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Úvod 
 
           Nástup sociálno-liberálnej koalície, sformovanej na základe parlamentných 
volieb v roku 1969, znamenal začiatok novej éry v dejinách Spolkovej republiky 
Nemecko. Nový predseda vlády Willy Brandt, ktorý pristúpil k presadeniu svojej 
koncepcie Ostpolitiky vyjadril súčasne ochotu normalizovať a nadviazať dobré 
vzťahy so Sovietskym zväzom a s celou východnou Európou. Brandtove politické 
úvahy v súvislosti s jeho koncepciou Ostpolitiky boli ale v nasledujúcich rokoch 
ovplyvnené skúsenosťou, siahajúcou až k udalostiam roku 19611, kedy bolo 
rozdelenie Berlína zavŕšené vybudovaním Berlínskeho múru, čo otriaslo jeho vierou 
v prevládajúci názor, že súdržnosť veľmocí bude mať automaticky za následok 
zjednotenie Nemecka.” 2 
            „Od tejto doby presadzoval Brandt prinajmenšom čiastočne samostatný 

prístup Nemecka k Sovietskemu zväzu. A akonáhle sa stal v roku 1969 kancelárom, 

realizoval ho uzatvorením bilaterálnej dohody s Moskvou, v ktorej sa síce usiloval o 

zlepšenie vzťahov medzi obomi nemeckými štátmi, ale de facto tak rešpektoval 

rozdelenie Nemecka.” 3  

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 1 Detaily k tejto otázke je možné nájsť v diele Geyer, David C.; Schaefer, B., eds., American Détente 
and         German Ostpolitik: 1969-1972. Washington, D. C.: Supplement 1 to Bulletin of the German 
Historical Institute, 2004, s. 5. (ďalej len: American Détente). Na formovaní koncepcie východnej 
politky sa však okrem Brandta podieľali aj viaceré významné politické osobnosti ako: Egon Bahr, 
Herbert Wehner, Wenzel Jaksch, atď. 
 2 Cit. podľa Kissinger, H. A.: Roky obnovy, BB art, Praha 2002, s. 490. (ďalej len: Roky obnovy). 
 3 Roky obnovy: cit. dielo, s. 491. 
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            Uvedený atribút samostatnosti Brandtovej nemeckej politiky bol ale 

podozrením          pre vtedajšiu americkú administratívu prezidenta Richarda Nixona. 

Henry Kissinger k tomu vo svojich pamätiach píše: „Jeho administratíva sa obávala, 

že by „Brandtova takzvaná Ostpolitika mohla metamorfovať v nacionalizmus  a 

oddeliť tak SRN               od atlantickej aliancie a upevniť tým pozície Sovietskeho 

zväzu v strednej Európe.” 4    Aj napriek tomu, že osobný vzťah Brandta a Nixona 

nebol nikdy najlepší, vyjadrila Nixonova administratíva ochotu spolupracovať na jej 

uskutočnení.5  

            Nástupom Willyho Brandta a tiež zahájením rozhovorov o SALT v novembri 
1969 v Helsinkách, sa vytvorila teda vhodná situácia aj na európskej úrovni. Na konci 
60. rokov tak nastala akási zvláštna a neopakovateľná situácia, ktorá umožnila 
následné uvoľnenie napätia (détente) medzi Východom a Západom, ktorej ústredným 
bodom sa stala dohoda SALT I uzatvorená v roku 1972 a ktorá vrcholila prijatím 
Záverečného aktu KBSE v roku 1975. 
            Vo svojej práci sa pokúsim teda bližšie priblížiť to, akým spôsobom bol 

riešený a chápaný tak závažný problém akou bola práve „nemecká otázka” v 

sledovanom období. Pre jej lepšie pochopenie načrtnem ale najprv vývoj v 60. 

rokoch, ktorý rozoberiem bližšie v prvej kapitole. Zameriam sa jednak na otázku 

zmien v medzinárodnej politike v 60. rokoch a na ich vplyv pre Spolkovú republiku 

Nemecko.  

Vysvetlím ďalej, akú rolu hrala a ako bola chápaná „nemecká otázka” v období 

kancelára Erharda a akým spôsobom sa snažil on a jeho minister zahraničných vecí 

Gerhard Schröder riešiť svoju Ostpolitiku. Ďalšia analýza bude venovaná 

prechodnému obdobiu rokov 1966-1969. V tejto súvislosti priblížim jednak vznik tzv. 

vlády veľkej koalície v roku 1966 a zároveň koncepciu jej novej Ostpolitiky, ktorej 

význam zhodnotím v závere tejto časti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                    

                                                

            V druhej kapitole sa zase zameriam na situácia v SRN po vytvorení novej 

sociálno-liberalnej koalície Willyho Brandta, vytvorenej na základe parlamentných 
 

 4 Ibid.: cit. dielo, s. 491. 
           5 Henry A. Kissinger k tomu vo svojich pamätiach píše: „Pretože nás znekľudňoval nacionalistický po- 
             tenciál Ostpolitik, snažili sme sa vec vyriešiť tým, že sme spolupracovali na jej realizácii. Tajné 
jednania 
            medzi Bielym domom, Bonnom a Kremľom umožnili uzatvoriť jednanie štyroch veľmocí o prístupe do 
Zá- 
            padného Berlína.”-Roky obnovy: cit. dielo, s. 491, pozn. 2. 
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volieb v roku 1969. Rozoberiem jednak koncepciu jeho novej Ostpolitiky, rovnako 

ako aj jej realizáciu prostredníctvom uzatvárania bilaterálnych zmlúv 

s východoeurópskymi krajinami. V závere kapitoly potom zhodnotím jej význam ako 

základ dobrého susedstva s východnou Európou. 

            Tretia kapitola bude venovaná otázke analýzy „détente” v medzinárodnej 

politike, zároveň jej protagonistom a ich predstavám o nej. V tejto súvislosti venujem 

tiež pozornosť otázke spojenej s dohodou SALT I, ktorá sa v podstate stala ústredným 

bodom a trvalým výsledkom samotnej politiky „détente”, no zároveň načrtnem aj 

vývoj, ktorý smeroval k jej vyvrcholeniu v roku 1975. 

            V štvrtej kapitole sa potom pokúsim bližšie načrtnúť postoj Nixonovej 

administratívy k západonemeckej Ostpolitike Willyho Brandta a berlínsku otázku, 

ktorá hrala v danej chvíli kľúčovú rolu. V tejto súvislosti sa zameriam jednak na 

postoj Západu k otázke prístupu do Západného Berlína a zároveň na jeho väzby so 

SRN. Ukážem ďalej to, ako prebiehali rokovania o štvorstrannej dohode a v súvislosti 

s tým tiež otázku jednania štyroch veľvyslancov. V závere kapitoly sa zameriam na 

analýzu samotnej Dohody štyroch veľmocí o Západnom Berlíne, ktorá bola v podstate 

vyjadrením podpory veľmocí Brandtovej východnej politike a ktorá  zároveň 

znamenala začiatok novej éry v politike Východ-Západ. 

            Nemecká otázka v zahraničnej politike USA v rokoch 1969-1977 je 

spracovaná predovšetkým v západonemeckej literatúre. Medzi najdôležitejšie 

pramene, a to nielen pri štúdiu zahraničnej politiky, patria dokumenty. Pretože 

nemecká otázka bola vždy úzko prepojená s politikou v Európe a veľmoci niesli za 

Nemecko a za Berlín značnú zodpovednosť, existuje veľké množstvo dokumentov, 

ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s nemeckou otázkou. Jednotlivé zbierky 

obsahujú však potom väčšinou len ich určitý výber, pričom niektoré sú obsiahnuté aj 

vo viacerych zbierkach. 
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Medzi najúplnejšie zo všetkých dokumentov patrí zbierka vydaná Ingo                       

von München nazvaná „Dokumente des geteilten Deutschland” (Band I, Band II)6, 

ktorá obsahuje najvýznamnejšie dokumenty mocností ako Londýnsky protokol (Band 

I) alebo štvorstranná dohoda velmocí o Západnom Berlíne (Band II), ktorá je tu 

okrem nemeckého prekladu tiež uvedená aj v pôvodnej anglickej verzii. Táto dohoda, 

a to v nemeckej verzii, je zase podrobne rozpracovaná v zbierke nazvanej 

„Dokumentation zu den innerdeutschen Beziehnugen Abmachungen und 

Erklärungen”.7 Z novších zbierok dokumentov je to potom „Dokumente zu 

Deutschland”8 Petra Märze a Beziehungen der DDR zuz BRD und zu Berlin (West).9 

Z ostatných zbierok sú to potom „Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a 

politiky”(Sv.1., Sv.3., Sv.4.)10, ktoré však obsahujú len najdôležitejšie dokumenty a 

texty zmlúv bez doplňujúcich dokumentov. Nemeckej otázke sa však špeciálne 

venujú dve zbierky: „Nemecká otázka” (do roku 1963)11 a „Dokumenty k politice 

obou německých států a k úsilí o normalizaci vztahů v Evropě”12, ktorá obsahuje 

oficiálne znenia dopisov, prejavov a návrhovov vtedajších politických aktérov, no jej 

obsah tvorí tiež text Záverečného protokolu k štvorstrannej dohode veľmocí o 

Západnom Berlíne a potom tzv. Bahrov dokument.        

            Nesmierne cenným dokumentom sú tiež Foreign Relations of the United 

States (FRUS)13, kde jednotlivé rady obsahujú oficiálne písomné historické záznamy 

dôležitých americko-zahranično politických rozhodnutí a diplomatických aktivít. 

Z ostatných zbierok dokumentov, ktoré obsahujú materíály venujúce sa dielčim 

otázkam a problémom, by som za všetky spomenul najmä zbierky „Dokumentation 

zur Deutschlandfrage in Verbindung mit der Ostpolitik”14 a „Akten zur 

Auswärtigenpolitik der Bundesrepublik Deutschland”.15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                    

                                                 
           6 Viď Zoznam prameňov a literatúry, s. 62. (ďalej len Zoznam). 
           7 Zoznam, s. 62. 
           8 Ibidem 
           9 Ibidem 
          10 Ibidem 
          11 Ibidem 
          12 Ibidem 
          13 Zoznam, s. 62-63. 
           14 Zoznam, s. 62. 
           15 Ibidem 
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            Ďalšími prameňmi sú tiež pamäti vtedajších aktérov, W. Brandta, E. Bahra,        

H. Schmidta, H. A. Kissingera, v ktorých je možné tiež nájsť zaujímavé skutočnosti, 

postrehy a vyjadrenia.16 Z ostatnej literatúry, ktorá sa zaoberá nemeckou otázkou 

v sledovanom období (anglická, americká, nemecká a česká) by som za všetky 

menoval najmä práce P. Bendera, P. Merseburgera, R. L. Garthoffa, Davida C. 

Geyera,                J. Hanhimäkiho, K. Hildebranda, K. D. Brachera a kol., J. Plškové, 

Garton Ash T.          a ďalších.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
         
                                                                                                                                                    

                                                 
 
 
           16 Viď Zoznam,s. 63. 
           17 Zoznam, s. 63-64. 
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1 Nemecká otázka v 60. rokoch                                                                     
  

Charakteristickým znakom studenej vojny bolo aj hľadanie foriem koexistencie. S tou, a   

to konkrétne s tézou o „mierovej koexistencii štátov s rozdielnym spoločenským zriadením” 

prišiel už v roku 1956 sovietsky vodca Nikita S. Chruščov. Skúšobné kameňe tejto minimálnej 

mierovej spolupráce potom predstavovali počnúc r. 1958 berlínske krízy18 a r. 1962 kubánska 

kríza, ktorá priviedla svet na pokraj jadrovej katastrofy.  

V priebehu krízy sa však vzájomný politický vzťah obidvoch superveľmocí začal 

postupne meniť.19 Je možné konštatovať, že konfrontačná stratégia studenej vojny pozvoľna 

ustupovala myšlienke politiky uvoľňovania.20 Tá sa však stala skutočnosťou až na koci 60. 

rokov, kedy sa na jednej strane v medzinárodných vzťahoch vytvorila akási neobyčajná situácia, 

ktorá umožnila nasledné uvoľnenie medzinárodného napätia21, čím sa na druhej strane vytvoril 

postupne v európskej politike zase priestor pre hľadanie ciest k riešeniu nemeckej otázky.  

Tú je možné považovať v politike Starého kontinentu za jednu z nazložitejších a 

najdôležitejších, pričom už samotná okupácia Nemecka po 2. svetovej vojne a jeho 

neskoršie rozdelenie spôsobili, že sa veľmi často stávala až neuralgickým bodom európskej 

politiky.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                    

                                                 
18 Podrobnosti k otázke druhej berlínskej krízy je možné nájsť v diele Brandt, W.: Begegnungen und 
Einsichten-Die Jahre 1960-1975. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 1976, s. 9-41. (ďalej len: 
Begegnungen). Iniciatíva Willyho Brandta ako vtedajšieho starosty Západného Berlína je potom podrobné 
vyobrazená viď Ibid., s. 29-33. Brandtov postoj k samotnej kríze je potom obsiahnutý v liste zo 16. augusta 
1961, adresovanom prezidentovi J. F. Kennedymu, v ktorom Brandt hovoril o kríze „ako o (angl. crises        
of confidence) medzi obyvateľmi Západného Berlína a ktorá poukazovala na to, že Západné mocnosti … boli 
v jej priebehu zbavené povinností, spojených s ich zodpovednosťou za Berlín.”-American détente: cit. dielo,   
s. 13. Detaily k tejto otázke sú potom obsiahnuté v: “Telegram From the Mission at Berlin to the Department 
of State,” Berlin, August 16, 1961, midnight, U.S. Department of State, Foreign Relations of the United 
States, 1961/1963, Vol. XIV: Berlin Crises, 1961-1962 (Washington), s. 345-346. 
19 Politický vzťah oboch supervelmocí sa začal meniť už v podstate v období pred krízou. V tejto súvislosti je 
dôležité pripomenúť najmä stretnutie štátov USA, ZSSR, Veľká Británie a Francúzska v Ženeve v roku 1955, 
konané na najvyššej úrovni, ktoré prebiehalo v duchu uvoľnenia-tzv. „duch Ženevy”, čo znamenalo                 
v podstate zahájenie novej éry vzťahov medzi Východom a Západom. 
20 Tá mala viacero príčin. Dôležitým bol najmä šok z kubánskej krízy (hrozba tretej svetovej vojny) a ďalej 
vojensko-strategické úvahy o tom, že „v rovnováhe strachu” medzi superveľmocami je ďalšie hromadenie 
vojenského materiálu zbytečné, … 
21 Tj. „détente”, ktorú rozoberám bližšie v kapitole 3., s. 37. 
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V dôsledku studenej vojny sa rozdelenie Európy prejavilo najciteľnejšie                    

v samotnom Nemecku a v Berlíne, a preto práve tu bolo potrebné hľadať kľúč k riešeniu. 

Henry Kissinger k tomu vo svojich pamätiach píše: „Spolková republika nemohla
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však jednoducho čakať, potrebovala nejakú prijateľnú koncepciu, ako nakladať                    s 

rozdeleným Nemeckom. V 50. a 60. rokoch sa všetky nemecké vlády snažili riešiť túto dilemu 

ostrakizovaním východonemeckého režimu.” 22 Na začiatku 60. rokov, kedy dodržiavala 

spolková vláda stale takzvanú Hallsteinovu doktrínu, ktorá zakazovala udržiavať 

diplomatické vzťahy s ktoroukoľvek krajinou, ktorá uznávala Východné Nemecko23, bola 

Spolková republika Nemecko v podstate skôr akousi brzdou, snažiacou sa zdržať Západ od 

takých mierových iniciatív, ktoré boli v rozpore s jej vlastnými zásadami. Jej váhavý postoj 

uznať situáciu vytvorenú po 2. svetovej vojne24, viedol k odporu a nedôvere nielen na 

Východe, ale začínal prekážať aj západným veľmociam, ktoré sa usilovali dosiahnuť 

spoluprácu a porozumenie s krajinami strednej a východnej Európy. Na základe toho sa ale 

Spolková republika dostávala čoraz viac do nebezpečia, že stratí svoj vplyv na západnú 

politiku a zostane izolovaná uprostred svojich spojencov. Zároveň tým bránila aj uvoľňovaniu 

napätia v Európe, pretože mierové snahy Západu boli bez Spolkovej republiky nevieryhodné 

a neúplné. Práve ona bola totiž príčinou nedôvery Východu.  

„Nemecká otázka”, ktorá predstavovala v priebehu 50. rokov problém prvoradej 
dôležitosti z hľadiska medzinárodnej politiky, začala teraz strácať svoj význam. Nemci, 
ktorí sa usilovali o vyriešenie svojej národnej záležitosti, a tým aj o zmenu statu quo 
v Európe, začínali byť pokladaní za rušivý činiteľ v svetovej politike. V súvislosti s ich 
úsilím o znovuzjednotenie zneli slová ako: uvoľnenie a približovanie sa.25 Zároveň však 
zmena kurzu veľmocí od antagonizmu k vzájomnej spolupráci predstavovala pre SRN 
akúsi možnosť na riešenie nemeckej otázky, a to v rámci bonnskej politiky vo vzťahu         
k USA  a Francúzsku na strane jednej a vo vzťahu k ZSSR  a strednej a východnej 
Európe na strane druhej.  

Aj napriek snahe o porozumenie, ktorú Bonn preukázal už od počiatku 60. 
rokov, nezískal si však zo svojej strany vieryhodnosť. Príčinou bolo, že vo svojej 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
22 Cit. podľa Kissinger, H. A.: Roky v bílém domě, BB art, Praha 2006, s. 381. (ďalej len: Roky v bílém domě). 
23 Roky obnovy: cit. dielo,.s. 490. 
24 Šlo predovšetkým o otázku hranice na Odre a Nise. Spolkové vlády sa totiž v povojnovom období držali 
oficiálne toho, „že východná hranica môže byť stanovená celenemeckou vládou len formou dohodnutého 
nariadenia.” –cit. podľa Jüttner, A. Die deutsche Frage. Eine Bestandsaufnahme, Carl Heymanns Verlag KG, 
Köln 1971, s. 27. (ďalej len: Die deutsche Frage). Postoje ďalsích vlád k tejto otázke je možné ďalej nájsť viď 
Ibid., s. 28. Okrem tejto závažnej otázky však šlo aj o snahu meniť status quo v Európe a o požiadavku 
navrátenia východných území, ktoré sa nachádzali pod poľskou a sovietskou správou. 
25 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť prejav Brandtovho blízkeho spolupracovníka a priateľa Egona Bahra 
v polovici júla 1963 v Tutzingu „Zbližovaním k zmene”, v ktorom sa Bahr zaoberal novou etapou nemeckej 
politiky v zmenenej medzinárodnej situácii. „Neexistuje žiadna iná výhliadka na mierové zjednotenie našeho 
národa než vytrvalé pokusy prelomiť strnulosť front medzi Východom a Západom. Práve preto, že je nemecká 
otázka tak prepojená  so vzťahmi medzi Východom a Západom, neexistuje pre nás žiadna nádej, pokiaľ nedôjde 
ku zmene…”- cit. podľa Bahr, E.: Zu meiner Zeit. Karl Blessing Verlag, München 1996, s. 153-154. (ďalej len: 
Zu meiner Zeit).  Jeho koncepcia „Zmeny približovaním”  je rovnako obsiahnutá aj v jeho diele Bahr, E., 
Sicherheit für und vor Deutschland: Vom Wandel durch Annäherung                        zur Europäischen 
Sicherheitsgemeinschaft. München: Hanser, 1991, s. 11-17.                                                                          
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politike odmietol jednoducho venovať pozornosť tak významnej otázke, ktorá bola 
kľúčovou pre Východ,  rešpektovanie súčasného stavu. Z uvedeného bolo teda zrejmé, 
že sa západonemecká zahraničná politika musí prispôsobiť zmenenej situácii vo svete a 
súčasne celosvetovému trendu uvoľňovania napätia a politike mierového spolužitia 
štátov s rozdielnym spoločenským zriadením, pokiaľ sa nechce dostať do situácie, kedy 
by sa mohla ocitnúť      v izolácii uprostred svojich západných spojencov. 

 

1.1 Zmeny v medzinárodnej politike v 60. rokoch a ich vplyv     na 

vývoj SRN 
Nástup 60. rokov znamenal začiatok novej fázy vo vývoji nemeckej otázky26, čo malo úzku 

súvislosť jednak so zmenami v medzinárodnej politike a zároveň tiež s posunmi v západo-

nemeckom politickom prostredí, ku ktorým síce dochádzalo už v priebehu druhej polovice 50. 

rokov, ale svoju vrcholnú fázu mali až v priebehu 60. rokov.  

 „Tie ako sa zdá, boli ovplyvnené oným pôvodcom, a to v dvojnásobnej miere zvyšujúcou sa 

skúsenosťou súčasných dejín, ktorá teraz svojím myslením a počínaním získala zmysel                pre 

mnohých Nemcov.” 27 „Bola to vynikajúca doba, na začiatku tak nápadne pokojná a             na 

konci tak neobyčajne búrlivá, a to spojením tradície a nového začiatku, udržaním spoľahlivosti a 

chuťi  po experimente.” 28  

Uvedená citácia zreteľne naznačuje, že 60. roky neboli v nemeckej histórii len obdobím    po 

Adenauerovi, ale boli teda niečím viac než len určitou prechodnou periódou. Pričom              pri 

detailnejšom pohľade na zmeny v medzinárodnej politike29 je možné potom zistiť, akú dôležitú 

úlohu mali jednoducho rozhodnutia prijaté práve v priebehu tohoto obdobia. V svetovej politike sa 

objavili nové témy. Kľúčovou sa stala najmä otázka v oblasti konfliktu medzi Východom a 

Západom, vojna vo Vietname a v súvislosti s pokračujúcim národnooslobodeneckým hnutím a 

s tzv. dekolonizáciou problém Sever-Juh. Zároveň však poklesol význam, ktorý Spojené štáty 

americké a Veľká Británia pripisovali otázke znovuzjednotenia Nemecka. Do popredia sa však 

následne stavia otázka. Aké dôsledky mala táto zmenená medzinárodná situácia pre Spolkovú 

republiku Nemecko?  

Nemecká otázka sa stala záťažou pre Spojené štáty, pretože zjednotenie sa nezhodovalo       s 

postojom americkou a sovietskou politikou zachovania vtedajšieho stavu v Európe. V júni 1959 sa 

 

 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
 

 

26 Otázku zmien riešenia nemeckej otázky, ktoré sa následne prejavili v jednotlivých skutočnostiach, rozoberá vo 
svojom diele Šauer, J., Nemecká otázka v evropské politice, VŠE, Praha 2005, s. 101-102. (ďalej len: Šauer, J.). 

 
 

27Cit. podľa Hildebrand, K.: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Band IV/I.: Von Erhard zur Großen 
Koalition 1963-1969. Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart 1995, s. 10. (ďalej len: Hildebrand, K.).                                        

 
 

28 Ibid., s. 445. 
29 Podrobne sa venuje tejto otázke vo svojom diele Plšková, J., Ostpolitika SRN za Erharda a Kiesingera, in: 
Mezinárodní vztahy 4/96, s. 59. (ďalej len: Plšková, J.). 

8



v Ženeve zišla konferencia štyroch mocností, aby prejednala otázku Nemecka a Berlína.30 Oba 

nemecké štáty boli následne vyzvané, aby vyslali na jednanie delegácie pozorovateľov.  

Vláda NDR vyslala svojho ministra zahraničných vecí, ale bonnská vláda, ktorá nechcela byť 

zastúpená na rovnakej úrovni ako NDR, delegovala len vysokého úradníka ministerstva zahraničia, 

teda zástupcu na nižšej úrovni. Už ale aj to je však možné považovať za významný posun v postoji 

bonnskej vlády, ktorý tak znamenal de facto trpné znášanie účasti druhého nemeckého štátu.  

V súvislosti s riešením nemeckej otázky predložil na konferencii31 štátny tajomník USA 

Christian Herter k prejednaniu takzvaný Súhrnný plán32, podľa ktorého malo prebehnúť riešenie 

nemeckej otázky v štyroch fázach33 a na ich konci by až došlo k podpísaniu mierovej zmluvy 

s Nemeckom. Záverečné komuniké Ženevskej konferencie potom uvádzalo: „Konferencia 

prejednala otázky týkajúce sa Nemecka včetne mierovej zmluvy a berlínskej otázky. Stanoviská 

oboch strán sa v rade otázok zblížila. Diskusia, ku ktorej došlo, bude užitočná pre ďalšie jednania, 

nutné k dosiahnutiu dohody.” 34 Prejav porozumenia Ženevskej konferencie však nemal dlhé 

trvanie. Čoskoro sa totiž vrátila konfrontácia, a to najmä v súvislosti s otázkou postavenia 

Západného Berlína späť do pôvodnej podoby. V danej chvíli sa teda víťazmi stávali tí, ktorých 

politická koncepcia bola v nemeckej otázke založená na neporozumení a na rešpektovaní daného 

stavu, na jednej strane Konrád Adenauer a na druhej Walter Ulbricht. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

ekonal.  

                                                

Určitú vieru v to, že otázke Berlína a Nemecka bude aj naďalej venovaná pozornosť, 

predstavovala potom Chruščovova návšteva Spojených štátov v septembri 1959.35 Veľké 

pozitívum k tomu predstavoval zároveň aj summit štyroch veľmocí, ktorý sa mal uskutočniť 

v polovici mája 1960 v Paríži. Tesne pred jeho zahájením však vyšlo najavo, že ZSSR zostrelil nad 

svojím územím 1. mája 1960 americké špionážne letadlo U-2. A tak Chruščov, v danej chvíli 

nespokojný s postojom americkej strany k tejto otázke, navrhol konferenciu odložiť, Paríž následne 

opustil a summit sa n

Bez úspechu však skončili tiež jednania o Berlíne po stretnutí Chruščova s novým americkým 
 

30 Detaily k samotnému priebehu konferencie, rovnako ako aj k návrhom jednotlivých strán, je  možné nájsť 
v diele Šauer, J., s. 81-83. 
31 A to v mene západných mocností. 
32 Podľa tohoto tzv. Súhrnného plánu (Herterovho), ktorý mal riešiť otázku Berlína, malo dôjsť k opätovnému 
zjednoteniu Nemecka (spočiatku aj do konfederácie), a to na základe uskutočnenia slobodných volieb. 
33 Jednotlivými fázami riešenia nemeckej otázky sa podrobne vo svojom diele zaoberá Hajdu, V.-Liska, L.- 
Šnejdárek, A.: Nemecká otázka 1945-1963. Dokumenty a materiály. NPL, Praha 1964, s. 520-525. (ďalej len: 
Nemecká otázka). 
34 Šauer, J.: cit. dielo, s. 83. 
 
35 Jeho jednanie s americkým prezidentom Eisenhowerom v Camp Davide prebehlo v priateľskej atmosfére    a 
výrazne prispelo k zlepšeniu medzinárodnej situácie. Podrobnosti spojené s otázkou Nemecka, Berlína a tiež 
uzatvorenia mierovej zmluvy s Nemeckom, rozoberá v súvislosti s americko-sovietskym stretnutím              vo 
svojom diele Plšková, J., Východní politika Brandtovy vlády v letech 1969-1974, Praha, 1999, s. 61, pozn. 191. 
(ďalej len: Východní politika). 
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prezidentom J. F. Kennedym vo Viedni v júni 1961. Chruščov tu znovu podotkol, že v prípade, že 

nedôjde k uzatvoreniu mierovej zmluvy s Nemeckom do konca roka, zaujme k tejto otázke 

následne stanovisko, že ju uzatvorí separátne len s NDR, ktorej potom zároveň odovzdá aj svoje 

právomoci spojené s otázkou Berlína. Kennedy však prejavil v tejto otázke neústupnosť.36 

Následný vývoj ďalších udalostí však dostal rýchly spád a situácia okolo Západného Berlína 

eskalovala vybudovaním berlínského múru 13. augusta 1961.37  

Pod vplyvom medzinárodného obratu a prvých krokov k uvoľňovaniu zo strany ministra 

zahraničia po vytvorení Erhardovej vlády v roku 1963 Gerharda Schrödera sa zostrili diskusie           

o Nemecku. V danej chvíli sa hovorilo o všetkých možných variantách medzi právom                 na 

výhradné zastupovanie a uznanie NDR. Uvedený rast napätia na vnútropolitickej scéne však 

ostro kontrastoval so zbližovaním vládnej CDU/CSU a opozičnej SPD. To sa však stalo ale 

skutočnosťouvo chvíli, kedy opozičná strana prihlásila k západnému a európskemu kurzu 

Adenauera a atlantickému kurzu kancelára Erharda po zjazde v  Bad Godesbergu v novembri 

1959.38 Koniec Adenauerovej éry sa teda SPD zdal veľkou príležitosťou           k prevzatiu  

moci. Tradičná demokratická robotnícka strana, ktorá sa postupne stala modernou národnou 

stranou, čakala trpezlivo na svoju príležitosť podieľať sa na vytvorení spolkovej vlády. Tá sa 

ale stala skutočnosťou až na jeseň 1969, kedy sa SPD dostala          do vlády a získala vo 

svojich radách miesto spolkového prezidenta a zároveň kancelára.  

Zmena v svetovej politike, ktorá súčasne vyvolala zmenu medzinárodného postavenia 

Západného Nemecka, mala teda ďalekosiahle vnútropolitické dôsledky. Spory o zahraničnú 

politiku, ktoré sa stali ústredným bodom vnútropolitického boja o moc a postavenie, boli následne 

predmetom k parlamentným sporom. Ich povaha sa však v porovnaní s 50. rokmi zmenila v tom, že 

už proti sebe nestáli v danej chvíli vláda a opozícia jednotne, ale spor o zahraničnopolitickú 

orientáciu smeroval naprieč stranami a viedol k vytvoreniu úplne nových zoskupení a koalícií. 

 

 

1.2 Nemecká otázka v období kancelára Erharda 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
36V tejto súvislosti rovnako tiež v otázke odzbrojenia, ktoré bolo tiež významnou témou samotného stretnutia. 
37 „Vybudovanie berlínského múru 13. augusta 1961 bolo v podstate znamením určitého neúspechu NDR, tak aj 
SRN v rozhodujúcich politických otázkách. … Milióny ľudí, medzi nimi veľa mladých a kvalifikovaných 
pracovných síl opustili NDR a odišli do Spolkovej republiky, kde našli lepšie podmienky pre svoje uplatnenie. 
…Zvláštna poloha Berlína viedla k niečomu dovtedy nepredstaviteľnému-naprieč jednou európskou metropolou 
bol postavený múr.”-Východní politika: cit. dielo, s. 63 
38 A to podľa mierového plánu SPD. Tá na zjazde v Bad Godesbergu (časť Bonnu), a to na základe tzv. 
Godesberského programu, ktorý bol na ňom prijatý, upustila zároveň od marxistických východzích tézí svojho 
programu z konca 19. stor. a akceptovala koncepciu soc. trhového hospodárstva  SRN a západnú orientáciu 
včetne členstva v NATO.  
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Dňa 15. októbra 1963 odstúpil po štrnástich rokoch kancelárstva Konrád Adenauer. Jeho 

nástupcom sa stal Ludwig Erhard39, v predchádzajúcej dobe nesmierne populárny ako architekt 

„zázračného hospodárskeho zotavenia Nemecka”.  
Aj napriek tomu, že najväčšiu časť svojho vládneho prehlásenia z 18. októbra venoval 

Erhard vnútornej politike, v oblasti zahraničnej sa prihlásil k pokračovaniu Adenauerovho diela. 

Jeho obsah však prirodzene tvoril aj jeho postoj k nemeckej otázke, ktorý vyjadril nasledujúcimi 

slovami: „Nová spolková vláda preberá svoj úrad v období svetovej politiky, ktorá sa vyznačuje 

zmenami v pomere medzi Východom a Západom. Nemecká otázka je nerozriešená a slobodný 

Berlín naďalej trpí neprirodzeným odrthnutím od druhej časti mesta a nemeckých území,...Je našou 

povinnosťou stále znovu upozorňovať svet na nevyriešenú nemeckú otázku. … Nemôže byť predsa 

pochybností o tom že nemecká otázka je jednou z hlavných príčin napätia vo svete a že nie je možné 

dúfať v odstránenie tohoto napätia, pokiaľ nebude nemecká otázka vyriešená.” 40  

V súvislosti s riešením otázky Nemecka poukazoval Erhard na zodpovednosť víťazných 

veľmocí za Nemecko ako celok a zároveň na nevyhnutnosť vytvorenia akéhosi stále grémia štyroch 

mocností, ktoré by venovalo svoju pozornosť riešeniu nemeckej problematiky až do doby 

konečného mierového usporiadania. Svojou koncepciou sa usiloval v podstate zachrániť nemeckú 

otázku ako centrálny predmet svetovej politiky aj napriek existencii nepriaznivých okolností. Jeho 

snaha však stroskotala, pretože naliehanie Nemcov pokladali víťazné mocnosti druhej svetovej 

vojny za veľmi dotieravé.41  

Voči novým tendenciám v svetovej politike zaujal Erhard zo svojej strany zase odstup. 

V tejto súvislosti zároveň podotkol, že dohody týkajúce sa otázky odzbrojenia medzi USA a ZSSR 

by mohli predstavovať príspevok pre riešenie otázky Nemecka, no v žiadnom prípade nesmú byť 

namierené proti požiadavkám, týkajúcich sa otázok bezpečnosti SRN a znovuzjednotenia Nemecka. 

V tejto súvislosti potom zároveň podotkol, že za najvýznamnejších garantov samotnej bezpečnosti 

považuje jednak NATO, ale hlavne USA ako vedúcu a ochrannú mocnosť.  

Nový kancelár ukázal ďalej na jednej strane akúsi ústretovosť 42, na druhej však jasne a 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
39 Nový kancelár však pôsobil veľmi ťažkopádne a volil viac diskusiu než vlastné rozhodovanie. V politike bol 
teda považovaný za menej skúseného a v politickej orientácii skôr za atlanticky orientovaného. Nemecký 
žurnalista Peter Merseburger k tomu píše: „Erhard, kancelár bez šťasteny sa ukázal nielen ako neschopný 
v spore medzi Gaullistami a Atlantistami, ale aj ako neschopný udržať  skutočnú rovnováhu vo vzťahu k USA a 
Francúzsku….”-cit. podľa Merseburger, P.: Willy Brandt 1913-1992:Visionär und Realist, 2. Aufl., Stuttgart, 
München: Deutsche Verlags- Anstalt, 2002, s. 486. (ďalej len: Merseburger, P.). 
40 Nemecká otázka: cit. dielo, s. 633. Zvyšnú pasáž vládneho prehlásenia je možné nájsť viď Ibid., s. 633-639. 
41 Viď dohoda západných veľmocí na stretnutí ministrov NATO v Londýne v máji 1965. Podrobnosti k tejto 
otázke je možné nájsť v diele Plšková, J., s. 61, pozn. 4. 
42 Vo vládnom prehlásení sa uvádza: „ Spolková vláda bude venovať pozornosť ďalšiemu zlepšeniu vzťahu SRN 
a krajín strednej a východnej Európy. Je pripravená s každým z týchto štátov krok za krokom preskúmať, ako je 
možné na oboch stranách odbúrať predsudky a zbaviť sa obáv…”-Hildebrand, K.: cit. dielo, s. 44. 
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zrozumiteľne razantný postoj presadzovať a hájiť svoju pozíciu. Obdobie rokov 1963-1965 bolo 

potom pre samotnú vládu, opozíciu a verejnosť priznačné akýmsi zložitým skúmaním toho, ako 

vôbec riešiť národný problém Nemcov a súčasne s tým otázku rozdelenia vlasti. V rámci rôznych 

návrhov vlády a opozície však nedošlo k prijatiu žiadneho stanoviska, ktoré by bolo možné chápať 

a považovať ako platne právnu pozíciu. Naviac celkovú situáciu ešte skomplikovalo zavraždenie 

prezidenta J. F. Kennedyho v Dallase v novembri 1963. Totiž nový americký prezident Lyndon B. 

Johnson nepredstavoval pre Európu a pre Erharda ani oporu ani inšpiráciou.  Pri stretnutiach 

s európskymi štátmi a pri rozhovoroch s novým americkým prezidentom,  

poukazoval Erhard na význam prekonania rozdelenia Nemecka pre svetovú politiku. V tejto 

súvislosti potom sám, a to v priebehu svojho amerického pobytu43, označil politiku uvoľňovania a 

otázku znovuzjednotenia Nemecka za zlučiteľné. Zároveň tiež podotkol, že „celkové svetové 

uvoľnovanie vo vnútri jadra vzťahov medzi Východom a Západom nie je možné v nemeckej otázke 

vynechať, pričom mu šlo v podstate o to, aby sa vyvrátil dojem, že sa Nemci zmierili s vtedajším 

stavom.” 44  

Po svojom nástupe do úradu kancelára sa Erhard ďalej snažil o uvoľnenie Ostpolitiky 45, 

aby už nebola výhradne orientovaná na Hallsteinovu doktrínu. Jeho kabinet zvolil na rozdiel       od 

svojho predchodcu Adenauera akúsi obchádzku prostredníctvom nadväzovania kontaktov             so 

satelitmi Moskvy v strednej a východnej Európe, a to v súlade s doporučením USA.  

Významným predstaviteľom tejto vtedy lákavo vyzerajúcej Ostpolitiky bol Erhardov 

minister zahraničných vecí Gerhard Schröder. Ten chcel dosiahnuť zintenzívnením obchodných 

kontaktov s krajinami strednej a východnej Európy to, že by došlo k izolácii NDR, no zároveň tiež 

oslabiť vzťahy týchto krajín s východonemeckým štátom, čo by v konečnom dôsledku mohlo byť 

predpokladom pre jeho začlenenie do Spolkovej republiky Nemecko. Bola to ale dlhodobá 

stratégia, ktorá však vôbec nepočítala s tým, že by došlo k zjednoteniu v blízkej budúcnosti.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                
Schröderova „pružná politika” viedla potom k zriadeniu obchodných misií v štyroch 

 
43 Erhardovou návštevou v USA, rovnako ako aj postojom Johnsonovej administratívy k nemeckej otázke sa 
zaoberá podrobne vo svojom diele Schmidt, H., Menschen und Mächte, Berlin: Siedler, 1987, s. 174-179. 
44 Plšková, J.: cit. dielo, s. 61. 
45 Raymond Garthoff k tomu vo svojom diele píše: „Za Adenauerovho nástupcu, Ludwiga Erharda boli 
podniknuté neúspešné pokusy o aktívnejšiu Ostpolitiku aj napriek pretrvávajúcemu neuznaniu Východného 
Nemecka.”-cit. podľa Garthoff, R. L., Détente and Confrontation: American-Soviet Relations from Nixon to 
Reagan. Washington, D. C.: Brookings Institution, 1985, s. 125. (ďalej len: Détente and Confrontation).  
46 Ovšem pri zachovaní Hallsteinovej doktríny. Ustanovením obchodných misií sa ďalej bližšie zaoberá        vo 
svojom diele Bender, P.: Neue Ostpolitik: Vom Mauerbau bis zum Moskauervertrag, München 1986,        s. 
105-107. (ďalej len Bender, P.). David Geyer k tomu píše: „Erhardov minister zahraničných vecí Gerhard 
Schröder rozvinul politku výstavby mostu, ktorá bola zameraná na rozširovanie hospodárskych väzieb           so 
štátmi východnej Európy.”-American Détente: cit. dielo, s. 11.  
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socialistických štátoch 46, v tejto fázi však ešte bez konzulárnych kompetencií. Bremeno izolácie, 

ktoré hrozilo SRN v rámci západného společenstva, sa malo týmto spôsobom preniesť na NDR 

v rámci komunistického bloku. Erhard však podľahol určitému optickému klamu, pretože Moskva 

sa do značnej miery venovala otázke súdržnosti svojho impéria proti pokusom                 o 

selektívnu détente zo Západu. Snaha vyčlenenť NDR z monolitného sovietskeho bloku sa teda 

nepodarila a samotná snaha SRN izolovať NDR formou okľuky, viedla teda len k zvýšeniu 

samotných obáv Moskvy o súdržnosť svojho impéria. Táto skutočnosť sa potom potvrdila aj        v 

priebehu roku 1966, kedy sa jasne ukázalo, že obísť Moskvu nie je vôbec účinné. Spolková 

republika Nemecko bola aj naďalej považovaná za nebezpečného rušiteľa mieru a za neľahkého 

partnera politiky uvoľňovania.   

Blížiacemu sa nebezpečiu izolácie sa SRN pokúsila čeliť krokom, učineným za účasti 

sociálno-demokratickej opozície, a to Diplomatickou nótou spolkovej vlády k odzbrojeniu a 

zaisteniu mieru, označovanou ako Erhardova mierová nóta z 25. marca 1966. V nej vyhlásil Erhard 

ochotu vymeniť si vzájomné zrieknutie sa sily47 „aj so Sovietskym zväzom, Polskom, 

Československom a ktorýmkoľvek východoeurópskym štátom.” 48, pričom uvedená formulácia 

ktorýkoľvek samozrejme nepočítala s NDR, pretože tá nebola podĺa vtejšieho názoru štátom. Nóta 

bola predaná nielen štátom, s ktorými Bonn udržiaval diplomatické styky, ale aj štátom východnej 

Európy a arabským krajinám, ktoré s ňou prerušili styky potom, čo si SRN a Izrael vymenili 

veľvyslancov. 

Za najdôležitejší cieľ svojej politiky označila spolková vláda vo svojom posolstve aj 

naďalej znovuzjednotenie Nemecka a odmietla akúkoľvek formu uznania NDR. Svoju ochotu 

však preukázala v otázke hraníc a nulity Mníchovskej dohody. Bonn zároveň vyjadril 

stanovisko, že je v budúcnosti ochotný prihliadnuť k požiadavkám krajín východnej Európy 

na bezpečnosť dohodami o zrieknutí sa sily a nešírení jadrových zbraní, pričom samotná 

politika uvoľňovania je však viazaná na pokrok v nemeckej otázke.” 49 Aj napriek tomu, že 

niektoré stanoviská a názory zostali nezmenené, predstavuje Erhardova nóta zjavný výsledok 

samotného uvoľnenia bonnskej Ostpolitiky.50  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                

A aký bol jej ohlas? Na Západe dalo by sa povedať pozitívny. Zdalo sa, že SRN je 

totiž ochotná zúčastniť sa uvoľňovania napätia. Odlišná situácia však bola na Východe, kde 
 

 
47 To bolo dovtedy učinené len vo vzťahu k partnerom v NATO. 
48 Viď Diplomatická nóta SRN z 25.3. 1966 vláde ČSSR. Dokumenty k politice obou něměckých států a k úsilí o 
normalizaci vztahů v Evropě (1964-1972). FMZV, Praha 1973, s. 103. (ďalej len: Dokumenty            k politice). 
49 Willy Brandt k tomu v tejto súvislosti už v tej dobe podotkol: „Uvoľnenie nie je zárukou pre pokrok v naše 
věci, ale bez uvoľnenia nemáme žiadnu šancu.”-Hildebrand, K.: cit. dielo, s. 191. 
50 Určitý pokrok je možné vidieť aj v tom, že miesto pojmu „sovietska okupačná zóna” sa začalo používať 
označenie „NDR.” 
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bol jej ohlas prevažne negatívny. Príčinou bolo, že SRN trvala na právnych podmienkach 51 

svojej Ostpolitiky a celonemeckej politiky.52 V súvislosti s tým sa však na vnútropolitickej scéne 

ukázalo, že rovnako ako vláda, tak aj opozícia sa dokáže v tejto oblasti zhodnúť.53  

V októbri 1966 došlo v koalícii k prvej vážnej krízi.54 CDU/CSU navrhla v danej 

chvíli zvýšiť dane, ale FDP bola proti tomuto návrhu a chcela obmedziť výdaje štátu. SPD len 

pozorne zase sledovala priebeh situácie v koalícii a zaujala vyčkávaciu taktiku.           Po 

desiatich hodinách jednania kabinetu Erhard nakoniec rezignoval a došlo k prijatiu 

kompromisného riešenia: „Bola dosiahnutá zhoda, že až keď obe opatrenia55 nestačia 

k pokrytiu schodku rozpočtu, je možné uvažovať o zvýšení daní.” 56  

O deň na to bolo potom v parlamente odsúhlasené uvedené kompromisné riešenie, no 

FDP zaujala voči nemu odmietavý postoj a všetci jej štyria ministri podali následne demisiu. 

A tak v danej chvíli dospel kabinet jednoducho k tomu, že by mal Erhard rezignovať, a týmto 

spôsobom ukončiť dlhotrvajúcu vládnu krízu, pretože SPD a tiež FDP odmietali, aby bol 

Erhard kancelárom vo vláde, v ktorej by boli tiež oni. Ten nakoniec, a to proti svojej vôli, na 

základe podmienok 2. novembra doporučenie kabinetu prijal.  

V novembri sa uskutočnilo následne nepriame hlasovanie o vyjadrení dôvery kancelárovi.57  

Zo štyroch kandidátov58 zvíťazil nakoniec 10. novembra v priebehu  hlasovania vo vnútri frakcie 

CDU/CSU Kurt Georg Kiesinger. Toho potom koalícia CDU/CSU následne poverila funkciou šéfa 

vlády, čo v podstate znamenalo de facto koniec Erhardovho kancelárstva. 

 

1.3  „Nová Ostpolitika” veľkej koalície 
 Rok 1966 bol v dejinách v Spolkovej republiky Nemecko rokom dramatických 

vnútropolitických udalostí. Rada zemských volieb priniesla v danej chvíli signály o presune 

voličských preferencií v porovnaní s pribehom parlamentných volieb v septembri 1965. 

Zmeny boli ale tak výrazné, že vláda kancelára Erharda podala demisiu a vedenie 

kresťanských strán CDU/CSU pochopilo, že jediné východisko z napätej situácie bude 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
51 Bližšie sa touto otázkou zaoberá Plšková, J., s. 64. 
52 W. Brandt píše v tejto súvislosti o celonemeckej politike:„V úrade ministerstva zahraničných  vecí bolo už od 
konca roku 1966 jasné, že celonemecká politika bude vedená už len ako európska, a to v zmysle Gaullovej a 
Johnsonovej…-Begegnungen: cit. dielo, s. 182. Tento posudok bol následne v zhode s novou filozofiou 
celonemeckej politiky, ktorú Kurt G. Kiesinger vyjadril slovami: „Nemecko, opätovne zjednotené Nemecko, má 
rádovo kritickú veľkosť ”-Bender, P.: cit. dielo, s. 136. 
53 Viď  Plšková, J., s. 64, pozn. 13. 
54 Tento spor sa týkal vyrovnanosti štátneho rozpočtu, kedy príjmy boli o 1 mld. DEM menšie ako vládny odhad. 
55 Tj. škrty vo výdajoch a zrušenie daňových zvýhodnení. 
56 Hildebrand, K.: cit. dielo, s. 223. 
57 V skutočnosti však šlo o prijatie osmych bodov SPD, na ktorých základe mali prebehnúť koaličné jednania. 
58 Šlo o týchto kandidátov: Reiner Barzel, Eugen Gerstenmaier, K. G. Kiesinger a Gerhard Schröder. 
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predstavovať veľká koalícia.”59  
Vstup SPD do koaličnej vlády v decembri 1966 však vyvolal značnú pozornosť, a to 

tým, že vedla kancelára, člena CDU/CSU Kurta Georga Kiesingera, sa vicekancelárom a  

ministrom zahraničných vecí stal predseda SPD Willy Brandt,60 ktorý opisuje novú koalíciu 

vo svojich pamätiach takto: „Oná veľká koalícia bola hotová aj napriek vtedy precenenej 

recesii. Mala viac práva v oblasti vnútornej politiky a bola pripravená na cestu                        

pre zahraničnopolitický realizmus a nápaditosť.” 61  

Okrem Brandtovho opisu novej koalície, je zaujímavé ďalej sledovať jeho postoj a 

vyjadrenie k svojmu nástupu do nového úradu, čo vyjadril nasledujúcimi slovami: 

„Začiatkom roku 1966 sa Bonn dočkal novej vlády, ktorá bola zložená z oboch veľkých strán. 

Stal som sa ministrom zahraničia, súčasne vicekancelárom,…V tej chvíli a za daných 

okolností som sa bonnskému úradu snažil vyhnúť, veľká koalícia sa mi vôbec nepáčila. … 

Povedal som si, čo by bolo ale pre mňa lepším riešením?” 62 Brandt sa ako minister 

zahraničných vecí v koaličnej vláde kresťanských a sociálnych demokratov odhodlal 

k vlastnej zahraničnej politike. Domnieval sa, že zjednotenie je možné len v atmosfére 

uvoľnenia medzi Východom a Západom, a preto chcel skoncovať s Hallsteinovou doktrínou63 

a zároveň hľadal kontakty s východoeurópskymi krajinami.64  

Podľa vládneho prehlásenia z decembra 196665 vychádzala spolková zahraničná 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
59 Peter Merseburger píše v tejto súvislosti: „Kabinetom historického uzmierenia sa s obľubou nazývala vláda 
veľkej koalícii a na verejnosti sa tak chcela tiež predstavovať.”-Merseburger, P.: cit. dielo, s. 496. Detaily 
k otázke vytvorenia vlády veľkej koalície sú potom vyobrazené v diele Brandt, W.: Erinnerungen, Frankfurt am 
Main: Propyläen, 1989, s. 168-169. (ďalej len: Erinnerungen). 
60 Podrobnosti k otázke Brandtovho a Kiesingerovho osobného politického vzťahu je možné nájsť v diele viď 
Roky v bílém domě, s. 100.  
61Erinnerungen: cit. dielo, s. 261. Vytvorením vlády veľkej koalície sa teda rysovala nádej, že nová bonnská 
vláda bude mať ústretovejší postoj k úsiliu  európskych štátov o mierové spolužitie. 
62 Ibid., s. 168. 
63 Tá nebola síce oficiálne odhlásená, no v praktickej zahraničnej politike postupne „prestala byť definitívne 
uplatňovaná.”-Détente and Confrontation: cit. dielo, s. 125. 
64 Túto politiku však mohol plne realizovať až od októbra 1969 ako kancelár novej, a to prevažne 
sociálnodemokratickej koalície. 
 
 
 
 
 
 
 
65 Kiesingerove vládne prehlásenie sa výrazne odlišovalo od vládneho prehlásenia svojho predchodcu. V reči , 
ktorú Kiesinger predniesol toitž: „Zaznel nový tón, aký v Bonne ešte nepadol, miesto náreku a požiadaviek boli 
jeho obsahom uvedomenie a rozum a miesto bezpečia a záruky pred Východom, sa do popredia stavala dohoda 
s ním.”-Bender, P.: cit. dielo, s. 137. 
66 Begegnungen: cit. dielo, s. 165. 
67 Die deutsche Frage, s. 340, pozn. 85 
68 Ibid., s. 340, pozn. 86. 
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politika z toho, že SRN bude spoločne s ostatnými západnými krajinami rozvíjať a 

prehlbovať stratégiu mieru, a to na základe opretia sa o ich silu, ktorá bola dôležitá pre jej 

vlastnú bezpečnosť, pretože „nie je možné, aby nemecký národ zotrvával navždy v strachu, 

nepriateľstve alebo dokonca nenávisti k východným susedom.” 66  Kiesinger a Brandt chceli 

teda zahájiť, a to úplne vedome a zreteľne novú epochu v nemeckej politike67, pričom dôraz 

mal byť kladený na novú váhu v politike smerom na Východ, tak ako to už bolo 

proklamované vo vládnom prehlásení.68 Jeho obsah však tvorili aj naznačené východiská, 

načrtnuté tendencie a stanovené ciele, ktoré kancelár a jeho spolupracovník propagovali    pri 

mnohých príležitostiach. 

Zahraničná politika novej vládnej koalície kresťanských a sociálnych demokratov sa 

zamerivala predovšetkým na hľadanie oblasti spoločného záujmu a na prekonanie 

nedorozumení a sporov vzniknutých v minulosti, ktoré chcela prekonať formou spolupráce. 

Pričom samotné uvoľnenie medzi Východom a Západom a zmenená situácia v Európe mali 

byť podľa jej názoru tým, čo by viedlo k vytvoreniu podmienok pre riešenie „nemeckej 

otázky” a zároveň pre zmiernenie utrpenia a problémov, ktoré vznikli rozdelením krajiny.69  

V apríli 1967 prehlásil spolkový kancelár Kiesinger pred poslancami spolkového 

snemu, že by si prial, keby došlo k uvoľnenie aj medzi obomi časťami Nemecka.70 V reakcii 

na Kiesingerovmu stanovisku navrhol potom východonemecký vodca Walter Ulbricht 

stretnutie spolkového kancelára s predsedom Rady ministrov NDR Willi Stophom.71 Na 

Stophov dopis z mája 196772 odpovedal o mesiac spolkový kancelár73 že je najskôr nutné, 

aby obidve strany určili svojich splnomocnencov. O tri mesiace neskôr potom doplnil Stoph74 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        
69 Vláda veľkej koalície bolo teda toho názoru, že nemeckú otázku je potrebné nechať otvorenú a zlepšenie 
vzťahov medzi Východom a Západom nie je možné ovplyvňovať na základe dosahovania pokrokov v nemeckej 
otázke. 
70 Pre uľahčenie otázky každodenného života v rozdelenej krajine existuje prirodzene veľa možností. Napr. 
posilnenie spolupráce v hospodárstve a doprave, rámcové dohody o vedeckej, kultúrnej a technickej výmene. 
Viac podrobností k tejto otázke je možné nájsť v diele Dokumenty k politice, s. 184-185. Dokumente des 
geteilten Deutschland. Band I. Hrsg. I. von Münch, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1968, s. 205-207. (ďalej len: 
Dokumente I). 
 
 
 
 
 
 
 
71 Ibid., s. 187-192. 
72 Ibid., s. 205-206.; Dokumente I, s. 428-431. 
73 Ibid., s. 207.; Dokumente I, s. 223-224. Skutočnosť, že kancelár na tento dopis vôbec odpovedal je možné 
zároveň považovať do tej doby za významný fakt. 
74Text dopisu Dokumenty k politice, s. 217-218.; Dokumente I, s. 431-434. 
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pôvodný návrh zmluvy o ďalšie požiadavky75 a o zahájení rokovania            o otázke 

mierového riešenia národnej otázky. Spolkový kancelár Kiesinger odpovedal v septembri 

1967 návrhom rozhovorov o zlepšení životných podmienok ľudí pod vedením štátneho 

tajomníka v úrade spolkového kancelára.76 Na uvedenú podmienku však vláda NDR zaujala 

odmietavý postoj a zosilnila tlak na Berlín a skomplikovala dopravu              do mesta. 

Výsledkom bolo, že nemecko-nemecký rozhovor skončil ako „dialóg hluchých”.77  

Základom návrhu koncepcie zahraničnej politiky nového spolkového kancelára bola 

potom v podstate dokonalá znalosť všetkých možností a rizík nemeckej politiky 

znovuzjednotenia, a to predovšetkým v rozvojových krajinách a zároveň získanie akejsi 

dôveryhodnosti pre národné požiadavky Nemcov. Kiesingerova vláda preto z uvedeného 

dôvodu analyzovala niektoré názory, aby tak predišla nebezpečiu, ktoré by mohlo viesť 

k nechcenému uznaniu NDR rozvojovými krajinami. Z toho však vychádzala nutnosť 

dlhodobej orientácie nemeckej zahraničnej politiky, ktorú Kiesinger potom vo svojom prejave 

pred poslaneckou frakciou CDU/CSU 18. apríla 1967 predniesol nasledovne: „Nastal čas, 

kedy je potrebné po novom definovať postavenie našej krajiny v tomto svete, a to jednak vo 

vzťahu k spojencom a rozvojovým krajinám, tak vo vzťahu k  Východu.78 Základnou premisou 

Kiesingerovej Ostpolitiky79 bolo zabrániť izolácii Spolkovej republiky, venovať pozornosť otázke 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        
75 Uznanie hranice na Odre a Nise, Západný Berlín ako samostatná politická jednotka, nulita Mníchovskej 
dohody. 
76 Dokumenty k politice, s. 220-221.; Dokumente I, s. 225. 
77 Viď Východní politika, s. 19. Táto situácia sa začala meniť až po vzniku sociálno-liberálnej koalície Willyho 
Brandta, ktorý na otázku, či by sa chcel stretnúť s východonemeckým vodcom Walterm Ulbrichtom alebo Willi 
Stohom, odpovedal: „Prečo nie? Nemusí to byť hneď na najvyššej úrovni, ale nebudem sa tomu vyhýbať.”- 
Begegnungen: cit. dielo, s. 488. 
 
 
 
 
 
 
 
78 Hildebrand, K.: cit. dielo, s. 302-303. 
79 Viac podrobností k tejto otázke je možné nájsť v diele Braunmühl, Claudia von: Kalter Krieg und friedliche 
Koexistenz. Die Außenpolitik der SPD in der Großen Koalition, Frankfurt am Main, 1973, s. 147. 
80 Zlepšenie vzťahov s USA, s Francúzskom a s Veľkou Britániou hralo preto veľkú rolu aj z pohľadu 
Ostpolitiky. 
81 SPD žiadala najmä uznanie NDR v zmysle štátneho práva, ale bez medzinárodneprávnych dôsledkov a 
rešpektovaní, respektíve uznaní hranice na Odre a Nise, ale len do konečnej úpravy v mierovej zmluve. 
82 Dôležitú rolu zohral v tejto súvislosti tiež postoj samotnej verejnosti 
83Plšková, J.: cit. dielo, s. 67. 
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bezpečnosti krajiny a zároveň nájsť morálnu podporu pre znovuzjednotenie vo svete. Aktívnejšiu 

východnú politiku však bolo možné realizovať len za predpokladu existencie podpory a dobrých 

vzťahov so západnými mocnosťami.80 Kiesinger chcel teda zahájiť novú Ostpolitiku, v ktorej 

by síce nadväzoval   na svojho predchodcu, ale súčasne musel spolupracovať s SPD, ktorá sa 

v oblasti Ostpolitiky a celonemeckej politiky odlišovala.81  

Chcel dosiahnuť niečo, k čomu by získal podporu celého sveta.82 Pričom sa sám 
usiloval zmeniť právne stanovisko v celonemeckej politike  v prospech uznania reality, 
s ktorou ZSSR počítal už od konca 2. svetovej vojny a s ktorou sa zrejme stotožnili aj 
USA. Aj napriek uvedeným rozdielom v Ostpolitike sa však prostredníctvom spolupráce 
kresťanských a sociálnych demokratov podarilo dosiahnuť to, že vzájomné vzťahy 
s krajinami strednej a východnej Európy môžeme boli užšie. Čoskoro ale došlo k tomu, 
že Bonn narazil na hranice zo strany Sovietskeho zväzu a NDR.  

V januári 1967 boli nadviazané diplomatické styky s Rumunskom, k čomu 
Moskva podotkla, že „pri nadväzovaní vzťahov so štátmi Varšavskej zmluvy nie je 
možné obísť NDR.” 83 V priebehu augusta 1967 došlo následne medzi SRN a ČSSR k 
výmene obchodných zastúpení, čo však predstavovalo len obmedzený úspech, „pretože 
vzhľadom k postoju Moskvy a Berlína sa už nepodarilo nadviazať diplomatické styky so 
žiadnym iným štátom strednej a východnej Európy.” 84 Kiesingerovej vláde sa v tejto 
súvislosti ešte ale podarilo obnoviť diplomatické styky s Juhosláviou85, ktorá bola síce 
komunistická, ale nachádzala sa mimo blok. 

Súčasťou Ostpolitiky veľkej koalície bola aj NDR.86 Predovštkýmvlášť Herbert 
Wehner87, ktorý obhajoval zintenzívnenie vzťahov s druhou časťou Nemecka, hľadal 
v požiadavke výhradného zastupovania kompromis s NDR. Spolkový kancelár vo svojom 
prejave v júni 1967 analyzoval ďalej otázku príčin obáv krajín východnej Európy                                           
zo zjednoteného Nemecka: „Znovuzjednotené Nemecko má kritickú veľkosť. Je príliš veľké 
na to, aby nehralo žiadnu rolu v rovnováhe síl, a príliš malé na to, aby sily okolo seba udržalo 
v rovnováhe…Zrastanie oddelených častí Nemecka je možné predstaviť si len ako súčasť 
procesu prekonania konfliktu medzi Východom a Západom v Európe.88  

Jeho vláda preto následne navrhla NDR celú radu dohôd pre spoluprácu 
v rôznych oblastiach, avšak značná pozornosť, ktorá bola venovaná skutočnosti, že 
samotní Nemci, ktorí aj keď žijú v dvoch štátoch, no predstavujú stále ale jeden národ a 
hodlajú ním aj  naďalej zostať, predstavovala pre NDR v danej chvíli zančné riziko. 
V danom okamihu sa teda následne stiahla sa za „múr” svojich požiadaviek na uznanie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
 
 
 
 
84 Ibid.: cit. Dielo, s. 67. 
85 K prerušeniu diplomatických stykov s Juhosláviou došlo v roku 1957 na základe Hallsteinovej doktríny. 
86 Lepšie povedané, vláda veľkej koalície zahrnula do svojej Ostpolitiky aj NDR. 
87 Herbert Wehner bol nemecký sociálno-demokratický politik, ktorý zastával vo vláde veľkej koalície funkciu 
ministra pre celonemecké záležitosti a po vzniku sociálno-liberálnej koalície v roku 1969 bol predsedom frakcie 
SPD v Spolkovom sneme. 
88 Hildebrand, K.: cit. dielo, s. 332. Kiesinger považoval znovuzjednotenie za vzdialený cieľ, ku ktorému je 
potrebná politika „malých krokov.” 

18



a realizovala zároveň to, čo bolo označené ako obrátená Hallsteinova alebo Ulbrichtova 
doktrína.89       

Do popredia sa následne stavia otázka. Aký je význam Kiesingerovej novej 
Ostpolitiky? Pred svetom sa jednoznačne ukázalo, kto je ochotný zaujať kladný postoj 
v otázke porozumenia a kto nie. Pri porovnaní éry kancelára Erharda a Kiesingera, bol          
v priebehu rokov 1966-1969 vzťah k Sovietskemu zväzu oveľa intenzívnejší. Bonn stále 
vyjadroval zo svojej strany ponuku na vzájomné zrieknutie sa sily so ZSSR, no a ten 
nakoniec súhlasil.  

 
 
Čoskoro sa ale ukázalo, že každý si pod tým predstavuje niečo iné. Spolková 

republika Nemecko pod tým chápala zrieknutie sa použitia sily, ktorú považovala za 
nástroj k riešeniu sporov. Súčasne s tým však spájala aj svoju vieru v to, že bude môcť 
zmeniť status quo v Európe mierovou cestou. Sovietsky zväz zase požadoval, aby s tým 
bolo spojené uznanie územných ziskov v jeho prospech.90, k čomu ale Bonn nemohol 
zaujať kladný postoj. 

V júli 1969 bol ďalej zahájené ďalšie kolo jednaní medzi SRN a ZSSR o otázke 
zrieknutia sa sily v zlepšenom ovzduší, kedy Moskva pravdepodobne očakávala to, že 
dôjde k zmene vlády v SRN v prospech SPD, na základe čoho bola potom ochotná robiť 
kompromisy a zároveň nútila NDR k tomu, aby boli jej požiadavky primerané. Bonn 
začal zase v rovnakej dobe pristúpil k realizácii politiky „Zbližovaním k zmene.” 91 Na 
základe uvedeného je teda možné konštatovať, že k zmierneniu zvláštneho konfliktu so 
Sovietskym zväzom došlo. Aj napriek tomu, že Kiesinger92 a Brandt boli významné 
osobnosti rozdielnych pováh93, ich zásluhou došlo k vytvořenou vlády, ktorá smerovala 
v podstate k uzmiereniu hlboko rozpolteného národa a zároveň bola predpokladom pre 
to, aby samotní Nemci už nepovažovali svoju minulosť  ako zaťaženie, ale ako šancu 
pre nový začiatok.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
89Kiesingerova vláda, ktorá sa usilovala o nadviazanie diplomatických stykov s krajinami strednej a východnej 
Európy s výnimkou NDR, ktorú neuznávala ako štát, narazila na tzv. Ulbrichtovu doktrínu, ktorá znemožňovala 
výmenu veľvyslancov s ktorýmkoľvek členom Varšavskej zmluvy, pokiaľ SRN neuzná NDR. 
90 Záväzok neporušovať otázku vytvárajúcich sa hraníc v Európe, rešpektovať status Západného Berlína ako 
zvláštnej jednotky, prehlásiť Mníchovskú dohodu z  r. 1938 za neplatnú od počiatku. Okrem uvedených 
požiadaviek to však boli aj tzv. neúzemné požadavky. Tj. podpísať Zmluvu o nešírení jadrových zbraní a prijať 
opatrenia proti militarizmu a nacizmu na území SRN. Moskva okrem toho ďalej žiadala, aby Bonn podporil 
úsilie socialistických štátov uskutočniť KBSE. Všetky uvedené sovietske stanoviská, týkajúce sa neúzemných 
požiadaviek sa nachádzajú v početných dokumentech východného bloku, napr. v Bukurešťskej deklarácii 
politického poradného výboru Varšavskej zmluvy z júla 1966, v záveroch Karlovarskej konferencie európskych 
komunistických strán z apríla 1967 alebo v Budapešťskej výzve z marca 1969. Text Budapešťskej výzvy zo 
17.3. 1969 je možné konkrétne nájsť v diele Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky. Sv. 3. Editor 
M. Potočný a kol., Svoboda, Praha 1977, s. 491-495. (ďalej len: Dokumenty ke studiu III). „Bukurešťská 
deklarácia” je ukončená zase výzvou ku všetkým európskym vládam a národom bez rozdielu ideologického, 
politického alebo náboženského presvedčenia, aby spojili „svoje úsilie k tomu, aby sa Európa, jedno 
z najdôležitejších stredísk svetovej civilizácie stala svetadielom všestrannej a plodnej spolupráce medzi 
rovnoprávnymi národmi a významným činiteľom stability mieru a vzájomného pochopenia na celom svete.”- 
(Dokumenty k politice, s. 132; Dokumenty ke studiu, s. 488.) 
91 Plškává, J.: cit. dielo, s.   David C. Geyer k tomu vo svojom diele píše: „Brandt a Bahr rozvinuli politiku 
“Zmeny približovaním”(Wandel durch Annäherung), ktorou sa domievali, že nájdu cestu k zmierneniu utrpenia 
a bremien, ktoré vyplývali z rozdelenia.”-American Détente: cit. dielo, s. 14, pozn. 49. 
92 Jeho zásluhou viedla veľká koalícia k posilneniu parlamentarizmu a vládnucich strán, ktorých dočasná 
spolupráca odpovedala záujmom oboch, tj. CDU, ktorá sa ocitla v zložitej situácii a SPD, ktorá sa snažila 
oslobodiť z opozície a dokázať schopnosť prevziať vládnu zodpovednosť. 
93 To vyplývalo súčasne aj z ich rozdielnych životných osudov. Willy Brandt k tomu vo svojich pamätiach píše: 
„Medzi Kiesingerom a mnou neexistovala žiadna priepasť, ale akýsi odstup, ktorý bol podmienený našimi 
rozdielnymi životnými cestami a osudmi.”-Erinnerungen: cit. dielo, s. 169. 
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Zvýšená pozornosť nemeckej otázke nebola teda v danej chvíli vôbec náhodná. 

V Spolkovej republike totiž prebehli v septembri 1969 voľby do Spolkového snemu, ktorých 

výsledky boli jasným dôkazom toho, že skončila éra vlád pod vedením kresťanských strán 

CDU/CSU. Na jeseň 1969 sa tak začínala vytvárať možnosť ďalšieho uvoľnenia v európskej 

politike. V Spolkovej republike sa totiž v roku 1969 sformovala vláda, ktorá sa vo svojej 

politike snažila o uvoľnenie medzi európskym Východom a Západom. Súčasne s tým však 

boli tiež v novembri 1969 v Helsinkách zahájené rozhovory medzi obomi superveľmocami o 

strategických jadrových zbraniach SALT.94 

Na základe  uvedeného je možné teda konštatovať, že sa zase potvrdzovala veľmi 

tesná a úzka spojitosť nemeckej otázky so samotnou európskou politikou. V tejto súvislosti 

nemohlo ale Nemecko prirodzene nereagovať citlivo na výrazné zmeny, ku ktorým 

dochádzalo v predchádzajúcom období, a to vo vzťahoch s európskymi krajinami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  „Nová” východná politika? 
 
2.1  Nástup Willyho Brandta-nové obdobie v dejinách SRN 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
 94 Podrobnosti o zahájení jednaní o SALT viď Détente and Confrontation, s. 146-152. 
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Dôležitým medzníkom v povojnových dejinách Nemecka bol rok 1969, kedy došlo po 

dvadsiatich rokoch k striedaniu vlády. 28. septembra 1969 sa totiž konali v Nemeckej 

spolkovej republike parlamentné voľby, ktorých výsledok zásadným spôsobom ovplyvnil 

budúcnosť krajiny. Parlamentné voľby, rovnako ako voľba nového spolkového kancelára     o 

mesiac neskôr boli udalosťou, ktorá bola nielen pozorne sledovaná vo svete, ale často sa 

dokonce pokladá aj za začiatok novej éry v dejinách SRN.95 Okrem toho sa však doteraz 

nevyriešená nemecká otázka dostávala opäť do centra pozornosti svetovej politiky. Akési 

novum v tejto svislosti bolo ale to, že do záujmu pozornosti európskej verejnosti sa už 

nedostávala z rozhodnutia veľmocí, ktoré mali po vojne za vývoj v Nemecku ako okupačnej 

sily istú zodpovednosť, ale prostredníctvom snahy samotných Nemcov.  

K novým predpokladom, ktoré mali rozhodujúci a vplyv na smerovanie vnútornej a 

zahraničnej politiky, patrila však v tomto období tiež zosilnená tendencia k uvoľneniu 

v medzinárodnej politike, na ktorej aktívne participovali aj Spojené štáty americké a ostatní 

západní spojenci. Postupne sa teda začalo meniť aj postavenie Spolkovej republiky 

v konflikte medzi Východom a Západom. 

Výsledkom parlamentných volieb96 bola nová vládna koalícia sociálnych demokratov 

a liberálov, ktorá „chcela byť ústretovejšia vo vzťahu k Východu.” 97 Do čela vlády bol 

zvolený Willy Brandt98 a jeho zástupcom sa stal predseda liberálov Walter Scheel ako 

vicekancelár a minister zahraničných vecí. Víťazstvo vo voľbách dalo teda jasne zelenú 

sociálnym demokratom, ktorí sa už predtým osvedčili v ústrednej vláde. Brandt k tomu 

uvádza: „Bez osvedčenia v zväzku s tradičnou vládnou stranou v Spolkovej republike 

Nemecko, by bolo sotva možné, aby sa SPD ujala na jeseň vedenia spolkovej vlády.” 99 

Voľba spolkového kancelára sa potom uskutočnila v Spolkovom sneme 21. októbra 

1969.100 V danej chvíli sa však zdala byť významným symbolom skutočnosť, že spolkovým 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
95Poprvýkrát od r. 1949 tak v podstate podstúpila druhá nemecká republika najdôležitejšiu skúšku parlamentnej 
demokracie, tj. pokojný prechod moci medzi vládou a opozíciou a obstála v nej. Denník Süddeutsche Zeitung 
k tomu napísal: „Až teraz je možné hovoriť o tom, že parlamentná demokracia obstála v skúške predania moci 
kresťanskodemokratickým kancelárom sociálnodemokratickému.”-cit. podľa Bracher, K. D. a kol.: Geschichte 
der BRD. Republik im Wandel 1969-1974 - Die Ära Brandt. Band V/I. Deutsche Verlags Anstalt, Stuttgart 
1986, s. 23. (ďalej len: Die Ära Brandt). 
96 Priebeh a výsledky parlamentných voleb opisuje podrobne Brandt vo svojich pamätiach Erinnerungen,       s. 
185., Zrovn. Brandt, W., My life in Politics, New York: Viking, 1992, s. 170-171. (ďalej len: Brandt, W.). 
97 Roky v bílém domě: cit. dielo, s. 380, pozn. 
98 Svoje zvolenie do úradu kancelára popisuje podrobne Brandt v Erinnerungen, s. 185. 
99 Begegnungen: cit. dielo, s. 180. 
100 Willy Brandt získal pri voľbe 251 hlasov, čo bolo o dva hlasy viac než je potrebná väčšina. 
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kancelárom sa stal emigrant.101 Pričom je potrebné podotknúť, že sám Brandt nechápal svoje 

kancelárstvo len ako zmenu vlády, „teraz podľa neho Hitler prehral s konečnou platnosťou 

vojnu.” 102  

Túto skutočnosť potom následne Brandt potvrdil aj pri interview so zahraničnými 

novinármi v nasledujúcich dňoch, čov vyjadril slovami: „Pokladám sám seba  za kancelára 

Nemecka oslobodeného, nie porazeného. Naši partneri vo svete budú mať čo dočinenia 

s loajálnou, ale nie „s ľahkou vládou.“ 103 Brandt sa ako kancelár usiloval o samostatnú 

nemeckú politiku v aktívnejšom partnerstve104, čoho jasným dôkazom je aj vládne 

prehlásenie, prednesené novým kancelárom týždeň po jeho zvolení. 

To je možné pokladať v podstate za akýsi manifest novej éry, no zároveň je 

nepochybne aj pokračovaním toho, čo už bolo zahájené predchádzajúcimi vládami. Jeho 

obsah výstižne charakterizujú slová ako -„pokračovanie a zmena.”105 Sú obsiahnuté aj v jeho 

úvode: „Sme rozhodnutí zachovať bezpečnosť Spolkovej republiky Nemecko a súdržnosť 

nemeckého národa, udržať mier a spolupodieľať sa na európskom mierovom  usporiadaní, 

rozšíriť slobodu a blahobyt národa a rozvíjať našu krajinu tak, aby bol jej význam vo svete 

uznaný a zaistený.” 106 

V časti venovej otázkam, spojenými s problematikou druhého nemeckého štátu sa 

zase uvádza, že celkové vyriešenie nemeckej otázky bude možné len v súvislosti s európskym 

mierovým usporiadaním. V uvedenej pasáži sa však píše aj o tom, že právo   na sebaurčenie 

má taktiež aj nemecký národ, rovnako ako iné. Samotná praktická politika mala teda v danej 

chvíli za úlohu hájiť jednotu národa, a to takým spôsobom, že malo   jednoducho dôjsť 

k uvoľneniu vo vzájomných vzťahoch oboch nemeckých štátov.  

Nová spolková vláda z tohoto dôvodu navrhla potom NDR, aby došlo k obnoveniu 

jednaní na vládnej úrovni, a to bez diskriminácie, ktorá by mala smerovať k zmluvne 

upravenej spolupráci.107 A práve tu bolo zásadné novum v oblasti nemeckej politiky. Brandt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
101 Viď Hanhimäki, J. M., The Flawed Architect: Henry Kissinger and American Foreign Policy, New York: 
Oxford University, 2004, s. 85. (ďalej len: The Flawed Architect). 
102 Brandt, W.: cit. dielo, s. 171. 
103 Begegnungen: cit. dielo, s. 296. 
104 Jeho najbližší spolupracovník Egon Bahr k tomu vo svojich pamätiach napísal: „V nemeckej otázke 
nemôžeme, s priahliadnutím k zodpovednosti spojencov, očakávať od našich priateľov, že sa za nás budú nielen 
prihovárať, ale aj  myslieť.”- Zu meiner Zeit: cit. dielo, s. 152. 
105 nem. „Kontinuität und Erneuerung” 
106 Východní politika: cit. dielo, s. 17, pozn. 31.  
107 „Spolková vláda pokračuje v politike zahájenej v decembri 1966 spolkovým kancelárom Kiesingerom a jeho 
vládou a ponúka rade ministrov NDR opätovné jednanie bez obojstrannej diskriminácie na úrovni vlád, ktorá by 
mala viesť k zmluvne dohodnutej spolupráci. Medzinárodneprávne uznanie NDR nemôže prichádzať do úvahy. 
Aj keď v Nemecku existujú dva štáty, nemôžu sa predsa navzájom považovať za cudzinu, ich vzájomne vzťahy 
môžu mať len zvláštnu povahu.”…-Dokumenty k politice: cit. dielo, s. 311-314. 
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ako prvý kancelár totiž uznal vo vládnom prehlásení existenciu dvoch nemeckých štátov, 

vedľa SRN teda uviedol aj NDR, ovšem s tým, že si nie sú navzájom zahraničím. 

Zahraničná politika108 novej spolkovej vlády sa svojej koncepci odovolávala 

v podstate na Erhardovu mierovú nótu z marca 1966 a na Kiesingerovo vládne prehlásenie 

z decembra toho roku.  Na základe dosiahnutého a vytvoreného bola teda pripravená toho, pre 

ďalšie rozvíjanie a prehlbovanie vzťahov s krajinami strednej a východnej Európy. Okrem 

toho je však tiež vyjadrením záujmu novej spolkovej vlády v otázke prehlbovania vzťahov 

s ostatnými krajinami sveta a zároveň kladením väčšej pozornosti v otázke posilnenia 

obchodných vzťahov. 

Z vyššie uvedeného je potom patrné, že „nemecký národ potrebuje mier v plnom slova 

zmysle tiež s národmi Sovietskeho zväzu a so všetkými národmi európskeho Východu. Pri 

tomto poctivom pokuse o porozumenie musíme byť pripravení prekonávať následky pohromy, 

ktoré spôsobila Európe zločinecká šťastena. …Naši partnery by mali vedieť, že právo na 

sebaurčenie, ako ho zakotvuje Charta spojených národov, platí aj  pre náš národ.” 109  

Brandtova vláda vychádzala v podstate z toho, že len prostredníctvom mieru sa svet 

stane bezpečnejším a že len práve na základe bezpečnosti sa môže mier rozšíriť, a bola 

pripravená a zároveň odhodlaná napomáhať tomuto cieľu. Podľa jej predstáv bola potom 

politika nepoužitia sily, ktorá akceptuje celistvosť územia každého partnera, podstatným a 

významným predpokladom pre uvoľnenie napätej situácie v Európe. Vzájomné zrieknutie sa 

použitia sily malo teda viesť k vytvoreniu takej situácie, ktorá bude zase zároveň 

predpokladom pre ďalšie kroky.110 Súčasne si bol Bonn ale vedomý toho, že pokrok v 

otázke uzmierovania prichádza do úvahy vo chvíli, kedy vlády štátov Varšavskej zmluvy 

zaujmú k jeho iniciatíve ochotu výjsť v ústrety.  

Vo vládnom prehlásení bol ďalej, a to do značnej miery, kladený dôraz aj                na 

význam partnerstva s rozvojovými krajinami, na snahu o odzbrojenie a obmedzenie zbrojenia 

a na odhodlanosť väčšej spolupráce v Organizácii spojených národov a v ostatných 

medzinárodných organizáciách. Súčasne bol vyzdvihnutý aj význam začlenenia krajiny do 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
108 Ciele a otázka smerovania zahraničnej politiky novej spolkovej vlády boli niekoľkokrát zdôrazňované. 
Príkladom toho je aj Brandtov prejav pred Spolkovým snemom v októbri 1973, v ktorom predniesol, že 
„spolková vláda kladie dôraz a odhodlanosť v smerovaní svojej zahraničnej politiky tak, ako to už predtým 
formulovala vo vládnom prehlásení.”- cit. podľa Siegler, Heinrich von, Dokumentation zur Deutschlandfrage in 
Verbindung mit der Ostpolitik, Hauptband X: Vom September 1973 bis zur Ratifizierung                          der 
Vereinbarungen mit Polen im März 1976, Bonn: Siegler 1975, Dokument č. 2970- Willy Brandt anläßlich der 
Debatte im Bundestag über die Regierungserklärung, s. 11. (ďalej len: Dokumentation zur Deutschlandfrage).   
109 Erinnerungen: cit. dielo, s. 193. Spolková vláda si teda uvedomovala, že uzmierenie potrebuje čas a nebude 
ani rýchle ani ľahké. 
110 Tomuto cieľu slúžila zároveň aj podpora obchodnej a technickej spolupráce a kultúrna výmena. 
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NATO, ktoré malo predstavovať aj do budúcnosti garanciu pre jej bezpečnosť a zároveň malo 

byť tiež důležitým príspevkom pre uvoľnenie v Európe.  

Z tohoto dôvodu mala preto potom aj naďalej nová bonnská vláda uplatňovať svoju 

dovtedajšiu politiku, a to vo vzťahu k spoločenstvu, pričom samotná politika bezpečnosti bola 

pokladaná za politiku, ktorá vedie jednak k rovnováhe a zachovaniu mierového stavu. 

Z uvedeného potom vyplýva, že ako súčasť Aliancie mala teda Spolková republika 

Nemecko v úmysle napomáhať otázke rovnováhy síl medzi Východom a Západom. 

Vzájomne, a to tesne prepojené vzťahy medzi SRN a USA, ktoré mali byť predmetom 

značnej pozornosti bonnskej vlády, boli tým, čo však vylučovalo všetky pochybnosti v otázke 

zodpovednosti Spojených štátov za Európu, Spolkovú republiku a Západný Berlín. Vládne 

prehlásenie novej sociálno-liberálnej kolície bolo zakončené slovami: „Chceme byť národom 

dobrých susedov  vo vnútri aj navonok.” 111 Víťazstvom sociálnej demokracie (SPD) vo 

voľbách sa vytvorila priaznivá situácia aj na európskej úrovni. Nový predseda vlády Willy 

Brandt pristúpil k presadeniu svojej koncepcie novej Ostpolitiky112 a súčasne vyjadril ochotu 

normalizovať a nadviazať dobré vzťahy so Sovietskym zväzom a s celou východnou 

Európou. „Brandtovo volebné víťazstvo 28. septembra 1969 znamenalo začiatok novej éry 

v zahraničnej politike Spolkovej republiky. Hallsteinova doktrína bola rozhodne minulosťou a 

éra Ostpolitiky-nadviazania priateľských stykov medzi Západom a Východom, Bonnom a 

Moskvou sa mohla začať.” 113  

Koniec kancelárstva CDU na jeseň 1969 predstavoval teda niečo viac, než len obvyklú 

výmenu vlády, skôr „striedanie moci”, čo signalizuje nielen zmena koaličných partnerov ale 

aj „obrat vo vývoji republiky.” 

 

2.2  Koncepcia Brandtovej Ostpolitiky 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
111 Ibid.: cit. dielo, s. 18, pozn. 36. 
112 Označením Ostpolitika  sa rozumie „východná politika” SRN zahájená v r. 1969. Jej hlavnou snahou bolo 
ustanoviť „modus vivendi” s NDR a s ďalšími členmi sovietskeho bloku. Bližšie k významu a obsahu 
Ostpolitiky Ash, Timothy Garton: In Europe’s Name: Germany and the Divided Continent, London: Cape, 1993, 
s. 34-42. K vzniku novej východnej politiky píše Brandt vo svojich pamätiach: „Moje politické úvahy boli 
v nasledujúcich rokoch ovplyvnené skúsenosťou tohoto dňa. To, čo sa nazýva mojou „východnou politikou” bolo 
vytvorené na tomto základe. Nemyslím vôľu k porozumeniu, tá mi nikdy nechýbala. … Práve v tých veľmi 
„militantných” rokoch som videl úlohu Berlína v jeho pôsobení na zaistenie mieru.”-Begegnungen: cit. dielo, s. 
17. 
113The Flawed Architect: cit. dielo, s. 86. “Východná politika” novej bonnskej vlády vymanévrovala                v 
podstate svojím európskym pojatím „Hallsteinovu doktrínu” z politiky SRN. 
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Teoretická koncepcia východnej politiky SPD114 sa formovala už postupne            od 

počiatku 60. rokov.115 Tieto zásady boli následne tolerované v podstate aj samotným 

Sovietskyn zväzom a stali sa základom tzv. Bahrovho dokumentu116, ktorý  uzatváral 

jednanie medzi delegáciami SRN vedenej Egonom Bahrom a ZSSR Andrejom Gromykom 

z r.1970. V dokumente sa píše: „Spolková republika a Sovietsky zväz považujú                  za 

najdôležitejší cieľ svojej politiky zachovať svetový mier a dosiahnuť uvoľnenie napätia. 

Prehlasujú, že sa budú usilovať o normalizáciu situácie v Európe, pričom vychádzajú 

z reálnej situácie v tomto priestore a z vývoja mierových vzťahov na tomto základe medzi 

všetkými európskymi krajinami.” 117   

 

Koncepcia Brandtovej Ostpolitiky vychádzala z uznania geopolitických reálií          na 

európskom kontinente, a to zvlášť jedného nemeckého národa, ale dvoch nemeckých štátov, 

medzi ktorými by existovali normálne vzťahy. To dovtedajšia oficiálna zahranično-politická 

koncepcia kresťansko-demokratických vlád v duchu takzvanej Hallsteinovej doktríny 

jednuducho odmietala.  

 Vo svojej koncepcii vychádzal Brandt v podstate z európskeho mierového 

usporiadania rozdelenej krajiny, ktoré si kládlo za cieľ prekonať rozdelenie Nemecka. 

„Európske mierové usporiadanie musí prekonať hranice a umožniť nové formy 

spolupráce.”118 Okrem toho tiež za najdôležitejšiu považuje otázku sebaurčenia, na ktorú má 

mať právo každá krajina. právo každého štátu. Sebaurčenie nemeckého národa sa tak malo 

stať neodeliteľnou súčasťou samotného projektu európskeho mierového usporiadania. 

Skutočnosť, že Brandt vychádzal vo svojej koncepcii z celoeurópskej perspektívy, potvrdzujú 

aj jeho slová pred Spolkovým snemom vo februári 1970: „Zahraničná politika mojej vlády je 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
114Koncepcia je obsiahnutá v dokumentoch SPD ako: Memorandum SPD Spolkovému snemu z r. 1964, 
v dokumente pre koaličné jednanie z 1. októbra 1969 nazvanom „K zahraničnej politike budúcej spolkovej 
vlády”, v ktorom jeho autor E. Bahr považuje za úlohu zahraničnej politiky „pokračovať v tom, čo bolo započaté 
predchodkyňou, a vytvoriť novú zahraničnú politiku na tomto základe.”-Die Ära Brandt: cit. dielo,   s. 163-164., 
a „Nová východná politika”  z r. 1973. 
115 Dôležitá bola v tejto súvislosti rola samotného Berlína. David Geyer k tomu vo svojom diele píše: 
„Vybudovanie Berlínského múru 13. augusta 1961 bolo podstatnou predzvesťou západonemeckej politiky a 
politiky détente vo vzťahu Východ- Západ.”-American Détente: cit. dielo, s. 5. 
116 Ako „Bahrov dokument” sa označuje oných desať zásad, ktoré sú výsledkom výmeny názorov prebiehajúcich 
od januára do mája 1970 medzi štátnym tajomníkom E. Bahrom a sovietskym ministrom zahraničných vecí A. 
A. Gromykom. Body 1 až 4 sú „pracovným dokumentom”, body 5 až 10 sú návrhom politického prehlásenia o 
úmysloch oboch vlád, ktoré boli tiež zverejnené ako- „Absichtserklärungen”, dohodnuté v súvislosti so zmluvou 
medzi ZSSR a SRN-v publikácii MZV NDR: Verträge im Dienste der  europäischen Sicherheit. From Moskauer 
bis zum Berliner Vertrag, Berlin 1973. Bahrov dokument v podstate slúžil potom ako podklad pre správu oboch 
delegácií vtedajším vládam a zároveň pre rozhodnutie oboch vlád o prípravnom zahájení jednania o zmluve. 
Text Bahrovho dokumentu viď Dokumenty k politice, s. 406-407. 
117 Ibid.: cit. dielo, s. 406. 
118 Die Ära Brandt: cit. dielo, s. 173. 
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v prvom rade európska, ale nie je len západoeurópska, snažíme sa orientovať celoeurópsky.” 
119 
 Ďalším charakteristickým znakom Brandtovej koncepcie bol špecifický prístup 

k jednotlivým východoeurópskym krajinám sovietskeho bloku, aj napriek tomu, že  bol tento 

koncept pokladaný za jednotný celok. Z tohoto hľadiska potom členil východoeurópske 

krajiny, s ktorými chcela Spolková republika v rámci svojej Ostpolitiky normalizovať vzťahy 

do dvoch skupín, pričom Sovietsky zväz zaujímal zvláštne postavenie. Vo vzťahu 

k Spolkovej republike si získal akýsi odlišný ráz tým, že ZSSR ako jedna zo štyroch 

víťazných veľmocí a jedna z oboch superveľmocí, mal kľúčovú zodpovednosť za Nemecko 

ako celok a za Berlín a zároveň tiež významnú úlohu v otázke znovuzjednotenia a mierovej 

zmluvy.120  

Prvú skupinu predstavovali krajiny121, s ktorými malo Nemecko už predtým 

konfliktné vzťahy a existovala tu naviac celá rada problémov, ktoré bolo potrebné vyriešiť. 

Druhú skupinu potom predstavovala oblasť 122, ktorá mala relatívne málo poznačané vzťahy 

so SRN. Medzi týmito krajinami a SRN neexistovali takmer žiadne „trecie plochy” spôsobené 

históriou.123 Na základe vyššie uvedeného je potom možné vidieť rozdiely v záujmoch oboch 

skupín štátov. Zatiaľ čo krajiny ako Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko, ktoré boli 

charakteristické tým, že neboli u nich žiadne sporné otázky vo vzťahu k SRN, ktoré by bolo 

potrebné upravovať z geografických a do istej miery aj z historických dôvodov, mali len malé 

obavy z Nemcov. Od oficiálnych vzťahov so SRN mohli tieto krajiny očakávať len výhody, 

zvlášť ekonomické, a z uvedeného dôvodu boli preto v danej chvíli ihneď ochotné pristúpiť 

na otázku výmeny veľvyslancov zo strany Bonnu.  

 Pre štáty ako Sovietsky zväz, Polsko, NDR a Československo však mala naopak 

nemecká otázka zásadný význam a hrala teda kľúčovú rolu vo vzťahu k nim. Príznačné bolo 

naviac pre tieto krajiny aj to, že každá mala svoj vlastný špecifický problém, ktorý si 

vyžadoval svoju úpravu. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

 
                                                 
119 Die Ära Brandt.: cit. dielo, s. 174. 
120 Po neúspechoch Kiesingerovej vlády nadviazať aj politické a diplomatické styky (podarilo sa nadviazať len 
diplomaticke styky s Rumunskom v januári 1967 a obnoviť ich s Juhosláviou v decembri 1967-viď Plšková, J., 
s. 61-62.) si Bonn uvedomil, že je potrebné najprv zlepšiť vzťahy so Sovietskym zväzom a až potom s ostatnými 
východoeurópskymi krajinami. 
121 Tj.  Polsko,  NDR a Československo.  
122 Tj. Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Juhoslávia. 
123 Viď Východní politika, s. 23, pozn. 74. Uvedená skútočnosť má však potom úzku súvislosť aj s tým, že tieto 
krajiny nemali totiž nikdy v minulosti spoločnú hranicu, „čo následne viedlo k zvláštnemu prístupu  menovaných 
krajín vo vzťahu k Spolkovej republike.”- Východní politika: cit. dielo, s. 23. 
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.3  Rôzne prístupy k jednotlivým východoeurópskym krajinám 
h 

1969-1          

nej zmluvy je potrebné ale konštatovať, že sa netýkala len 

   

                                                

2
Konkrétna realizácia zámerov „Brandtovej novej Ostpolitiky” prebiehala v rokoc

974, v ktorej boli uzatvorené s jednotlivými východoeuróspkymi krajinami zmluvy   

o normalizácii vzťahov a nadviazané diplomatické styky s týmito štátmi124, pričom sa toto 

obdobie označuje ako tzv. bilaterálna fáza. Vzhľadom k vedúcemu postaveniu ZSSR         vo 

východnom bloku, jeho medzinárodného postavenia a zároveň jeho vzťahu voči Nemecku 

boli najskôr upravované vzťahy so Sovietskym zväzom.125 V januári 1970 začal zmluvu o 

zrieknutí sa násilia vyjednávať v Moskve Brandtov štátny tajomník v úrade spolkového 

kancelára Egon Bahr so sovietskym ministrom zahraničia Andrejom A. Gromykom. O 

zahájení oficálnych jednaní ministrov zahraničných vecí Waltera Scheela a  Andreja A. 

Gromyka rozhodol však spolkový kabinet až 23. júla. A tak v období od 27. júla do 7. augusta 

prebiehali v Moskve jednania oboch ministrov126, zakončené parafovaním zmluvy, ktorá bola 

následne ešte raz prejednávaná v Bonne. 12. augusta 1970 potom Brandt slávil svoj prvý 

úspech východnej politiky. V Jekaterinskej sále moskovského Kremlu podpísal vyjednanú 

moskovskú zmluvu127 s predsedom sovietskej vlády Alexejom Kosyginom a oboma 

ministrami zahraničných vecí. 

 Pri hodnotení uzatvore

dvojstranných vzťahov, totiž ich rámec v skutočnosti ďalekosiahle prekročila. Okrem toho   

však bola aj významným predpokladom, a to jednak pre budúci rozvoj všestrannej spolupráce 

a vzťahov medzi obidvomi stranami, rovnako ako aj pre zmiernenie napätia a posilnenia 

bezpečnosti v Európe a vo svete. Pri rešpektovaní vedúceho postavenia Sovietskeho zväzu vo 

 
124 David C. Geyer k tomu píše: „Keď sa Brandt stal v roku 1969 kancelárom, on a Bahr rozšírili prvé malé 
kroky svojej koncepcie novej politiky do uceleného systému vzťahov s Východom: Zmluva s Moskvou a Poľskom 
v r. 1970, Zmluva o základoch vzťahov s Východným Berlínom a pražská zmluva v r. 1973.”-American Détente: 
cit. dielo, s. 14 . Táto otázka je tiež obsiahnutá v diele The Flawed Architect, s. 86. 
125 SRN s ním udržiavala diplomatické vzťahy už od r. 1955 ako s jedinou krajinou sovietskeho bloku  
s výnimkou spomínaného Rumunska. 
126 Základom pre jednanie ministra zahraničia v Moskve (tzv. Scheelovej platformy) sa stal Bahrov dokument, 
šesť smerníc pre nemecko-sovietske jednania a rámec zložený zo štyroch bodov. Podrobnosti k tejto otázke je 
možné nájsť v diele Východní politika, s. 38. 
127 Celý text zmluvy je možné nájsť v diele viď Dokumenty ke studiu, s. 232-233. V prvom článku zmluvy sa 
píše: „Zväz sovietskych socialistických republík a Spolková republika Nemecko považujú zachovanie svetového 
mieru a zmiernenia napätia za významný cieľ svojej politiky. Vyjadrujú snahu prispievať k normalizácii situácie 
v Európe a k rozvoju mierových vzťahov medzi všetkými európskymi štátmi, pričom vychádzajú zo skutočnej 
situácie v tejto oblasti.” -Dokumenty ke studiu: cit. dielo, s. 232. Dôležité je ale zároveň pripomenúť, že so 
samotnou zmluvou je spojená tiež zlučiteľnosť západonemeckej politiky, ktorá je nepriamo potvrdená v článku 4 
o nedotknuteľnosti skôr uzatvorených dohôd a ďalej priamo v „Dopise k nemeckej jednote” spolkového ministra 
zahraničia W. Scheela adresovanom jeho sovietskemu rezortnému kolegovi A. Gromykovi-text dopisu viď 
Dokumenty k politice, s. 409. 
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východnom bloku, znamenala „moskovská zmluva”128 tiež uzmierenie s ďalšími krajinami 

strednej a východnej Európy.129 Skutočnosť, že obe strany vôbec dospeli k záveru pri svojich 

jednaniach, napomáhala potom aj procesu uvoľnenia v Európe a jeho ďalšiemu rozširovaniu. 

Po vytvorení vlády Brandta a Scheela však došlo k zahájeniu prípravnej 

korešpondencie aj s Polskom.130 Potom, čo boli zahájené rozhovory medzi ZSSR a SRN 

v januári 1970131, bolo vo februári následne zahájené jednanie medzi štátnym tajomníkom 

ministerstva zahraničia Georgem Duckwitzom a zástupcom polského ministra zahraničia 

Winiewiczom, ktoré sa konalo striedavo v Bonne a vo Varšave. Oficiálne jednanie polského 

ministra zahraničia Stefana Jedrychowského a spolkového ministra zahraničia Waltera 

Scheela bolo potom zahájené až v novembri 1970. Po schválení výsledku jednania oboma 

vládami, bola následne 7. decembra 1970 podpísaná spolkovým kancelárom Willym 

Brandtom a predsedom polskej vlády Jozefom Cyrankiewiczom a oboma ministrami 

zahraničia Varšavská zmluva, ktorá bola v podstate doplnením zmluvy s Moskvou a zároveň 

príspevkom oboch krajín k spoločnému cieľu.132  

Uzatvorená zmluva viedla potom v podstate k uľahčeniu života oboch zúčastnených 

krajín, no otázka úplnej normalizácie medzi nimi bola zložitá. Vyžadovala si totiž odstránenie 

značného množstva predsudkov, ktoré boli prítomné na oboch stranách. Jadro zmluvy ako 

formulácia o hraniciach133 a zrieknutie sa sily nebolo však pôvodne dojednané delegáciami 

oboch krajín, ale Bahrom a Gromykom v Moskve.  

Zmluvní partneri sa svojim ochtou jednať usilovali prekonať minulosť, ktorá 

znamenala pre obe krajiny značné utrpenie. Zložitosť polsko-nemeckej normalizácie, ktorá 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
128 „Moskovská zmluva bola prvou východnou zmluvou vyjednanou Západným Nemeckom, zmluvou, ktorá 
vydlaždila cestu k uzavretiu Zmluvy o základoch vzťahov s NDR o dva roky neskôr.”-American Détente: cit. 
dielo, s. 15, pozn. 55. 
129 A to predovšetkým s Polskom, NDR a Československom.  
130 Nová spolková vláda zaslala 25.11. 1969 polskej vláde diplomatickú nótu (Dokumenty k politice, s. 316.) 
s návrhom zahájenia príslušných jednaní. Svoj súhlas potom zdelila polská vláda v nóte z 22.12. 1969 
(Dokumenty k politice, s. 327-328.) a navrhovala zahájenie rozhovorov v druhej polovici januára 1970. 
131 Willy Brandt poukazuje výhradne v tejto súvislosti  na precedentné pôsobenie zmluvy so ZSSR na zmluvu 
s Polskom. Detaily k tejto otázke je možné nájsť v diele Begegnungen, s. 529. 
132 Tj. mieru a bezpečnosti v Európe. Otázka nemecko-polských vzťahov v súvislosti s uzatvorením Varšavskej 
zmluvy, rovnako ako aj celý priebeh jednaní, ktoré viedli k jej uzatvoreniu a tiež otázka ekonomických väzieb 
v spojitosti so samotnou zmluvou je podrobne rozobráná viď Newnham, R.: Economic Linkage and Willy 
Brandt’ s Ostpolitik: The Case of  Warsaw Treaty, in: German Politics, Vol. 16, No. 2, June 2007, s. 247-263. 
(ďalej len: Newhman, R.). 
133 Prvý článek polskej zmluvy je článkom o hraniciach, v ktorom zmluvné strany zhodne konštatujú, že 
„terajšia hraničná línia na Odre a Nise, stanovená postupimskou konferenciou z 2. augusta 1945,..., tvorí 
západnú hranicu Polskej ľudovej republiky.” Potvrdili tiež neporušiteľnosť svojich hraníc teraz aj v budúcnosti 
a zaviazali sa „neobmedzene rešpektovať svoju územnú celistvosť a prehlásili, že nemajú voči sebe územné 
nároky a nebudú také nároky vznášať ani v budúcnosti.”-Dokumenty ke studiu III: cit. dielo,      s. 243. Otázka 
uznania hranice na Odre a Nise je tiež obsiahnutá v diele Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik 
Deutschland 1968 Band I: 1. Januar bis 30. Juni, 1. Aufl., München: Oldenbourg, 1999, Dokument č. 87: 
Aufzeichnung der Staatssekretärs Duckwitz , s. 328. 
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bola pre ňu príznačná, spočívala v tom, že Polsko bolo v podstate prvou obeťou 2. svetovej 

vojny. Okrem toho si je však potrebné tiež uvedmiť, že ich spoločenský systém bol naviac 

úplne odlišný. Toto všetko si pravdepodobne ale Brandt uvedomoval, keď pri kladení vencov 

pred pamätníkom varšavského ghetta pokľakol a uctil týmto spôsobom pamiatku obetí 

nacistického režimu.134  

V centre pozornosti Brandtovej Ostpolitiky samozrejme stála aj snahu                       o 

normalizáciu vzťahov tak povedané nemecko-nemeckých. Pri rešpektovaní zmien situácie, 

ktoré nastali v Spolkovej republike Nemecko po vytvorení novej vládnej koalície zopakovala 

NDR svoju ochotu, ktorú prejavila už v predchádzajúcej dobe. V decembri 1969 poslal 

predseda Štátnej rady NDR Walter Ulbricht návrh zmluvy135 o otázke nadviazania 

rovnoprávnych vzťahov medzi obidvomi nemeckými štátmi spolkovému prezidentovi 

Gustavu Heinemannovi. Účastníkom jednania za NDR mali byť predseda vlády Stoph a 

minister zahraničných vecí Winzer. V danej chvíli bola teda reálna nádej na odpoveď, ale aj 

vôbec na to, že dôjde k jednaniu o tejto otázke. 

Významným krokom k ich normalizácii bola potom vzájomná návšteva kancelára 

Brandta a predsedu vlády NDR. Společné rokovanie oboch štátnikov dvoch nemeckých 

štátov sa začalo potom hneď 19. marca 1970 pri ceste kancelára Brandta do Erfurtu, kde sa 

stretol s predsedom vlády NDR Willi Stophom. Brandtov príjazd do mesta vyvolal             zo 

strany občanov NDR silné emócie a očakávanie.136 V apríli potom prebehla Stophova 

návštěva v západonemeckom Kasseli137, kde mu ovácie opačného charakteru pripravili 

pravicoví extrémisti.  

K normalizácii vzájomných vzťahov, ktoré boli vyjadrené zmluvným dokumentom 

však prekážalo stanovisko spolkovej vlády, ktorá odmietala uznať NDR podľa zásad 

medzinárodného práva. Oba nemecké štáty si podľa už uvedených slov z Brandtovho 

vládneho prehlásenia neboli zahraničím a ich vzťahy mohli mať len zvláštny charakter.  

V záverečnom komuniké138 je potom obsiahnutá len dohoda o ďalšom stretnutí 21. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
134Jeho fotografické zobrazenie sa stalo svetoznámym. Podrobne je Brandtovo pokľaknutie (včetne fotografie) 
popísané v Begegnungen, s. 525. To akýmalo zase význam viď Newhman, R., s. 47. 
135 Text dopisu Dokumenty k politice, s. 324. Dokumente des geteilten Deutschland. Band II. (od roku 1968). 
Hrsg. I. von Münch, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1975, s. 169-170. (ďalej len: Dokumente II). Text návrhu 
zmluvy Dokumenty k politice, s. 324-326., Dokumente II, s. 170-172.  
136 Svoj príchod do Erfurtu popisuje Brandt podrobne v Begegnungen, s. 490-492. Prejav W. Brandta             na 
stretnutí v Erfurte: Dokumenty k politice, s. 361-368, Dokumente II, s. 173-184; prejav W. Stopha: Dokumenty 
k politice, s. 349-361, Dokumente II, s. 184-201. 
137 Stretnutie v Kasseli bolo významné najmä 20 bodmi (viď Dokumenty k politice, s. 375-376, Dokumente II, s. 
205-206. ). Brandtov prejav na stretnutí v Kasseli: Dokumenty k politice, s. 372-375, Dokumente, s.201-207; 
prejav W. Stopha: Dokumenty k politice, s. 377-386, Dokumente II, s. 207-220. 
138 Viď Dokumenty k politice, s. 368.  
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mája v Kasseli, pretože k zblíženiu stanovísk strán jednoducho nedošlo. Dôležité je však 

ďalej podotknúť, že vo chvíli, kedy tento stav rešpektovala, a to v súvislosti s uzatvorením 

zmluvy so SRN, aj ZSSR na základe Scheelovho dopisu o nemeckej jednote, bolo ešte 

potrebné počkať na to, až zo strany veľmocí dočká úprav štatút Berlína.139 Zmluva               o 

základoch vzťahov medzi obomi nemeckými vládami bola potom konečne podpísaná až 21. 

decembra 1972.140 Uzatvorená zmluva však nepredstavovala žiadny „dohodnutý modus 

vivendi”, ale chcený nový základ, pričom mala dvojaký charakter. Na jednej strane je možné 

pokladať ju za medzinárodneprávnu zmluvu, ale ak sa však pozrieme na jej zvláštny obsah141, 

súčasne aj za zmluvu, ktorá venuje v prvom rade vo svojom obsahu pozornosť otázke úpravy 

vzájomných vzťahov.  

Na druhej strane však nebola ale „zmluvou o rozdelení”, „ale zmluvou, ktorá 

v súčasnosti ani v budúcnosti nevylučuje, aby sa spolková vláda snažila o dosiahnutie 

zjednotenia nemeckého národa. Pričom prijatie druhej časti Nemecka „do slobodného 

nemeckého štátu” musí zostnať po právnej stránke možné aj po nadobudnutí zmluvy 

v platnosť a ani jedna nemecká štátna príslušnosť nesmie byť v tomto obmedzená.” 142  

Okrem uvedenej otázky znovuzjednotenia a zdôraznenia zvláštneho charakteru 

nemecko-nemeckých vzťahov, tak ako to naznačuje citácia, mali pre Spolkovú republiku 

veľký význam aj praktické a humanitárne otázky.143 V správe o postavení národa               vo 

februári 1972 k tomu spolkový kancelár dodal: „Nemci ako celok nie sú v súčasnosti štátnym 

národom, no napriek tomu ich spája oveľa viac než len spoločný jazyk… K tomu, aby sa to 

nezmenilo, pokiaľ nebude v budúcnosti možné politické spojenie, je potrebná oná politika, 

ktorá sa usiluje o zachovanie národa. Každá politika, ktorá chce slúžiť národnej jednote, 

musí pomáhať udržiavať onú skutočnosť.” 144  

Po viac ako dvadsiatich rokoch došlo k tomu, že SRN začala pokladať Nemeckú 

demokratickú republiku za druhý nemecký štát, priznala jej zároveň suverenitu na jej štátnom 

území a samostatnosť rozhodovania v oblasti vnútorných a vonkajších záležitostí. Okrem 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
139Vlastnej normalizácii nemecko-nemeckých vzťahov však predchádzala ešte úprava štatútu Berlína             zo 
strany západných veľmocí-viď Štvorstranná dohoda o Západnom Berlíne-začiatok novej éry v politike Východ-
Západ -podkapitola 4.3, s. 52. 
140 Aj napriek tomu, že jednania o zmluve prebiehali v zložitej situácii, podarilo sa uzatvoriť zmluvu, ktorá bola 
výhodnou pre obe strany. Prihliadala v podstate k ich záujmom a stala sa základom pre ich vzájomné vzťahy. 
Text zmluvy viď Dokumenty ke studiu III, s. 287-288.  
141 Tj. z neho vychádzajúc. 
142 Ibid.: cit. dielo, s. 121. 
143 O ich význame píše Willy Brandt vo svojich pamätiach: „Bolo to veľké množstvo menších aj väčších krokov, 
ktoré nás bezprostredne nepriviedli bližšie k cieľu spolupatričnosti Nemcov. Šlo nám skôr o to nájsť spôsoby 
spolužitia, ktoré umožnia Nemcom dobré susedstvo a vedomie pospolitosti.”-Begegnungen: cit. dielo, s. 521. 
144 Ibid., s. 521-522. 
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toho tiež vyjadrila záväzok k nediskriminácii, rešpektovať hranice a rovnoprávnosť a 

nepoužiť silu, a to ani hrozbou pri riešení možných sporov a konfliktov. Štvrtý článok potom 

ustanovil, že ani jeden z nemeckých štátov nesmie zastupovať ten druhý                  na 

medzinárodnej úrovni alebo jednať v jejo mene145, čo znamenalo v podstate koniec existencie 

takzvanej Hallsteinovej doktríny.                      

Uvedený fakt potom v podstate znamenal obrovský vzostup prestíže samotnej 

Nemeckej demokratickej republiky, ktorá bola už predtým označovaná zo strany SRN ako 

„sovietska okupačná zóna”.146 Obidve zmluvné strany vyjadrili tiež ochotu posilniť otázku 

mierových vzťahov147, analyzovať predovšetkým oblasť praktických a humanitárných 

otázok148 a jednať o uzatvorení celej rady dohôd, ktoré sa týkajú otázky vzájomnej              

spolupráce v najrôznejších oblastiach.  

Na základe uvedeného je možné teda konštatovať, že okrem nadviazania 

diplomatických stykov medzi dvomi susednými štátmi, šlo v zmluve nepochybne o viac. 

Totiž vzájomné uznanie obidvoch nemeckých štátov na území skôr jednotného Nemecka, 

signalizovalo v danej chvíli uzákonenie jeho rozdelenia, ale zároveň aj ukončenie obdobia ich 

vzájomnej nevraživosti a osočovania, ktoré mali veľmi negatívny dopad na celkovú európsku 

a svetovú politickú scénu.   

Po rokoch nepriateľstva a vzájomnej nevraživosti, znamenalo podpísanie uvedenej 

zmluvy v podstate akési vyjadrenie spoločnej ochoty k otázke zaistenia mieru, nepoužitia sily 

a k akceptovaniu cieľov, ktoré mala vo svojom pláne OSN, no rovnako tiež princíp 

rovnoprávnosti oboch a samostatnosť v rozhodovaní vo vnútorných a vonkajších 

záležitostiach, čím sa zase vytvorili zároveň predpoklady pre rozvoj ich dobrých susedských 

vzťahov, spolupráce a porozumenia. 

Kulmináciou aktivít východnej politiky bola 11. decembra 1973 uzatvorená ešte 

pražská zmluva o normalizácii vzťahov Spolkovej republiky s Československom. Tu bola  ale 

na rozdiel od predchádzajúcich zmlúv so ZSSR a Polskom hlavnou spornou otázkou          vo 

vzájomných vzťahoch Mníchovská dohoda zo septembra 1938. Už v preambuli obe strany 

konštatovali, že „mníchovská dohoda” bola Československu vnútená pod nátlakom hrozby 

silou. Na základe predpokladu obojstranného úsilia sa ale podarilo zhodnúť for-           

 

 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
 

 
 
 

145 „Nemecká demokratická republika a Spolková republika Nemecko vychádzajú z toho, že žiadny z oboch 
nemeckých štátov nemôže zestupovať druhý štát medzinárodne alebo jednať v jeho méne.”-Dokumenty         ke 
studiu III: cit. dielo, s. 287. 

 

146 Prípadne je možné aj označenie „zóna”. Okrem toho jej však bola tiež upieraná štátnosť a výkon 
zvrchovanosti na svojom štátnom území. 

 
147 A to najmä medzi európskymi štátmi. 
148 Tieto otázky sú obsahom 7. článku zmluvy viď Dokumenty ke studiu III, s. 288. 
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-mulácii o nulite mníchovskej dohody149, ktorá tak už nemala predstavovať do búducnosti 

žiadny problém v rozvoji vzťahov. Na základe postoja oboch zmluvných strán sa teda 

podarilo dosiahnuť kompromis v otázke neplatnosti Mníchovskej dohody, pričom každá 

strana to chápala odlišne, Československo „ex tunc”150 a Spolková republika „ex nunc”.151  

Ak sa však pozrieme na právnu stránku tejto zmluvy, zistíme, že bola ale 

najzložitejšou zo všetkých zmlúv, ktoré boli uzatvorené so socialistickými štátmi. 

Kompromisná formulácia, podľa ktorej sa označuje tiež ako „umelecké dielo”152 v oblasti 

medzinárodného práva, bola predpokladom pre to, aby mohli obidve strany zotrvať            na 

svojich právnych pozíciách. „Československá strana mala potvrdenú medzinárodne-právnu 

kontinuitu Československej republiky, nemeckej interpretácii sa zase podarilo zabrániť 

negatívnym právnym dôsledkom, ktoré by vznikli sudetským Nemcom neplatnosťou 

Mníchovskej dohody od samého počiatku.” 153  

Význam pražskej zmluvy však spočíva nielen z pohľadu vzájomných vzťahov medzi 

ČSSR a SRN, no zároveň tiež v tom, že predstavovala vôbec významný príspevok v otázke 

mieru, bezpečnosťi a samotnej spolupráce v Európe. Svojím obsahom  bola v podstate 

pokračovaním zmlúv, ktoré Spolková republika uzatvorila so Sovietskym zväzom a s NDR, a 

s ktorými tiež podľa Prehlásenia o úmysloch, ktorý bol dohodnutý v súvislosti s uzatvorením 

nemecko-sovietskej zmluvy, vytvára jednotný celok.154 Zároveň  je však možné zaradiť ju k 

celej rade významných medzinárodných udalostí, ktoré boli predpokladom pre vytvorenie 

podmienok pre obrat v studenej vojne k znižovaniu napätia vo svete. 

 

2.4 Význam Brandtovej Ostpolitiky ako základ dobrého susedstva 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
149 Nulita Mníchovskej dohody je obsahom prvého článku zmluvy, v ktorom sa píše: „Československá 
socialistická republika a Spolková republika Nemecko považujú mníchovskú dohodu z 29. septembra 1938 
vzhľadom k svojim vzájomným vzťahom podľa tejto Zmluvy za nulitnú.-cit. podľa Dokumenty ke studiu 
mezinárodního práva a politiky. Sv. 4. Editor M. Potočný a kol., Svoboda, Praha 1982, s. 317. (ďalej len 
Dokumenty ke studiu IV). 
150 „Odvtedy”, tj. mníchovská dohoda nikdy neplatila. 
151 „Odteraz”, tj. určitú bližšie špecifikovanú dobu platila, ale už neplatí. 
152 Nem. „Völkerrechtliches Kunststück” 
153 Východní politika: cit. dielo, s. 135. 
154 Viď piaty bod Bahrovho dokumentu. V piatom bode tohoto dokumentu, a to konkrétne v prvom bode 
prehlásenia o úmysloch je možné nájsť kľúčové slovo „jednotný celok”: „Vlády zväzu Sovietskych 
socialistických republík a Spolkovej republiky Nemecko sa shodujú v tom, že dohoda, ktorú uzatvárajú … 
(doplní sa oficiálny názov dohody), a odpovedajúce dohody (zmluvy) Spolkovej republiky Nemecko s ďalšimi 
socialistickými krajinami, najmä dohody (zmluvy) s Nemeckou demokratickou republikou (zrov. Bod 6, kde sa 
píše, že Vláda Spolkovej republiky Nemecko prehlasuje ochotu uzarieť s vládou Nemeckej demokratickej 
republiky dohodu, ktorá bude mať rovnakú medzi štátmi obvyklú záväznosť ako iné dohody,… .), Polskou 
ľudovou republikou a Československou socialistickou republikou (zrov. Bod 8, v ktorom sa píše, že Vlády Zväzu 
sovietskych socialistických republík a Spolkovej republiky Nemecko sa zhodujú v tomu, že otázky spojené 
s neplatnosťou Mníchovskej dohody… .), tvorí jeden celok.”-Dokumenty k politice: cit. dielo, s. 406-407. 
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s východnou Európou 
 

Zmluvy, ktoré uzatvorila Brandtova vláda so socialistickými štátmi                           v 

priebehu rokov 1970-1973 vytvorili predpoklady pre vytvorenie solídneho základu dobrých 

susedských vzťahov. Snažili sa nimi prekonať zložité obdobie svojej minulosti, ktoré 

zanechalo výrazné stopy vo vzájomných vzťahoch nemeckého národa a jeho východných 

susedov a zároveň zahájiť novú éru vo vzťahoch.155   

Prostredníctvom novej bonnskej východnej politiky sa najvyšší predstavitelia SRN a 

socialistických štátov stretávali, aby prejednávali jednak otázku vývoja svojich vzájomných 

vzťahoch, tak aj priebeh udalostí v medzinárodnej politike. Pravidelne boli zvolávané 

zasadnutia ministrov zahraničných vecí a ďalších členov vlád, konali sa návštevy delegácií 

parlamentov, strán, odborov a republík.156  

Za jeden z dôležitých prínosov Brandtovej západonemeckej zahraničnej politiky,       a 

to vo vzťahu k socialistickým krajinám, je možné pokladať tiež rast samostatnosti a 

dôveryhodnosti Spolkovej republiky Nemecko v európskej a medzinárodnej politike. SRN si 

získala samostatnosť aj vďaka tomu, že ju spojenci začali považovať a zároveň tiež 

rešpektovať ako štát s jednoznačne vymedzenými hranicami  a že už ich nezaťažovala 

problémami, ktorých riešenie záviselo od otázky zmeny situácie vo svete a pomerov 

v Európe. Podľa slov tvorcu novej východnej politiky, bolo jej podstatou to, „aby sme sa 

silnejšie a inak než predtým starali o svoje záležitosti a nespoliehali sa na to, že sa druhí    za 

nás zúčastnia rozhodovania. K tomu patrí, že sme sa v dôveryplnom spojení                   so 

spojencami stali obhajcami svojich záujmov voči vládam socialiastických krajín. Tým sa 

zmení váha, ktorá nám bola prikladaná vo výbore pre európsku, atlantickú a medzinárodnú 

spoluprácu.”157  

Tým, že Brandtova vláda pristúpila  najskôr k normalizácii vzťahov so Sovietskym 

zväzom ako vedúcou mocnosťou východného bloku a jednou z veľmocí zodpovedných     za 

Nemecko a Berlín a zároveň uznať terajšiu situáciu vytvorenú po 2. svetovej vojne, podarilo 

sa jej vytvoriť určitý rámec pre nemecko-sovietske rozhovory158, na základe ktorého bolo 

 

 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
 

 

155 Na tieto zmluvy však nadväzovala celá rada ďalších dohôd o hospodárskej, vedeckotechnickej, kultúrnej a 
športovej spolupráci. 

 
 
 

156 To bolo potom zároveň tiež nevyhnutným predpokladom pre ďalšie a následné rozvíjanie vzájomných 
vzťahov, čím sa zase na druhej strane predchádzalo novým konfliktom a v rámci dostupných možností boli 
nadväzované kontakty s ľuďmi. 

 
157 Begegnungen: cit. dielo, s. 222. 
158 Tj. Bahrov dokument. 
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potom možné uzavrieť v auguste 1970 zmluvu. Moskovská zmluva potom samozrejme 

predstavovala akýsi „vzor” pre ďalšie zmluvy, ktoré boli postupne uzatvorné     s krajinami 

strednej a východnej Európy. Následný vývoj udalostí bol potom jasným dôkazom toho, že 

cesta, ktorá bola zvolená, bola správna.  

Narastajúca medzinárodná podpora159 a tiež zahájenie rokovaní o otázke vstupu                    

do Organizácie spojených národov160, len čo dojde k tomu, že sa vzťahy oboch nemeckých 

štátov znormalizujú, boli v priebehu  predvolebnej kampane v Spolkovej republike 

predpokladom, ktorý umožnil SPD-FDP vyhrať voľby a získať slušnú väčšinu v Spolkovom 

sneme. O ďalšom pokračovaní Brandtovej Ostpolitiky už nemal v danej chvíli nikto pochýb. 

 

 

 

 

 

 

3 Otázka „détente” v medzinárodnej politike 

  
3.1 Protagonisti a ich predstavy 

 

Na konci 60. rokov sa vzájomný politický vzťah oboch superveľmocí začal postupne 

meniť. Tento proces sa odohrával na pozadí konsolidácie sovietskeho mocenského 

monopolu vo východnej Európe161 a neúspešnej americkej intervencie           vo 

vietnamskej vojne. Na konci šiesteho decénia 20. storočia sa teda v medzinárodných 

vzťahoch vytvorila akási neobyčajná a zvláštna situácia, ktorá bola zároveň 

predpokladom            pre následné uvoľnenie medzinárodného napätia162 vo vzťahu 

 

 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
 

 

159 Tá bola vyjadrená okrem iného aj udelením Nobelovej ceny mieru Willymu Brandtovi v decembri 1971 
v Oslo. 

 
 

160Východná politika Brandtovej vlády viedla tiež k posilneniu medzinárodného postavenia oboch nemeckých 
štátov, ktoré čoho jasným dôkazom bolo zároveň aj prijatie SRN a NDR za členov OSN v septembri 1973. 

 
 

161 Tj. potlačenie reformného hnutia v ČSSR, vyhlásenie tzv. Brežnevovej doktríny. 
162 Tj. „détente” (franc. uvoľnenie), ktorej súčasťou sa práve od konca 60. rokov stala zásada rešpektovania sfér 
vplyvu oboch superveľmocí, ktorá minimalizovala dopad rady medzinárodných krízí (akými boli napr. arabsko-
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Východ-Západ. Henry Kissinger k tomu vo svojich pamätiach píše: „Na Západe, 

v Spojených štátoch a Európe prevládol všeobecný impulz obnoviť aktívne úsilie o 

politiku détente a nedovoliť, aby ju invázia do Čekoslovenska prerušila. … Bolo 

zvláštne, že po invázii do Československa to bola Amerika, od koho sa žiadalo, aby 

demonštroval svoju dobrú vôľu. Rovnako tiež nebolo jasné, aké konkrétne faktá 

ospravedlňovali nepochybný pocit nádeje a naliehavosti shrnutý v úvodníku listu The 

Washington Star z 9. marca, ktorý autor uzavrel slovami: „Pokiaľ niekedy nastal čas na 

détente, tak je to teraz.” 163  

Hlavnými tvorcami politiky détente boli zo sovietskej strany Leonid I. Brežnev,     zo 

strany Spojených štátov prezident Richard M. Nixon a zo strany Spolkovej republiky 

Nemecko kancelár Willy Brandt. Samotná politika uvoľňovania164 prinášala so sebou 

v podstate diplomaciu bezprostredných rokovaní, a to nielen medzi superveľmocami, 

ale aj medzi členmi blokov na Východe a Západe. Narastajúca medzinárodná 

spolupráca viedla teda k oslabeniu pretrvávajúcich mocenskopolitických a 

ideologických rozporov, ale ako základnú skutočnosť ich samozrejme nerušila ani 

nezakrývala. Politika uvoľňovania bola jednoducho pragmatickou a praktickou 

politikou, založenou na životnej potrebe a nevyhnutnosti vzájomnej dôvery.  

Pri zamýšľaní sa nad koncepciou détente oboch superveľmocí, je potrebné koštatovať, 

že: „Rozdielna americká a sovietska koncepcia détente hrala rozhodujúcu rolu 

v americko-sovietskyh vzťahoch v priebehu 70. rokov. Od roku 1969 do roku 1972 sa 

posunuli obidve krajiny, a to pomaly a nerovne smerom k stretu165 záujmov, ktoré by 

tolerovali ich vzájomné zlepšujúce sa vzťahy.” 166 Do popredia sa zároveň stavia ale 

ďalej otázka. Čo umožnilo obom krajinám vlastne realizovať svoju politiku détente? 

Pri hľadaní odpovede na túto otázku je potrebné uvažovať ale najprv nad tým, v akej 

situácii sa obe krajiny v tomto období nachádzali. Čo sa týka Spojených štátov, tie sa 

čoraz viac zmietali vo vietnamskej vojne, ktorá ich vyčerpávala po každej stránke.167 

Iná situácia však bola v Sovietskom zväze.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        
izraelské vojny, konflikt v Indočíne atď.) na globálnu politiku. Bližšie podrobnosti k významu a obsahu pojmu 
détente je možné nájsť v stati Vojtecha Mastného viď American Détente, s. 19. 
163 Roky v bílém domě: cit. dielo, s. 129. 
164 Jej hlavné ciele spočívali v zabezpečení stability vo vzťahoch Východ-Západ, v znížení rozsahu konfrontácií 
a vo vytvorení ovzdušia dôvery na báze ochoty rokovať. 
165 Možný je aj preklad spojeniu. 
166 Détente and Confrontation: cit. dielo, s. 27. 
167 Tj. všestranne a progresívne. Henry Kissinger v tejto súvislosti píše: „Výdaje na naše vojenské ťaženie     vo 
Vietname tvorilo za fiškálny rok 1969 30 miliárd dolárov.”-Roky v bílém domě: cit. dielo, s. 225, pozn. 
Kissinger ale ďalej píše, že: „V druhej polovici roku 1968 umieralo v akcii za týždeň v priemere 200 
Američanov, celkovo padlo v tomto roku na bojovom poli 14 592 amerických vojakov. Od roku 1961             do 
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Jedným z významných predpokladov, prostredníctvom ktorého mohol ZSSR v podstate 

realizovať svoju politiku détente168, bolo jeho intenzívne zbrojenie. Okrem toho však 

zároveň169, dosiahol tiež rovnakú početnosť a dalo by sa povedať, že aj väčší pokrok 

v technológii, a to v oblasti strategických jadrových zbraní. Uvedená skutočnosť bola 

potom následne predpokladom pre vytvorenie priaznivých podmienok, kedy sa vidina 

obáv zo strany Sovietskeho zväzu o vlastnú bezpečnosť rozplynula, čím sa vytvorili 

súčasne predpoklady pre začiatok rozhovorov o kontrole strategických zbraní.170  

Ich zahájenie sa však ukázalo byť v danej chvíli nutnosťou. Totiž už v priebehu prvej 

Nixonovej návštevy Európy, ktorá sa uskutočnila začiatkom roku 1969, musela jeho 

administratíva viesť rozhovory o tom, akým spôsobom jednoducho nájsť odpovede na 

ponuky zo strany ZSSR. Jednotliví európski politici, sktorými Nixon jednal, 

vahlasovali, aby boli rozhovory o SALT zahájené v čo najkratšej době a aby s nimi 

americká strana ich priebeh zároveň tiež konzultovala.   

Nixonova prvá návšteva Európy sa uskutočnila tesne potom, jako 20. januára 1969 

nástupil do svojho úradu amerického prezidenta. Okolnosti a situácia, za ktorých 

vstupovala Nixonova administratíva do Bieleho domu boli však zložité.    

Pre pochopenie otázky prístupu a koncepcie détente zo strany USA171, je dôležité ale 

najskôr ukázať, v akej situácii sa nachádzal Nixon pri svojom nástupe do úradu. Jeho 

administratíva sa v danej chvíli zmietala v podstate uprostred, a to dalo by sa povedať,        

v jednej z najväčších zahraničnopolitických krízí v americkej histórii. Táto skutočnosť 

mala úzku súvislosť prirodzene s vojnou vo Vietname, v ktorej bojovalo viac jako pól 

milióna amerických vojakov a ktorej udalosti je možné v podstate považovať za akúsi 

jasnú ukážku hlbokej koncepčnej krízy americkej zahraničnej politiky.  

Na základe uvedeného je potom možné konštatovať, že medzinárodné postavenie 

Spojených štátov v dobe, kedy Nixonova administratíva vstupovala do Bieleho domu, 

bolo v oveľa horšej situácii v porovnaní s minulosťou. Spojené štáty, ktoré boli v danej 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        
20. januára 1969 padlo v bojoch vo Vietname viac ako 31 000 Američanov.”-Ibid.:cit. dielo, s. 225.         
Z uvedených citácií je zrejmé, že vojna vo Vietname zaťažovala teda Spojené štáty naozaj po každej stránke, či 
už po stránke výdajov a nákladov na ňu, no rovnako aj po stránke toho, že si vyžiadala obrovské množstvo obetí, 
čo dôkladajú jasne Kissingerove čisla obetí, ktoré uvádza vo svojom diele. 
168 Sovietska koncepcia détente  je detailne potom rozobraná v diele Détente and Confrontation, s. 40-57. 
169 A to v porovnaní s USA. 
170 Otázka rozhovorov o obmedzení strategických jadrových zbraní SALT, ktorá boli zahájené v novembri 1969 
v Helsinkách je obsiahnutá v  podkapitole 3.2., s. 41. 
171 Americká koncepcia détente  je podrobne rozpracovaná v diele Détente and Confrontation, s. 28-40. 
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chvíli vyčerpané touto strašnou vojnou, sa ocitli jednoducho v pozícii „strategickej 

rovnosti         so ZSSR.” 172  

Nixonovým poradcom pre otázky národnej bezpečnosti sa stal už spomínaný Henry A. 

Kissinger, pôvodom Nemec z bavorského Fürthu. Pod jeho vedením sa nová americká 

administratíva snažila o to, aby: „Namiesto rovnováhy, o ktorú sa usilujú ostatné 

národy, tak ako podotkol sám Kissinger, my sa staráme o legálnu záruku mieru. Máme 

sklon ponúkať svoj altruizmus ako záruku spoľahlivosti.” 173 Pričom zeuropeizovanie 

americkej zahraničnej politiky malo následne predstavovať akési vyústenie z tejto 

situácie, a to ale tak, že celková sústava názorov a predstáv tu mala mať už podstatne 

menší vplyv ako v minulosti. Dôležité však bolo ďalej aj to, že Nixonova administratíva 

venovala značnú pozornosť vo svojej diplomacii riešeniu naliehavých otázok a snažila 

sa o dosiahnutie čiastočných a momentálnych úspechov. V súvislosti s procesom 

uvoľňovania na globálnej úrovni, bola americká administratíva nútená ale vychádzať a 

zároveň počítať s tým, čo prinášal súčasne proces uvoľňovania na Starom kontinente. 

Jeho základy však boli položené a stanovené už oveľa skôr. „V decembri 1967 schválila 

Severoatlantická rada programový dokument, vypracovaný belgickým ministrom 

zahraničia Pierrom Harmelom. Spojenci v Harmelovej správe potvrdili, že nie je možné 

oddelovať vojenskú rovnováhu medzi blokmi od uvoľnenia s Moskvou. Zároveň sa 

zaviazali, že nie je možné pripustiť akékoľvek súťaženie o uvoľnenie s Východom, ktoré 

by mohlo podryť súdržnosť Aliancie.”174 Uvedené zásady spojené s otázkou 

uvoľňovania sa však stali záväznými aj pre ďalšiu budúcnosť, a to predovšetkým pre 

Spojené štáty. Ich postoj bol vo vzťahu k Európe nasledovný.  

Americká zahraničná politika nemala pre Starý kontinent v podstate žiadne velkolepé 

ciele. Naopak, snažila sa práve o vyriešenie dôležitých a špecifických záležitostí, akou 

bola kontrola zbrojenia a otázka Berlína.175 Tieto kľúčové otázky, ktorým hodlali obaja 

štátnici venovať svoju pozornosť, mohli samozrejme vytvárať akúsi kontinuitu aj 

s ostatnými otázkami, čo mohlo byť následne pozitívnym predpokladom pre celkové 

európske urovnanie. Zmysel európskeho uvoľnenia videli Nixon a Kissinger potom 

v udržaní rovnováhy medzi superveľmocami, a to ale s menšímí nákladmi. Z uvedených 

 
 

 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
 

 

 

172 Cit. podľa Luňák, P.: Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce, Praha 1997. (ďalej len Luňák, 
P.). 

 
173 Cit. podľa Kissinger, H. A., American Foreign Policy, New York 1977, s. 92. 

 
174 Luňák, P.: cit. dielo, s. 225. 
175 Otázka Berlína je predmetom podkapitoly 4.2., s. 45. 
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dôvodov sa preto Spojené štáty orientovali najmä na jej vojenské aspekty, čoho 

dokladom boli aj úspechy rozhovorov o vzájomnom a vyváženom znížení konvenčných 

síl (MBFR)176, ktoré boli zahájené vo Viedni v roku  1973. 

Veľmi dôležitou sa však ukázala byť otázka tzv. selektívnej détente zo strany 

Sovietskeho zväzu, ktorej nebezpečie si Nixonov zahraničnopolitický „guru” 

uvedomoval veľmi dobre. V prípade, že by ZSSR mohol teda určovať rozsah uvoľnenia, 

ktorý by následne poskytol krajinám západnej Európy, mohlo by byť dôsledkom takejto 

politiky ohrozenie súdržnosti Západu a rozdelenie Severoatlantickej aliancie, a to podľa 

názorov a predstáv Sovietskeho zväzu. Úsilie predísť tejto hrozbe predstavovalo však 

v danej chvíli veľkú výzvu pre samotnú americkú administratívu prezidenta Nixona, a 

to predovšetkým vo vzťahu k Spolkovej republike Nemecko.177 V SRN sa totiž sa na 

jeseň 1969 sformovala, a to na základe parlamentných volieb nová sociálno-liberálna 

koalícia pod vedením Willyho Brandta. Ten potom hneď v priebehu zimy 1969 prevzal 

do svojich rúk politickú iniciatívu a zároveň vyjadril zo svojej strany, a to vo vzťahu k 

Sovietskemu zväzu a Východnému Nemecku ponuku, aby sa všetci zúčastnené strany 

pristúpili k tomu, že sa vzdajú použitia sily vo svojich vzájomných vzťahoch a zároveň, 

že budú tolerovať status quo v strednej Európe. 

Vytvorením novej vládnej koalície pod Brandtovým vedením a zahájením realizácie 

jeho koncepcie novej Ostpolitiky a zároveň vyjadrením ochoty normalizovať a 

nadviazať dobré vzťahy so ZSSR a s celou východnou Európou na strane jednej a 

súčasne zahájením jednaní o SALT v Helsinkách v novembri 1969, sa vytvorila 

priaznivá situácia aj               na európskej úrovni. 

 

3.2  SALT  I  a cesta k vyvrcholeniu „détente” v roku 1975 
  

V súvislosti s európskym uvoľnením, je potrebné ale uvedomiť si, že súčasne prebiehal 

tento proces aj v celosvetovom meradle, a to na úrovni sovietsko-amerických vzťahov. 

Ich ústrednou témou pri rokovaniach, boli tak, ako som už skôr naznačil, otázky 

 
 

 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
 
 

 

 
 

176 Detaily k tejto otázke je možné nájsť viď Keefer, Edward C.; Selvage E. Douglas, Foreign Relations, 1969-
1976, Vol. XIX, European Security, United States Government Printing Office, Washington, 2008, Dokument č. 
340, s. 992-993. (ďalej len: FRUS). 
177Postoj Nixonovej administratívy k Brandtovej Ostpolitike, rozoberám v tejto súvislosti bližšie v podkapitole 
4.1., s. 44. 
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týkajúce sa obmedzenia strategických jadrových zbraní, teda jednania o otázke SALT.  

Uvedené jednania178, ktoré začali v Helsinkách v novembri 1969179, je možné 

považovať teda za významné pozitívum, ktoré ovplyvňovalo a napomáhalo zlepšovaniu 

vzájimných vzťahov oboch superveľmocí, čo sa následne prejavilo v uzatvoraní prvej 

dohody o obmedzení strategických jadrových zbraní (SALT I) v Moskve v máji 

1972.180  

Tú je potom možné považovať za akýsi centrálny bod a súčasne za trvalý výsledok 

samotnej politiky détente. Od nej sa prirodzene odvíjali aj ďalšie pokračujúce rozhovory 

v oblasti kontroly jadrových zbraní. Samotná dohoda SALT I však bola zároveň aj 

dôležitým dôkazom toho, že obidve superveľmoci sú schopné vôbec dohodnúť sa a 

urobiť závery v tak citlivej otázke, akou bola otázka strategických jadrových zbraní. Na 

základe uvedeného sa potom v podstate détente stala, a to do značnej miery synonymom 

uvedenej dohody.  

Postoj oboch strán k uzavretej dohode zachytil potom Henry Kissinger vo svojich 

pamätiach: „Potom sa dostavil ten pocit uvoľnenia,… Myslím, že je to veľmi dôležitý 

medzník,…,  som veľmi hrdý, že som na ňom mohol pracovať s vami, páni.” 181 Postoj 

sovietskej strany bol tiež kaldný, za zmienku stojí pripomenúť najmä stnovisko ministra 

zahraničia Gromyko: „Sme spokojní s tým, ako sa pri jednaní zachovala vaša strana, a 

snažila sme sa o reciprocitu. …Je to skutočne dobrý koniec, skutočný medzník.” 182 

 S ďalším priebehom udalostí bolo v súvislosti s politikou détente dôležité najmä 

odhalenie a následné vyšetrovanie aféry Watergate v USA na jar 1973. Otras na 

americkej politickej scéne, spôsobený touto aférou si však Sovietsky zväz, a to v 

zmysle, že by mohol mať nejaký dopad na ich vzájomé vzťahy so Spojenými štátmi 

pred konaním ďalšieho summitu, nepripúšťal. Vzájomné vzťahy oboch superveľmocí sa 

však rozvíjali a prehlbovali aj naďalej183 a vyvrcholili následne184 v júni 1973 pri  

návšteve sovietskeho vodcu L. I. Brežneva v Spojených štátoch.185  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
178 Tj. Rozhovory o SALT (Strategic Arms Limitation Talks), rovnako ako aj postoje oboch strán k tejto otázke, 
rozoberá detailne vo svojom diele Henry Kissinger viď Ibid., s. 745-756. 
179 Príčinou zahájenia rozhovorov o SALT až na jeseň 1969, bola intervencia ZSSR a jeho spojencov             do 
ČSSR v auguste 1968. 
180 Okrem vlastnej dohody SALT I, ktorá bola uzatvorená v rámci prvého veľmocenského summitu Nixona a 
Brežneva, ktorý sa konal v Moskve v období od 22. do 30. mája 1972 (podrobnosti k otázke dohody                o 
SALT I je možné nájsť v diele Détente and Confrontation, s. 213-216.), boli výsledkom rozhovorov SALT 
zároveň ešte Zmluvy o ABM (Anti-Ballistic Missile) z mája 1972 (viď American Détente, s. 23 a 24.) a potom 
tzv. Interim Agreement (viď  Ibid., s. 24.) 
181 Roky v bílém domě: cit. dielo, s. 1138 
182 Ibid.: cit. dielo, s. 1138. 
183 A to aj napriek prebiehajúcim udalostiam v USA. 
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Zmena v ich vzájomných vzťahoch nastala potom až v auguste 1974, kedy Nixonova 

rezignácia v dôsledku aféry Watergate, „ukončila „období líbánek” v sovietsko-

amerických vzťahoch.” 186 V danej chvíli sa dopredia stavala predovšetkým otázka 

uzatvorenia ďalšej dohody o obmedzení strategických jadrových zbraní.187 Jednania o 

nej však neboli príliš úspešné, a to v dôsledku celej rady ďalších problémov, a tak 

jediným, „významným výsledkom stretnutia nového amerického prezidenta G. Forda 

s Brežnevom    vo Vladivostoku188 koncom novembra 1974 bolo stanovenie 

kvantitatívnych limitov strategických zbraní.” 189 Summit vo Vladivostoku v novembri 

1974 bol však posledným významným stretnutím oboch superveľmocí na najbližších 

pár rokov.  

S ďalším vývojom udalostí došlo následne k zhoršeniu vo vzájomných vzťahov medzi 

USA a ZSSR, ktoré sa potom začalo meniť až v súvislosti s realizáciou programu Sojuz-

Apollo190 a predovšetkým s Konferenciou o bezpečnosti a spolupráci v Európe191, ktorá 

sa skončila podpísaním Záverečného aktu192 v Helsinkách 1. augusta 1975 za účasti 

tridsiatichtroch štátov Európy193, USA a Kanady. Zatiaľ čo jeho podpis znamenal 

vyvrcholenie európskej détente, samotná konferencia však prebiehala v období, 

v ktorom bol zenit tejto politiky už len minulosťou. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        
184 Predpokladom k tomu boli veľmi dobré Nixonove a Brežnevove osobné vzťahy. 
185 Viac podrobností k tejto otázke je možné nájsť v základnom diele k tejto problematike viď Vykoukal, J.-
Litera, B.-Tejchman, M., Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovietskeho bloku, Praha 2000, s. 508. (ďalej len: 
Východ). 
186 Východ: cit. dielo, s. 509. 
187 Tj. SALT II. 
188 Primárnym cieľom USA na summite vo Vladivostoku bolo zachovanie vzťahov medzi Východom a 
Západom v dobe, kedy sa americká politická scéna zmietala v neľahkej situácii a zároveň kedy sa samotná 
otázka détente stala terčom zo strany kritikov. Bližšie podrobnosti k summitu viď Roky obnovy:, s. 233-243. 
189 Východ.: cit. dielo, s. 509 
190 Možné je tiež označenie Apollo-Sojuz Test Project, čo bol prvý společný let USA a ZSSR v júli 1975. 
Program ukončil v podstate éru dobývania Mesiaca a bol zároveň predpokladom pre rozvíjanie spolupráce 
v kozmických programoch. 
191 Angl. CSCE, česky KBSE. Svoj oficiálny názov dostala Konfrencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe 
hneď po svojom zahájení v júni 1973. Jednania potom prebiehali celé mesiace, ale až v januári 1974 bolo 
dosiahnutý vhodný stav, kedy mohli jej účastníci zahájiť koncipovanie Záverečného aktu. 
192 Ten sa skladal s tzv. „košov”. Henry Kissinger k tomu vo svojich pamätiach píše: …„Vzduchom lietali 
výrazy ako ”nizozemské kompromisy”, „ fínske plány”, a nemecké návrhy.” Túto príšernú diplomatickú zmes 
triedili Briti geniálne do „košov”.-Roky obnovy: cit. dielo, s. 519. Otázku košov I, II a III rozoberá potom 
podrobne Henry Kissinger vo svojom diele viď Ibid., s. 519-520 a 523-525. Detaily týkajúce sa Koša III sú 
potom tiež obsiahnuté viď FRUS, Dokument č. 240-Telegram From the Department of State to Secretary of 
State in Jerusalem, s. 623-626. 
193 S výnimkou Albánska, ktoré sa konferencie nezúčastnilo. 
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4 Spojené štáty a Brandtova východná politika 
 

4.1 Postoj Nixonovej administratívy k západonemeckej 

Ostpoli-tike Willyho Brandta  
  
Americká administratíva prezidenta Richarda Nixona, ktorého myslenie formovala 

samotná studená vojna, zaujala k Brandtovej západonemeckej Ostpolitike nasledovný 

postoj. Willy Brandt, ktorého prvá návšteva Spojených štátov vo funkcii kancelára 

prebehla v apríli 1970, sa niesla v duchu priateľskej atmosféry. Nixon a poradca pre 

otázky národnej bezpečnosti Kissinger, dali síce na jednej strane pri rozhovoroch s 

Brandtom zelenú jeho plánom v oblasti zahraničnej politiky, no na druhej strane sa 

spolkový kancelár dozvedel, že sa ich postoj k realizácii jeho plánov v súkromí výrazne 

líši, inak povedané je skeptickejší.194 Ministerstvo zahraničia Spojených štátov potom 

v tejto súvislosti vyjadrilo presvedčenie, že nová bonnská koalícia nebude môcť zároveň 

realizovať „politiku zbližovania s Východným Nemeckom a politiku integrácie do 

Západnej Európy.” 195 
Z uvedeného potom následne vyvodilo ďalej ministerstvo záver, že aktívna 

celonemecká a samotná východná politika, budú hrať v priebehu vlády novej koalície 

primárnu rolu.  

V memorande, ktoré potom Kissinger adresoval prezidentovi, boli obsiahnuté tie isté 

 
 

 
 
 

 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
 
 
194 Bližšie podrobnosti k tejto otázke popisuje Brandt vo svojich pamätiach Begegnungen, s. 379-381. 
195 Roky v bílém domě: cit. Dielo, s. 380. 
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obavy: „Je nutné zdôrazniť, že muži ako Brandt, Wehner a ministr obrany [Helmut] 

Schmidt na seba bezpochyby pozerajú ako na štátnikov realizujúcich odpovednú politiku 

uzmierenia a normalizácie s Východom, a nechcú, aby sa táto politická línia dostala do 

konfliktu s faktom, že Nemecko patrí Západu. Nie je možné ani v najmenšom 

pochybovať o ich prozápadnej orientácii.” 196 Z prvej časti memoranda, určenému 

prezidentovi Nixonovi, vyplýva, že Kissinger nemal teda žiadne obavy v otázke dôvery 

Spolkovej republiky vo vzťahu k aliancii. Problém však spočíval v inom, v tom 

jednoducho dokážu  zvládnuť proces, ktorý pokiaľ sa zamyslíme, v prípade svojho 

stroskotania, by mohol znamenať ohrozenie ich politickej kariéry, a v prípade jeho 

úspechu by pravdepodobne získal až takú rýchlosť, čoho dôsledkom by bol otras na 

vnútropolitickej scéne Nemecka a zároveň narušenie jeho postavania v medzinárodnom 

kontexte. Uvedený problém spočíval teda v tom, inými slovami povedané, Nixonova 

administratíva sa jednoducho obávala, že by Brandtova nová Ostpolitika  mohla 

jednoducho metamorfovať v nacionalizmus.   

A tak z dôvodu značných obáv, ktorý u nej tento nacionalistický potenciál východnej 

politiky vyvolával, vyjadrila nakoniec americká administratíva zo svojej strany ochotu 

spolupracovať na jej realizácii, čo sa následne prejavilo v možnosti uzatvoriť jednanie 

štyroch mocností o otázke prístupu Západného Berlína.  

Na základe uvedeného je potrebné ale podotknúť, že aj napriek podpore                    v 

uskutočnení, ktorú Nixon a Kissinger prejavili nakoniec vo vzťahu                        

k Brandtovej západonemeckej Ostpolitike, každý vopred premyslený krok, ktorý chcela 

SRN vo svojej politike urobiť, musel byť zároveň prerokúvaný tiež v USA, ktoré mali 

v tejto záležitosti ako jedna zo superveľmocí rozhodujúce slovo. 

 

4.2 Berlínska otázka 
Problematika Berlína197, ktorý bol hlavným neuralgickým bodom svetovej politiky,  sa 

týkala všetkých spojencov z druhej svetovej vojny.198 Na základe toho, že sa ale Berlín 

nachádzal pod okupačnou správou199, nedisponovalo Západné Nemecko žiadnym 

 

 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
 196 Ibid.: Kissingerovo Memorandum zo septembra 1969 [prvá časť]: cit. dielo, s. 381. 

 
 
 
 

197 V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na predcháduajúce krízy v priebehu dvoch desaťročí, ktoré boli 
spojené s týmto mestom. Tie sú totiž dôkazom toho, že sloboda Berlína závisí od otázky zachovania jeho štatútu 
ako okupovaného mesta. To môžeme potom súčasne považovať za jediný právny základ, pomocou ktorého 
mohli čeliť USA a ich všetkým spojencom proti prípadnému tlaku zo strany ZSSR a východným Nemcom. 

 
198 Tj. Veľká Británia, Francúzsko, Spojené štáty a Sovietsky zväz. 
199 A to na základe oficiálneho hľadiska. 
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právnym postavením, ktoré by bolo predpokladom pre to, aby mohlo byť tiež 

zainteresované              do jednania o ňom samotnom. Citlivosť a zraniteľnosť berlínskej 

otázky, bola potom                v podstate akýmsi symbolom toho, že vzájomné vzťahy 

medzi Východom a Západom sú naapäté. Spojeným štátom tak nezostávalo v danej 

chvíli nič iné, len sa usilovať brániť Berlín takým spôsobom, ze bude nutné jednoducho 

spájať podmienku jeho slobody s ďalšími politickými otázkami, ktoré budú predmetom 

záujmu zo sovietskej strany.     

Otázka Berlína bola ústrednou témou a hrala teda vo vzájomných vzťahoch oboch 

superveľmocí kľúčovú rolu. V danej chvíli bola najdôležitejším problémom v Európe, 

ktorému bolo potrebné venovať značnú pozornosť a zároveň nájsť cestu k jeho riešeniu.  

Na začiatku jari 1970 bolo teda žiadúce, aby sa aj štyři víťazné mocnosti                  2. 

svetovej vojny zapojili do úsilia o normalizáciu situácie v Nemecku a v Berlíne. A tak  

sa v marci 1970 začali rokovania o ďalšej budúcnosti tretieho územného celku, 

Západného Berlína. Schôdzky sa konali bývalom sídle Kontrolnej komisie pre 

Nemecko, čo symbolizovalo súčasne ochotu vlád všetkých štyroch veľmocí opäť 

v nemeckej otázke aktívne spolupracovať a hľadať zároveň cestu pre společné riešenie 

tohoto kľúčového a závažného problému. 
 

 

4.2.1 Pohľad Západu k otázke prístupu do Západného Berlína 
  

Postoj Západu k otázke prístupu do Západného Berlína vychádzal z nasledovnej 

skutočnosti. Právo na volný prístup do západnej časti mesta vyplývalo podľa neho totiž 

„z obsadenia troch západných sektorov200, odvodzovalo sa z porážky a obsadenia 

Nemeckej ríše a jeho zmluvná úprava spočívala na tzv. Londýnskom protokole .201” 202  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
200 Bližšie podrobnosti k tejto otázke viď Nemecká otázka, s. 571. Termín západné sektory objasňuje bližšie vo 
svojich pamätiach Henry Kissinger, ktorý k tomu uvádza: …„Spojenci tento termím dôsledne používali, aby 
zdôraznili, že Berlín je stále jedným mestom pod okupačnou správou štyroch mocností.”…-Roky v bílém domě: 
cit. dielo, s. 757. 
201 Potrebné je však ešte podotknúť, že samotný Londýnsky protokol rátal ešte v priebehu vojny s tým, že dôjde 
k rozdeleniu Nemecka na okupačné zóny a s vytvorením a z Berlína sa vytvorí akési zvláštne územie, ktoré bude 
podliehať pod správu troch veľmocí. Viď Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky. Sv. 1. Editor B. 
Outrata a kol., NPL, Praha 1963, s. 100-102. (ďalej len: Dokumenty ke studiu I) ; Dokumente zu Deutschland 
(1944-1994). Hrsg. P. März, Olzog Verlag, München 1996, s. 63-64. Jeho anglické znenie viď Dokumente I, s. 
25-27.; Bližšie podrobnosti k protokolu je potom možné nájsť tiež viď Dokumentation   zu den innerdeutschen 
Beziehungen Abmachungen und Erklärungen, hg. Vom Presse und Informationsamt der Bundesregierung, 12. 
Aufl. Bonn 1989, s. 417., pozn. 1. (ďalej len: Dokumentation). 
202 Východní politika: cit. dielo, s. 66. 
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V tejto súvislosti je ale potrebné ďalej položiť si otázku. Čo bolo vôbec obsahom tohoto 

práva Západu na prístup? V prvom rade zahŕňalo vlastnú okupačnú dopravu, a to včetne 

civilnej dopravy medzi západnými okupačnými zónami a Západným Berlínom. Bez nej 

by totiž nemal žiadnu životaschopnosť a jeho obsadenie by nemalo následne žiadny 

zmysel.  

V porovnaní so Sovietskym zväzom a Východným Nemeckom, pokladala však 

spolková vláda a tiež Senát uvedenú berlínsku dopravu, ktorá má zvláštny charakter, za 

dopravu nepodliehajúcu všeobecnému tranzitnému právu.203 

V danej chvíli bolo však potrebné vyriešiť nasledovný problém. A to zo strany 

Spojených štátov jednoducho prinútiť sovietsku stranu k takému právnemu záväzku, 

ktorý by bol predpokladom pre dosiahnutie normálnejšieho prístupu do Západného 

Berlína a zároveň nájsť cestu k riešeniu jako uľahčiť styky medzi Východom a 

Západným Berlínom, ktoré boli od seba oddelené berlínskym múrom už v priebehu 

desiatich rokov.  

Západ teda požadoval, aby mal zo strany Sovietskeho zväzu204 garanciu toho, že jeho 

prístup do Západného Berlína bude jednoducho prednostný a nebude mu kladená žiadna 

prekážka. 

Na uvedenú požadavku však sovietska strana zaujala nasledovné stanovisko. Prehlásila, 

že v prípade tejto otázky nedisponuje žiadnymi kompetenciami. Okrem toho však ďalej 

podotkla, že v oblasti dopravy, ktorá prechádza cez Východné Nemecko, nemá žiadnu 

kontrolu a nemôže ju teda žiadnym spôsobom ovplyvňovať.  

Na základe toho potom Sovietsk zväz vyjadril následne prehlásenie, že uvedená otázka 

by mala byť predmetom jednania oboch nemeckých strán. Ak sa teda zamyslíme nad 

tým, že v prípade toho, že ZSSR jako jedna z okupačných mocností nenesie v tejto 

oblasti žiadnu zodpovednosť, tak potom ju podľa neho nemal ani Západ. Ako príklad je 

potom možné v tejto súvislosti uviesť tiež otázku civilného prístupu do Berlína, ktorý je 

tiež možné pokladať za čisto nemeckú záležitosť. Z uvedeného potom vyplýva že 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
203 V tejto súvislosti je však potrebné podotknúť, že už hneď v dobe po skončení 2. svetovej vojny, bola                       
v Spojeneckej kontrolnej rade prítomná celá rada dohôd, zaoberajúca sa otázkou prístupu v železničnej doprave 
a v cestnej doprave. Zmena v otázke prístupu, ku ktorej by mohlo dôjsť dohadami a opatreniami, a to zo strany 
Sovietskeho zväzu s tretími štátmi (predovšetkým prenesenie územnej suverenity a s tým aj určitých kontrolných 
práv na Nemeckú demokratickú republiku (uvedená otázka je obsiahnutá napr. v mluve medzi ministrom 
zahraničných vecí NDR Bolzom a zástupcom vtedajšieho sovietskeho ministra zahraničia Molotova z 20. 
septembra 1955-(text zmluvy viď Dokumenty ke studiu I, s. 294-296.; Dokumente I, s. 440-442.;  Nemecká 
otázka, s. 405-406. Text dopisu zástupcu sovietskeho ministra zahraničných vecí ministrovi zahraničných vecí 
NDR viď Nemecká otázka, s. 407.), neuznali západné veľmoci, SRN ani západoberlínsky Senát pre seba za 
záväzné.”-Východní politika: cit. dielo, s. 66. 
204 V žiadnom prípade však nie zo strany Sovietsksho zväzu. 
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akákoľvek kríza, ktorá by nastala, musela byť teda riešená len medzi obidvomi 

nemeckými štátmi. 

 

4.2.2  Väzby Západného Berlína a Spolkovej republiky Nemecko 
 

Pri analýze tejto otázky je na začiatok potrebné konštatovať skutočnosť, že aj napriek 

protestom Východu bol Západný Berlín začlenený do právneho, politického a 

hospodárskeho systému Spolkovej republiky Nemecko.205 Jasným prejavom týchto 

väzieb bola potom tzv. spolková prítomnosť.206 K uvedenej otázke, tj. Prítomnosti 

Spolkovej republiky, je potrebné však priblížiť najmä postoj Sovietskeho zväzu, ktorý 

bol nasledovný. 

Sovietska strana požadovala v podstate to, aby došlo k odtráneniu všetkých 

nezákonných aktivít Bonnu v meste.207 Sovietsky veľvyslanec Abrasimov208 však 

požadoval v tejto súvislosti, aby došlo najprv k vyriešeniu otázky spolkovej prítomnosti 

a až potom problém, týkajúci sa prístupu do mesta. 

Spolková republika však žiadala, aby sovietska strana jednoducho tolerovala skutočnosť 

existencie väzieb medzi ňou a Západným Berlínom. Týmto spôsobom sa usilovala v 

podstate dosiahnuť to, aby odstránila klasickú zámienku, ktorú komunisti bežne 

uplatňovali na Západný Berlín. 

Okrem stanoviska SRN a ZSSR, je však potrebné pozrieť sa ďalej aj na postoj Západu k 

tejto otázke. Západné mocnosti nepokladali Západný Berlín za jednu z krajín Spolkovej 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
205 Je dôležité poznamenať, že mal jednak ten istý právny rád, systém politických strán a tiež menu. Čo sa týka 
otázky preberania spolkových zákonov, platil tu zvláštny spôsob, ktorý sa v nemčine označuje ako tzv. 
„Mantelgesetzverfahren”, čo znamená v preklade na základe vlastného zákonného rozhodnutia učineného     zo 
strany berlínskej poslaneckej snemovny. Tento spôsob preberania zákonov bol v podstate garanciou právnej 
jednoty v prípade, že sa nejednalo o výhrady západných mocností, a to v otázke právneho postavenia a 
bezpečnosti. 
206 nem. „Bundespräzens”. Môžeme sem zaradiť jednak vytvorenie stálych úradných miest v Spolku 
v Západnom Berlíne (tj. Spolkový správny súd, kontaktné siesta bonnských ministerstiev, ďalej prechodné 
pobyty (tj. Spolkom usporadúvané zhromaždenia frakcií Spolkového snemu, návštevy spolkového prezidenta a 
kancelára). Časť uvedených akcií však bola použitá ako nástroj demonštratívnej prítomnosti proti prípadným 
nárokom zo strany Východu. Ďalší prejav väzieb potom predstavovalo samotné zastupovanie Západného Berlína 
(nem. „Außenvertretung”) Spolkovou republikou Nemecko, a to na diplomatickej a konzulárnej úrovni. 
Podrobnosti k obsahu oboch zastupovaní, diplomatického a konzulárneho-viď Východní politika, s. 64. Čo je 
však dôležité ešte podotknúť je to, že otázka zastupovania Západného Berlína bola          na oboch spomínaných 
úrovniach do značnej miery obmedzená. Západ si pre seba ďalej prisvojil rozhodovanie v otázkach, ktoré sa 
týkali jeho právneho postavenia a bezpečnosti. Z uvedeného dôvodu nebol potom Berlín súčasťou obsahu jednak 
Bahrovho dokument ani nemecko-sovietskej zmluvy. 
207 Viď 4.2.3.1 Otázka rozhovorov štyroch veľvyslancov. 
208 P. A. Abrasimov bol sovietsky veľvyslanec v NDR, ktorý ako ukážem neskôr, bol jedným z tých, ktorí 
podpísali Dohodu štyroch veľmocí o Západnom Berlíne 3.9. 1971. 
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republiky, čoho jasným dôkazom je potom aj posúdenie príslušných článkov 

západoberlínskej a západonemeckej Ústavy, v ktorých sa táto skutočnosť prejavila.209 

Ďalej je však potrebné tiež poznamenať, že už spomínanú otázku začlenenia Západného 

Berlína       do právneho a hospodárskeho systému SRN, západné mocnosti nielen 

tolerovali, ale dokonca aj podporovali. Popritom však venovali značnú pozornosť tomu, 

aby Spolková republika nevykonávala žiadnu moc v západnej časti mesta. 

Odlišný postoj v otázke väzby Západného Berlína a SRN, mala však samotná spolková 

vláda a Senát, ktorí ho považovali práve naopak za jednu z krajín Spolkovej republiky. 

Avšak otázka jeho právneho postavenia bola upravovaná na základe výhrad       zo 

strany spojencov. V tejto súvislosti potom „článok 144, odst. II  Základného zákona 

povoloval vysielať do Spolkového snemu a do Spolkovej rady aj zástupcov krajín, v 

ktorých alebo,…,aplikácia Základného zákona podliehala obmedzeniam. To sa týkalo 

Berlína, ktorý bol podľa článku 23 jednou zo spolkových krajín.” 210 

 

 

4.2.3  Priebeh rokovaní o štvorstrannej dohode 
Na základe analýzy postoja Západu k otázke prístupu do Západného Berlína a jeho 

väzieb so SRN, je možné konštatovať, že berlínska otázka bola naozaj zložitá. Naviac 

bola tiež prepojená s ďalšími súvislosťami, ktorý mali na ňu vplyv, a ktoré potom ona 

spätne ovplyvňovala. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť najmä vzťah 

k západným mocnostiam, ktorý sa vyznačoval tým, že bol jednoducho bezproblémový, 

čo bolo potom zároveň pozitívnym predpokladom k ďalšiemu pokračovaniu berlínskych 

jednaní. Dôležité je však ďalej podotknúť, že mocnosti zastupovali a hájili v Berlíne 

svoje vlastné práva a záujmy. Ďalšiu otázku však predstavoval meniaci sa vzťah medzi 

obomi superveľmocami. Spolková vláda mala totiž v tejto súvislosti značné obavy, že 

by otázka uvoľňovania mohla predstihnúť problém Západného Berlína.211 Poslednou 

významnou okolnosťou však boli jednania so ZSSR a tzv. Moskovská zmluva z 12. 

augusta 1970, ktorá predstavovala ich výsledok. Jej uzatvorenie bolo jednoznačným 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
209 V tejto súvislosti je možné ako príklad uviesť schvalovací dopis západných veľmocí (viď Dokumente I,      s. 
172. Berlínska ústava z 1. septembra 1950 Ibid., s. 158-171.) z augusta 1950 k západoberlínskej ústave, ktorá 
nadobudla platnosť 1. októbra 1950, v ktorej sa píše: Článek 87 je vysvetľovaný tak, že Berlín nemá v priebehu 
prechodnej doby (v ktorej použitie Základného zákona Spolkovně republiky v Berlíne podlieha obmedzeniam) 
žiadnu z vlastností dvanástej krajiny.-Dokumente I: cit. dielo, s. 172 a bod 2c. 
210 Východní politika: cit. dielo, s. 64-65. 
211 Tá však v skutočnosti problém Západného Berlína nepredstihla nikdy. Berlínska otázka totiž svojou 
zložitoštou predstihla aj SALT. 
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predpokladom pre jednania štyroch mocností o Berlíne, avšak k oslabeniu jej 

pozitívneho vplyvu došlo vo chvíli, kedy spolková vláda v júni 1970 prehlásila, že 

pokiaľ nedôjde k úprave berlínskej otázky v rámci štvorstrannej dohody, nebude môcť 

zmluva so ZSSR nadobudnúť platnosť. Naviac, keď sa v priebehu roku 1971 začali 

objavovať problémy s ratifikáciou moskovskej a varšavskej zmluvy v Spolkovom 

sneme, vyjadril ZSSR prehlásenie, že nadobudnutie „berlínskej dohody” v platnosť 

bude závisieť od otázky ratifikácie zmlúv.212 

Tak, ako som už ale skôr naznačil, že berlínska otázka bola zložitá, tak naviac bola 

rovnako považovaná za neuspokojivú, čoho jasným dôkazom bolo potom prehlásenie 

amerického prezidenta Nixona pri jeho návšteve Berlína vo februári 1969. „Považujme, 

my všetci, situáciu v Berlíne za výzvu k jednaniu a k ukončeniu napätia minulosti, tu a 

všade              na svete.” 213 Zároveň tiež, tak ako píše Henry Kissinger vo svojich 

pamätiach, „predniesol v továrni Siemens prejav, v ktorom znovu potvrdil zodpovednosť 

Spojených štátov             za slobodu tohoto mesta:„Nech sa nikto nemýli, žiadny 

jednostranný krok, žiadny protizákonný čin, žiadna forma nátlaku z akéhokoľvek zdroja 

neotrasú odhodlaním západných krajín hájiť svoje právoplatné postaveni ochranov 

slobody Berlína.” 214 

O ďalšie dva mesiace, 9. apríla 1969 došlo potom k stretnutiu ministrov krajín NATO 

vo Washingtone. Hlavnou témou tototo zasadnutia bolo preskúmať postoj Sovietskeho 

zväzu k otázke zahájenia jednaní. V júni tototo roku oznámili potom západné mocnosti 

sovietskej vláde, že SRN je pripravená začať rozhovory s NDR o dopravných 

problémech a zároveň o zlepšení situácie v otázke prístupu do mesta. Zároveň však 

spolková vláda zaujala tiež kladný postoj v oblasti aktivít Spolku v Bonne. Okrem 

kladného postoja SRN, zaujal však pozitívne stanovisko tiež Sovietsky zväz. Jeho 

ministr zahraničných vecí Andrej Gromyko oznámil pred Najvyšším sovietom ochotu 

ZSSR k zahájeniu výmeny názorov so spojencami o prekonaní ďalších komplikácií 

v Západnom Berlíne.215 Na základe uvedeného je možné teda konštatovať, že postoj 

ZSSR a USA bol v berlínskej otázke odlišný, čoho jasným dôkazom sú už uvedené 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
212 V tejto súvislosti je však potrebné ešte poznamenať, že bonnská vláda už skôr, a to v januári 1971, podotkla, 
že k ratifikácii oboch zmlúv s Moskvou a s Varšavou nedôjde skôr, než sa mocnosti nedohodnú navzájom o 
otázke štatútu Západného Berlína.-viď Catudal, H. M., The Diplomacy of Quadripartite Agreement on Berlin: 
The new Era in East-West Politics, Berlin 1978, s. 143.  Z uvedeného teda vyplýva, že najprv bolo potrebné 
uzatvoriť Dohodu  o Západnom Berlíne a následne mala prebehnúť ratifikácia zmlúv, aby mohla samotná 
dohoda nadobudnúť platnosť. Bližšie k tejto problematike a k otázke ratifikácie viď podkapitola 4.3. 
213 Begegnungen: cit. dielo, s. 511. 
214 Roky v bílém domě: cit. dielo, s. 379. 
215 Begegnungen, s. 511. 
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citácie. Nixon totiž hovoril pri svojej návšteve Spolkovej republiky o „Berlíne”, 

Gromyko zase o „Západnom Berlíne”. 

 

 

4.3.2.1  Otázka rozhovorov štyroch veľvyslancov 

K samotnému zahájeniu rozhovorov štyroch mocností došlo 26. marca 1970. Spolkový 

kancelár Brandt, ktorý však potreboval, aby sa čo najrýchlejšie dostavili úspechy jeho 

novej Ostpolitiky, sa snažil urýchliť jednania medzi Bonnom, Moskvou a Varšavou, no 

rovnako tiež tempo samotných jednaní štyroch veľmocí o Západnom Berlíne.216  

Ich rozhovory prebiehali za účasti troch bonnských veľvyslancov západných mocností a 

východoberlínského veľvyslanca Sovietskeho zväzu v budove bývalej Spojeneckej 

kontrolnej rady v americkom sektore Berlína. Zároveň je však potrebné podotknúť, že 

tieto rozhovory boli konzultované aj v priebehu stretnutí zástupcov troch mocností so 

spolkovou vládou, a to za prítomnosti berlínského Senátu. Tie sa konali pravidelne. 

Súčasne s tým však bola informovaná pravidelne tiež opozícia.217  

Ďalej je však dôležité ukázať to, na aké otázky sa v podstate tieto rozhovory zameriavali 

a čo bolo zároveň ich obsahom. Ich prvé zasadnutia sa orientovali predovšetkým na 

analýzu rozdielnych právnych stanovísk, pretože otázka dosiahnutia praktického 

pokroku sa zdala v danej chvíli ešte nedosiahnuteľná. Sovietsky zväz žiadal    zo svojej 

strany najmä odstránenie spolkovej prítomnosti, Západ zase zastupovanie Západného 

Berlína navonok Spolkovou republikou. Medzník v súvislosti s berlínskymi    

rokovaniami však predstavovalo potom až uzatvorenie už spomínanej Moskovskej 

zmluvy, kedy sa prejavil viditeľný pokrok v samotných jednaniach. Západ 

pravdepodobne čakal na chvíľu, kedy dôjde k uzatvoreniu tejto dohody. Jej podpis 

priniesol totiž značné uvoľnenie postoja zo strany Sovietskeho zväzu. V momente, kedy 

došlo ale poprvýkrát k výmene listín, ich názory však boli ešte do značnej miery 

odlišné. Na začiatku októbra tohoto roku boli potom zahájené prípravy o schôdzkach 

veľvyslancov a zároveň došlo aj k prijatiu návrhu na prvý spoločný dokument, tj. akýsi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
216 Viď Baring, A., Machtwechsel: Die Ära Brandt-Scheel, Stuttgart 1982, s. 332-335. 
217 V súvislosti s tým však došlo v ich priebehu tiež k zmene vlády v Bonne, kedy bola veľká koalíciu 
CDU/CSU a SPD vystriedala koalícioa SPD a FDP, zároveň došlo tiež v Moskve k zahájeniu výmeny názorov 
medzi Bahrom a Gromykom a   vo Varšave prebiehali prípravné rozhovory s Polskom. Z rovnakých dôvodov 
mali však aj v Berlíne tiež v úmysle nepoužiť slovo „jednanie” pri stretnutí (nem. „Verhandlungen”) a viedli 
navzájom medzi sebou „rozhovory” (nem. „Gespräche”). Uvedené rozhovory sa však vyznačovali zložitosťou, a 
to  z toho dôvodu, pretože na jednaní boli zastúpení štyria účastníci. ZSSR a NDR na strane jednej a západné 
mocnosti spoločne so spolkovou vládou a tiež západoberlínskym Senátom na strane druhej. 
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neformálny zoznam bodov, ktorému chceli obidve strany venovať svoju pozornosť, a to 

predovšetkým ich úpravám po právnej stránke. 

              Po roku vzájomných rokovaní dospeli potom na jar 1971 obidve strany 

k spoločnej koncepcii, ktorú predstavovala nasledovná hierarchia. K úprave berlínskej 

otázky malo dôjsť potom na základe tejto trojstupňovej štruktúry. Základ mala 

predstavovať štvorstranná dohoda o Berlíne, východiskom z toho mali byť tzv. 

nemecko-nemecké prevádzacie dohody a nakoniec Záverečný protokol, ktorý by všetko 

spečatil a uviedol do platnosti. 

 

 

4.3 Štvorstranná dohoda o Západnom Berlíne-začiatok novej 

éry v politike Východ-Západ 
             V priebehu februára  a  marca 1971 došlo na základe výmeny dokumentov 

k zahájeniu vlastnej fáze samotných jednaní. Tie sa však zhodovali predovšetkým           

v oblasti vecných otázok a v samotnej forme. Odlišné boli potom v celkovej politicko-

právnej koncepcii, pretože obidve strany zotrvávali na svojom stanovisku, a to v oblasti 

svojich právnych pozícií. Aby však nedošlo z uvedeného dôvodu ku stagnácii 

samotných jednaní, vylúčili obe strany následne pri svojich rokovaniach otázky, ktoré 

boli predmetom sporu a zameriavali sa na oblasť praktických úprav, ktorých obsahom 

však už neboli právne stanoviská. 

             Na konci mája 1971 sa následne dostavil úspech, kedy došlo k vytvoreniu 

akéhosi základu, lepšie povedané „kostry”, ktorá však bola ešte opatrená poznámkami a 

zátvorkami. V priebehu celého leta 1971 rokovali spojenci ešte intenzívne a zároveň 

analyzovali jednotlivé vecné otázky a potom ako bola odstránená posledná prekážka218, 

podpísali 3. septembra 1971 štvorstrannú dohodu219 a parafovali Záverečný protokol. 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
           218 Viď Východní politika, s. 69, pozn. 229. 

219 Samotné uzatvorenie dohody však bolo do značnej miery dramatické, čo jasne dokazuje aj následovná 
citácia: „Štvorstranná dohoda o Berlíne, dramatická situácia do poslednej chvíle, bola podpísaná o 13.03 
hod. miestneho času 3. septembra 1971 v bývalom sídle Spojeneckej kontrolej komisie.”-Cit. podľa  
Geyer, David C., Keefer, Edward C., Foreign Relations, 1969-1976, Vol. XL., Germany and Berlin, 
1969-1972, United States Government Printing Office, Washington, 2008, Dokument č. 327- Telegram 
From the Mission in Berlin to the Department of State, s. 913. Henry Kissinger píše v tejto súvislosti tiež            
o uzatvorení štvorstrannej dohody vo svojich pamätiach: „Pokiaľ  mali rozhovory o Berlíne nejakého 
hrdinu, je ním Rush. Dodržal slovo dané našim spojencom, udržal Bahrovu netrpezlivosť v medziach, 
viedol jednania s dvomi sovietskymi veľvyslancami (vo Východnom Berlíne a v Bonne) a to veľmi schopne 
a naprosto diskrétne. Bez neho by naše snahy nikdy neskončili týmto dramatickým úspechom.”-Roky 
v bílém domě: cit. dielo, s. 765.  Kenneth Rush bol veľvyslancom USA, ktorý teda podpisoval za Spojené 
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Aby bol však umožnený jeho podpis a zároveň tiež, aby samotná dohoda nadobudla 

platnosť, musela byť uzavretá ešte celá rada dohôd medzi NDR, SRN a Západným 

Berlínom.220 

             V priebehu septembra 1971 predložili štyri mocnosti rámcovú dohodu. Na to 

nadväzovali potom nemecko-nemecké jednania o prevádzacích dohodách, ktoré boli 

ukončené podpísaním odpovedajúcich dohôd v decembri tohoto roku. Tým sa teda 

vytvorili predpoklady, že jednak zmluvy s Východom a úprava berlínskej otázky boli 

pripravené k tomu, aby nadobudli platnosť. Dôležité však bola ešte to, aby prebehla 

ratifikácia nemecko-sovietskej a nemecko-polskej zmluvy v Spolkovom sneme, na 

ktorú bolo však ešte potrebné počkať.  

             Obidve zmluvy však boli predložené Spolkovému snemu k ratifikácii hneď, 

pretože Brandtová vláda chcela čo do najväčšej miery využiť priaznivé okolnosti 

medzinárodnej situácie. Obdobie prvej polovice roku 1972 bola teda príznačné bojom     

o ratifikáciu zmlúv. Otázka ich samotného prejednávania v Spolkovom sneme a 

v Spolkovej rade sa potom vyznačovala dokonca až niekoľkodenným rečníckym bojom. 

Obidve strany si však boli v danej chvíli vedomé skutočnosti, že na základe ich 

výsledkov sa bude odvíjať celý ďalší vývoj SRN, celého Nemecka a tiež Európy.   
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             Následný vývoj ďalších udalostí však priniesol, že „po porážke konštruktívneho 

hlasovania o nedôvere spolkovému kancelárovi Brandtovi v apríli 1972 sa už opozícia 

nemohla pustiť  do otvoreného boja proti zmluvám. Pár dní pred záverečným 

hlasovaním v Spolkovom sneme bola 12. mája 1972 parafovaná dopravná zmluva medzi 

SRN a NDR221, ktorá bola v ten istý deň zverejnená a jej text bol pri hlasovaní 

známy.222 So zmluvou spojené prehlásenie vlády NDR o uľahčení cestovania potom 

umožnilo, aby opoziční poslanci nechali zmluvy parlamento

 
štáty štvorstrannú dohodu. Okrem neho to bol však ešte za Francúzsku republiku Jean Saugnavargues,     
za Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a severného Írska Roger Jackling a za ZSSR P. A. Abrasimov.                                   
220 V tejto súvislosti je potrebné ale poznamenať, že vzájomné rokovania medzi Západným Berlínom a 
NDR boli zložité, rovnako ako tiež schôdzky zástupcov ministrov zahraničia NDR a SRN. Aj napriek 
uvedenému, boli ale do konca roku 1971 podpísané všetky dôležité a významné dokumenty, z ktorých by  
důležitou bolo uzatvorenie tzv. tranzitnej zmluvy medzi SRN a NDR o otázkách tranzitnej dopravy          
zo Západ. Berlína do SRN. (Text zmluvy je možné nájsť viď Dokumente II, s. 123-138.; Nemecká 
otázka, s. 478-488.). Tranzitná zmluva bola významná najmä tým, že sa jednalo v podstate o prvú 
oficiálnu zmluvu, ktorú uzatvorili vlády NDR a SRN. Jej podpísanie bolo potom predpokladom pre 
uzatvorenie prvej medzištátnej zmluvy, tj. dopravnej zmluvy medzi SRN a NDR. 
221 Jej následným podpisom 26. mája 1972 ako prvej medzištátnej zmluvy, sa otvorila súčasne cesta         
k záhajeniu rozhovorov o otázke normalizácie vzájomných vzťahov obidvoch nemeckých štátov. Text 
zmluvy viď Dokumenty k politice, s. 520-530.; Beziehungen der DDR zur BRD und zu Berlin (West). 
Dokumente 1971-1988. Staatsverlag der DDR, Berlin 1990, s. 28-38.; Dokumente II, s. 247-267. 

 
 
           222 Viď Východní politika, s. 91, pozn. 287. 
           223  Ibid.: cit. dielo, s. 91. 
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             17. mája 1972 potom prebehlo následne záverečné hlasovanie, kedy schválilo 

zmluvu so Sovietskym zväzom 248 poslancov, 10 bolo proti a 238 sa následne zdržalo 

hlasovania. Zmluvu s Polskom schválilo rovnako 248 a 230 sa zdržalo hlasovania. 

V Spolkovom sneme došlo teda na základe uvedeného k prijatiu zmlúv. Čo sa týka ale 

druhej komory parlamentu, Spolkovej rady, tá zmluvy ratifikovala 19. mája 1972, kedy 

došlo v danom momente k tomu, že sa hlasovania zdržali zástupcovia krajín s vládnou 

prevahou CDU/CSU. Následne po výmene ratifikačných listín k uvedenej nemecko- 

sovietskej a nemecko-polskej zmluve 3. júna 1972, na čo ako som už skôr  upozornil 

viazal Sovietsky zväz svoj podpis k štvorstrannej dohode, mohol byť konečne 

podpísaný Záverečný protokol224, čím nadobudla platnosť jednak dohoda veľmocí, no 

tiež nemecko-nemecké prevádzacie dohody. Teraz prejdem k charakteristike  samotnej 

dohody.  

             Pri analýze štvorstrannej dohody225, upúta už pri prvom pohľade našu 

pozornosť atribút „dohoda štyroch mocností”226, bežne používaný v Spolkovej 

republike, ktorý je možné považovať v podstate za voľný a menej presný preklad 

pôvodného anglického, ruského a francúzskeho originálu než označenie štvorstranná 

dohoda227, ktoré bolo bežne používané vo Východnom Nemecku. Od teoretickej 

analýzy dohody teraz prejdem k jej praktickej stránke. V tejto súvislosti je 

predovšetkým potrebné zdôrazniť, že dohoda potvrdzovala zodpovenosť štyroch 

mocností za Západný Berlín a zároveň zdôrazňovala, že nie je súčasťou SRN ako sa 

veľakrát tvrdilo. Aj napriek tomu jej však bolo umožnené rozvíjať a udržiavať 

 
 

 
 
 

 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
224 V budove, ktorá bola skôr používaná Spojeneckou kontrolnou radou v americkom sektore Berlína, ho  
za vládu ZSSR podpísal Andrej Gromyko, za vládu Spojeného kráľovstva Vetkej Británie a severného 
Írska Souhlas Home, za vládu Spojených štátov William Rogers a za vládu Francúzskej republiky 
Maurice Schumann. 
225 Angl. Quadripartite Agreement, v ruštine Četyrjochstoronneje soglašenie a vo francúzštine Agrément 
Quadripartite.  Jej české znenie je možné potom nájsť v diele viď Dokumenty ke studiu IV, s. 253-254., 
anglický text Dokumente II, s. 102-103., nemecký text viď Dokumentation, s. 417-419. Pričom 
spojenecká časť berlínskej úpravy pozostáva v podstate zo samotnej štvorstrannej dohody v užšom 
zmysle a z troch ďalších častí: zo štyroch príloh k druhej časti (bližšie k prílohám viď Východní politika, 
s. 76-85. Ich český text je potom možné nájsť viď Dokumenty ke studiu IV, s. 255-259, anglický text 
Dokumente II, s. 104-107.), ďalej zo Záverečného protokolu (viď Dokumenty k politice, s. 535-536.) a 
potom z dvoch dohodnutých protokolov z jednaní a nakoniec z dvoch dopisov západných veľvyslancov 
spolkovému kancelárovi a z dopisu západných veliteľov mesta berlínskému Senátu. Dohoda štyroch 
mocností je ďalej doplnená tiež o ďalšie tri dohody berlínskeho Senátu a NDR a o dohodu medzi SRN a 
NDR o tranzite medzi Západným Berlínom a SRN. 

 
 
           226  nem. „Viermächte Abkommen” 
           227   nem. „Vierseitiges Abkommen” 
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existujúce väzby so Spolkovou republikou. Uzatvorená dohoda mala potom v podstate 

priniesť obyvateľom Západného Berlína zlepšenie v týchto piatich oblastiach.228  

            Pričom v prvých dvoch uvedených sa čoskoro dostavili pozitivne výsledky. 

V doprave došlo jednak k odstráneniu sporných bodov a návštevy vo Východnom 

Berlíne už mali prebiehať za predpokladu lepších podmienok.229 Pokiaľ sa však 

pozrieme ďalej na otázky ako zastupovanie Západného Berlína, konzulárna starostlivosť 

a účasť na medzinárodných aktivitách Spolku, zistíme, že tie predstavovali sporný bod 

aj naďalej do budúcnosti. Sovietsky zväz totiž uplatňoval okrem reštriktívneho výkladu  

aj to, že často vyjadroval dokonce aj námietky zo svojej strany.  

               Určitý zlom v uvedených dielčich otázkách ako zastupovanie navonok a 

konzulárna starostlivosť, nastal potom až prostredníctvom osobnej iniciatívy Willyho 

Brandta, ktorý spolu s Egonom Bahrom a vtedajším starostom Západného Berlína 

Klausom Schützom pozorne analyzovali posledné výsledky štvorstranných rokovaní. 

Poslednou oblasťou, v ktorej sa mali dostaviť pozitívne výsledky boli väzby Západného 

Berlína a SRN. Predmetom sporu v tejto otázke bola snaha Spolkovej republiky 

vytvoriť v západnej časti mesta Spolkový úrad životného prosredia. Pôvodné stanovisko 

bežného spolkového úradu, ktorý by bolo možné porovnať so Spolkovým úradom                      

pre zdravotníctvo, viedlo nakoniec k tomu, že bolo nutné v danej chvíli voliť buď medzi 

krízou, alebo rešpektovaným riešením, a to zo strany Sovietov v podobe nezávislého 

úradu, ktorého väzby na SRN sa týkajú najmä financovania zo spolkového rozpočtu. 

Veľké pozitívum v oblasti väzieb však potom predstavovalo vyjadrenie sovietskeho 

„ano” v otázke ich spoločnej účasti na medzinárodných konferenciách a                        

so zastupovaním Západného Berlína na diplomatickej a konzulárnej úrovni Spolkovou 

republikou Nemecko. Čo však zostávalo aj naďalej predmetom sporu, to bola otázka 

zahrnutia Západného Berlína do európskeho integračného procesu, rovnako ako 

menovanie úradujúceho berlínskeho starostu za prezidenta Spolkovej rady a tým pádom 

tiež  aj      za zástupcu samotného spolkového prezidenta. 

          

        4.3.1  Zhodnotenie dohody a jej význam pre Nemecku otázku 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
228 Tj. doprava medzi Západným Berlínom a SRN, návštevy vo Východnom Berlíne a v NDR, 
zastupovanie Západného Berlína navonok Spolkovou republikou a prostredníctvom nej poskytovaná 
konzulárna starostlivosť v socialistických krajinách, účasť na medzinárodných aktivitách Spolku, väzby 
Západného Berlína a SRN. 
229 A to v porovnaní za situácie v súvislosti s dohodami o priepustkách (Bližšie podrobnosti k dohodám     
o priepustkách viď Plšková, J., s. 61-62.). 
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             Na základe uvedeného je teda potrebné konštatovať, že štvorstranná dohoda       

o Západnom Berlíne nepredstavovala vyriešenie berlínskej otázky, ale je možné 

považovať ju za významný príspevok štyroch víťazných mocností k uvoľneniu a             

k stabilizácii situácie v Berlíne, ktorý predstavoval v priebehu štvrť storočia hlavný 

neuralgický bod medzinárodnej politiky. Dohoda však bola tiež súčasne vyjadrením 

podpory Brandtovej východnej politiky a znamenala zahájenie novej éry vo vzťahoch 

Východ-Západ. Čo je však potrebné ešte vyzdvihnúť je to, že aj napriek mimoriadnej 

zložitosti berlínskej otázky, dokázali jednoducho veľmoci dospieť k záveru pri svojich 

jednaniach a ustanoviť praktickú úpravu danej otázky. V súvislosti s hodnotením 

štvorstrannej dohody je však nakoniec potrebné ešte uviesť stanoviská jednotlivých 

strán.  

             Sovietsky, britský, americký a francúzsky veľvyslanec ju všetci hodnotili                      

v pozitívnom zmysle. Brandtov minister zahraničia Walter Scheel o nej zase prehlásil: 

„Štvorstranná dohoda je dobrou dohodou. Výrazne zlepšila polohu mesta a ich občanov 

v porovnaní s predchádzajúcou dobou.” 230 Willy Brandt potom vyjadril svoje 

stanovisko k dohode na zasadnutí berlínského Senátu a predsedov  poslaneckých frakcií 

6. septembra 1971, kde predniesol: „Berlínska úprava určite nič nezmení na skutočnosti 

rozdeleného Nemecka, ani neodstráni múr v meste. Ale bol urobený prvý krok správnym 

smerom. Dohoda zaisťuje po svojom vstupe v platnosť perspektívu bezkrizového vývoja 

v Západnom Berlíne do tej doby, než politická situácia dovolí nájsť riešenie pre celé 

Nemecko a tým aj pre celý Berlín.” 231  Na konferencii nemeckého odborového zväzu 

potom ešte v ten istý deň k tomu dodal: „Dnes môžeme zistiť, že táto Dohoda odpovedá 

trom základným podmienkam formulovaným pred desiatimi rokmi prezidentom 

Kennedym: prítomnosť troch veľmocí zostáva, voľný prístup do Západného Berlína 

bude zaistený a jeho sloboda a životaschopnosť posilnená.” 232 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
         
                                                                                                                                                       

                                                 
230 Dokumentation zur Deutschlandfrage: cit. dielo, Dokument č. 2966-Die Erklärung der Bundesregie- 
-rung im Bundestag zur Ostpolitik und Viermächte Abkommen vom 3.9. 1971 (s. 3.), s. 5-6. 

 
 
           231 Begegnungen: cit. dielo, s. 516. 
           232 Ibid.: cit. dielo, s. 516. 
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Záver 
 
 

             Vo svojej bakalárskej práci na tému Nemecká otázka v zahraničnej politike 

USA v rokoch 1969-1977, som sa pokúsil bližšie ukázať to, akým spôsobom bol riešený 

tak závažný a zložitý problém akou bola práve „nemecká otázka” v sledovanom období. 

Pre jej lepšie pochopenie som sa ale najprv zameral na analýzu jej vývoja v priebehu   

60. rokov. V tejto súvislosti som jednak poukázal na zmeny v medzinárodnej politike a        

na ich vplyv pre Spolkovú republiku a s tým spojené možnosti, ktoré mali predstavovať 

riešenie samotnej nemeckej otázky, akou bola napr. konferencia v Ženeve v roku 1959, 

ktorú som bližšie rozobral.  

            V nasledujúcich dvoch častiach som zase venoval svoju pozornosť jednak 

vývoju nemeckej otázky v období kancelára Erharda a potom novej Ostpolitike tzv. 

veľkej koalície. Pri porovnaní týchto dvoch období som došiel k nasledovnému záveru. 

V priebehu Erhardovho kancelárstva došlo v skutočnosti len k nepatrnému posunu a       

k dosiahnutiu dielčich výsledkov. Jeho vláda sa totiž nedokázala vyslobodiť                   

zo stereotypov, ktoré vyplývali ešte z predchádzajúcej doby (Hallsteinova doktrína a 

akási aroganci vo vzťahu ku krajinám východného bloku). Za významnú skutočnosť aj 

napriek uvedenému, však považujem uzatvorenie obchodných zmlúv, ku ktorému 

v danom období došlo, a to aj napriek niektorým mínusom (zachovanie Hallsteinovej 

doktríny, žiadne konzulárne kompetencie). 

             Následný vznik vlády veľkej koalície v roku 1966, však priniesol zásadnú 

zmenu. Podľa môjho názoru bol v tomto období vzťah k ZSSR už oveľa intenzívejší, a 

to v porovnaní s predchádzajúcou dobou a naviac za významnú skutučnosť pokladám  

tiež pôsobenie samotného Willyho Brandta vo funkcii ministra zahraničia, ktorý si už 

v tejto dobe pripravil pôdu pre kroky, ktoré začal realizovať až v roku 1969, kedy sa stal 

kancelárom novej sociálno-liberálnej koalície. Za dôležité však  považujem ďalej 

pripomenúť, že aj napriek tomu, že Hallsteinova doktrína nebola síce ešte v tomto 

období oficiálne odhlásená, postupne sa ale od nej upúšťalo. Veľkým pozitívom 
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v priebehu tohoto obdobia vlády však bolo aj to, že došlo jednak k obnoveniu 

diplomatických stykov s Juhosláviou a k nadviazaniu stykov s Rumunskom, no ďalej 

tiež, že namiesto pomenovania „sovietska okupačná zóna”, sa začalo používať 

označenie „NDR.” 

             V druhej kapitole som sa následne zameral na analýzu novej Brandtovej 

Ostpolitiky. Rozobral som jednak otázku parlamentných volieb, ktoré sa v SRN konali 

v septembri 1969, na základe čoho sa potom sformovala nová sociálno-liberálna 

koalícia       pod vedením Willyho Brandta. Zároveň som bližšie ukázal, že nový 

kancelár prišiel     po svojom nástupe do tohoto úradu jednak s novou koncepciou svojej 

Ostpolitiky, no aj to, že súčasne prejavil ochotu v otázke normalizácie vzťahov so 

Sovietskym zväzom a s ostatnými krajinami východného bloku.  

             Pred tým, než som sa pustil do samotnej analýzy jeho novej východnej politiky, 

rozobral som najprv jej teoretickú koncepciu, V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť 

najmä rolu Berlína, ktorý v priebehu udalostí, ktoré boli spojené so samotným 

vybudovaním múru v meste, mal potom v Brandtovej koncepcii Ostpolitiky kľúčový 

význam, pretože v ňom sám videl jeho rolu na zajistenie mieru. Po jej teoretickom 

rozbore som ďalej prešiel k jej praktickej stránke, a to k otázke samotnej realizácie 

Ostpolitiky prosredníctvom nadväzovania kontaktov s jednotlivými východoeurópskymi 

krajinami v priebehu rokov 1969-1974. 

             V tejto súvislosti som roztriedil potom štáty, s ktorými chcela SRN 

normalizovať svoje vzťahy na dve skupiny. Tu sa ale ukázalo, že pre prvú uvedenú 

skupinu štátov boli príznačné konfliktné vzťahy, ktoré ešte vyplývali z minulosti a 

naviac každá z týchto krajín mala svoj špecifický problém, ktorý bolo nutné vyriešiť. 

Druhú skupinu potom tvorili krajiny, ktoré mali len málo poznačené vzťahy so SRN, 

neboli medzi nimi teda žiadné sporné otázky. Na základe tohoto predpokladu, som 

potom prirodzene analyzoval prvú uvedenú skupinu krajín, kde som pri každej následne 

rozobral  jej kľúčový problém, ktorý si vyžadoval úpravu. Začal som však ZSSR, a to 

vzľadom na jeho zvláštne postavenie. Moskovská zmluva, ktorá potom predstavovala 

výsledok jednaní oboch strán, sa však stala vzorom pre uzatváranie aj ďalších zmlúv, 
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ktoré som následne priblížil. A to jednak s Polskom, s NDR a s Československom.  

             V závere kapitoly som následne zhrnul význam Brandtovej Ostpolitiky ako 

základ dobrého susedstva s východnou Európou. Tu by som chcel upozorniť najmä       

na slová samotného tvorcu východnej politiky, ktorý hovorí o tom, že je potrebné starať 

sa o svoje vlastné povinnosti s väčšou intenzitou a nespoliehať sa na to, že iní za nás 

budú rozhodovať. Súčasne však uvádza aj to, že jeho vláda sa, a to v spojení                  

so spojencami, stala obhajcom svojich vlastných záujmov vo vzťahu 

k východoeurópskym krajinám. 

             V tretej kapitole som následne rozobral otázku détente  v medzinárodnej 

politike. Naznačil som jednak to, že na konci 60. rokov za vytvorila akási zvláštna 

situácia, ktorá umožnila potom následné uvoľnenie medzinárodného napätia (détente), 

no rovnako tiež jej protagonistov a ich predstavy o nej. Pozornosť som v tejto súvislosti 

venoval tiež otázke zahájenia rozhovorov SALT, ktoré sa začali v Helsinkách 

v novembri 1969 a ktoré boli spolu už so spomínanou Brandtovou novou Ostpolitikou a 

jeho ochotou normalizovať vzťahy s krajinami východnej Európy, predpokladom k 

tomu, že sa konci 60. rokov vytvorila priaznivá situácia aj na európskej úrovni.  

            V ďalšej časti kapitoly som potom ďalej ukázal, že v súvislosti s európskym 

uvoľnením, prebiehal tento proces aj celosvetovom meradle, a to na úrovni sovietsko-

amerických vzťahov, ktorých hlavnou témou rokovaní boli už spomínaná otázka 

rozhovorov o SALT, ktoré boli ukončené podpisom SALT I v máji 1972 v Moskve, tj, 

prvej dohody o obmedzení strategických jadrových zbraní. Nadväzujúc na to, som 

potom bližšie ukázal, aký bol následný vývoj udalostí, ktorý smeroval až k samotnému 

vyvrcholeniu détente  v roku 1975. 

            Vo štvrtej kapitole som sa potom zameral jednak na otázku postoja americkej 

administratívy prezidenta Nixona k Brandtovej západonemeckej Ostpolitike. Na základe 

analýzy tejto problematiky som došiel k záveru, že Nixonova administratíva sa 

jednoducho obávala, že by Brandtova nová východná politika mohla metamorfovať        

v nacionalizmus. Na základe toho, a to z dôvodu svojich obáv, vyjadrila potom 

nakoniec Nixonova administratíva svoju ochotu spolupracovať na jej realizácii, čo 
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následne viedlo k tomu, že bolo umožnené uzatvoriť jednanie štyroch mocností o otázke 

prístupu              do Západného Berlína.  

             V ďalšej časti kapitoly som rozobral samotnú berlínsku otázku, v rámci ktorej 

som venoval pozornosť jednak otázke pohľadu Západu k prístupu do Západného 

Berlína, potom väzbám Západného Berlína a SRN, ktoré som bližšie analyzoval. 

V rámci problematiky Berlína  som následne prešiel k otázke priebehu rokovaní              

o štvorstrannej dohode a následne k samotným rozhovorom štyroch veľvyslancov. 

Obidve tieto problematiky som bližšie ozrejmil a po nich sa zameral na otázku samotnej 

štvorstrannej dohody.  

             Na základe analýzy berlínskej otázky, ktorej som venoval značnú pozornosť, 

môžem konštatovať, že bola skutočne zložitou. Postupne, ako som ale rozoberal 

jednotlivé otázky, ktoré som v rámci problematiky Berlína už skôr vymenoval, som 

dospel k tomu, že aj napriek jej zložitosti, ukázali veľmoci, že sú schopné vôbec dospieť 

k záveru, čomu prikladám osobne sám veľkú váhu. Samotná štvorstranná dohoda 

znamenala potom však nielen vyjadrenie podpory samotnej Brandtovej východnej 

politike, ale bola tiež dôležitým príspevkom k uvoľneniu a k stabilizácii situácie 

v Berlíne, ktorý bol v priebehu štvrť storočia hlavným neuralgickým bodom svetovej 

politiky. 
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