potýkala 

se s různými vnitrostranickými krizemi a hlavně neměla k Brandtově nové východní 

politice vhodnou alternativu, a tak se aktivní role opozice ujala za pomocí neustávající 

kritiky. Ve výsledku ale Unii nelze upřít, že se postupem času naučila používat politiku 

plnou konkrétních výhrad, přičemž se odkazovala především na právo na sebeurčení 

a lidská práva. Jedním z významných kroků Unie byla již zmíněná úprava Smlouvy 

o základech vztahů mezi SRN a NDR, které dosáhl Franz Josef Strauß. Konkrétně se 

jednalo o již zmíněné znemožnění zavedení dvou německých národností, což později 

roku 1990 pomohlo během znovusjednocení, které se díky tomu obešlo bez větších 

ústavních problémů v tomto ohledu.  

Neustálá kritika ze strany Unie neměla na vládní rozhodnutí přímý, ale nepřímý 

vliv. Opozici se podařilo vytvořit ve Spolkovém sněmu tlak, který nutil vládu jednat 

v otázkách východní a německé politiky obezřetně. Úpravy v dohodě čtyř mocností 

o Berlíně, přidání dopisu o německé jednotě do Moskevské smlouvy (toto zůstává 
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oficiálně nejasné, Unie se ovšem k jeho autorství hlásí) nebo podnět na podání žaloby 

u Spolkového ústavního soudu proti Smlouvě o zásadách vztahů mezi Spolkovou 

republikou Německo a Německou demokratickou republikou z prosince roku 1972. To je 

výčet těch nejzásadnějších událostí, které svými činy Unie více či méně ovlivnila. 

Otevřenou otázkou zůstává, jak konkrétně ovlivnila prosazování německé a východní 

politiky tehdejší sociálně-liberální vlády kritika a podněty ze strany Unie během vládních 

jednání na toto téma. To by bylo možné určit až na základě detailní analýzy tehdejších 

vládních spisů, které by musely být následně například se zněním výše zmíněných 

východních smluv. Tím by bylo teprve možné určit, jak se lišily vládní návrhy od 

ratifikovaných smluv a do jaké míry je ovlivnily zásahy opozice, což je zároveň návrhem 

na další možné rozšíření práce. 

Podle analýzy reakcí Unie na jednání o jednotlivých smlouvách se státy 

východního bloku je zřejmé, že nikdy jednoznačně nesouhlasila se stanovisky vlády, 

minimálně ne s těmi, které se týkaly zásadních událostí, rozhodnutí a změn. Není ale 

možné definovat opoziční politiku CDU/CSU jako pouhou kampaň proti vládě, Unie se 

totiž stala konstruktivním protějškem tehdejší spolkové vládě. Jedno je jasné, pokud by 

si Unie zvolila jednoduší cestu, a ne cestu aktivní opozice, tehdejší vývoj zahraniční 

politiky by vypadal jinak. 
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Summary 

In 1970, an agreement was signed with the USSR and Poland on the recognition 

of the status quo in Europe and on the settlement of disputes using exclusively peaceful 

means. The signing of the Treaty concerning the basis of relations between the Federal 

Republic of Germany and the German Democratic Republic (Grundlagenvertrag) on 

December 1, 1972 culminated in efforts to loosen German-German relations. Germany 

thus lost the right to exclusive representation of the German nation. Another significant 

step in the new direction of the Federal Republic's foreign policy was the so-called Treaty 

of Prague 1973 (Prager Vertrag 1973), which was one of the first steps towards the 

normalization of Czechoslovak-German (or Czech-German) relations. It should be 

mentioned that the so-called Eastern policy as such brought the Federal Republic of 

Germany a threefold "liberation": for the East it was no longer an enemy, for the West it 

was no longer an obstacle to easing the international situation and ceased to stand in its 

way. 

This fundamental change in the course of East and German politics in Germany 

became the topic of this bachelor's thesis, which aims to approach the situation within the 

CDU / CSU faction from 1969 to 1973, and to map its attitude to German and Eastern 

politics with regard to its new role in opposition. The treaties and conditions that the 

Union initially demanded of the Eastern bloc countries did not absolutely pursue the 

interests of the Soviet Union, Poland or the German Democratic Republic. It was 

particularly difficult for the Union to take on the role of opposition, they faced various 

internal party crises and, most importantly, did not have a suitable alternative to Brandt's 

new Eastern policy, so they took on active roles of opposition with constant criticism. As 

a result, however, the Union cannot be denied that it has learned over time to apply a 

policy full of specific reservations, referring in particular to the right to self-determination 

and human rights. One of the important steps of the Union was the already mentioned 

modification of the Basic Treaty (Grundlagenvertrag), which was achieved by Franz 

Josef Strauß. Specifically, it was the aforementioned impossibility of introducing two 

German nationalities, which later, in 1990, helped during the reunification, which thus 

avoided major constitutional problems in this regard. 

Constant criticism from the Union has had no direct but indirect effect on 

government decisions. The opposition managed to create pressure in the Federal 
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Assembly, which forced the government to act cautiously on issues of Eastern and 

German politics. Modifications to The Four Power Agreement on Berlin (also known as 

the Berlin Agreement or the Quadripartite Agreement on Berlin), addition of a letter on 

German unity to the Treaty of Moscow (this remains officially unclear, but the Union 

parties claim to be its author) or initiative to bring an action before the Federal 

Constitutional Court against the Basic Treaty of December 1972. This is a list of the most 

fundamental events which the Union has more or less influenced by its actions. The open 

question remains how the criticism and initiatives of the Union parties during the 

government negotiations on this topic specifically influenced the promotion of the 

German and Eastern policies of the then social-liberal government. This could be 

determined only on the basis of a detailed analysis of the then government files, which 

would have to be subsequently, for example, with the wording of the above-mentioned 

eastern treaties. This would only make it possible to determine how the government's 

proposals differed from the ratified treaties and to what extent they were affected by 

opposition interventions, which may also be a proposal for further possible expansion of 

this thesis. 

According to the analysis of the Union's responses to the negotiation of individual 

treaties with the Eastern bloc states, it is clear that the Christian Democrats never clearly 

agreed with the government's positions, at least not with those concerning fundamental 

events, decisions and changes. However, it is not possible to define the CDU/CSU's 

opposition policy as a mere campaign against the government, as the Union has become 

a constructive counterpart to the then federal government. One thing is clear, if the Union 

chose a simpler path and not a path of active opposition, the foreign policy developments 

at the time would look different. 
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