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Úvod 

  

 

 Franz Josef Strauss zt�les�uje starou Spolkovou republiku jako žádný jiný 

n�mecký povále�ný politik. Za�átek i konec jeho politické kariéry jde ruku v ruce 

s jejím osudem. Jeho kariérní dráhu charakterizuje specifickým zp�sobem onen 

„prozatímní stát“, který od n�meckého znovusjednocení dne 3. �íjna 1990 – na den 

p�esn� dva roky od Straussovy smrti – již neexistuje. 

Pro Strauss�v životopis je typické, že mapuje d�jiny samotné Spolkové 

republiky v dob� studené války, nebo� jeho politická �innost byla t�sn� propojena 

s mnoha d�ležitými událostmi d�jin západního N�mecka. Zárove� lze na Straussov� 

osobnosti promítnout mnohé ze vztahu N�mc� k politice i k moci, což by se na základ� 

nevýrazné politické osobnosti jen st�ží poda�ilo. Franz Josef Strauss pat�il 

k nejvýrazn�jším politickým osobnostem nejen Adenauerovy éry, ale i období po�átku a 

vrcholu takzvané „Ostpolitik“. P�i objektivní analýze jeho rozporuplného profesního i 

soukromého života je p�itom t�eba se vypo�ádat n�kdy se zna�n� protich�dnými 

informacemi o jeho osob�, které pocházejí od jeho zanícených obdivovatel� �i naopak 

zarytých odp�rc�. 

Cílem této práce je nejen zachytit život tohoto významného politika, ale také 

za�lenit jeho postavu do n�meckých d�jin. Hlavním objektem zkoumání mají p�itom být 

t�i oblasti, v nichž hrál Strauss významnou roli: 1. zahrani�ní a bezpe�nostní politika, 2. 

stranická a vnit�ní politika a 3. bavorská politika.              

„Strauss byl nesmírn� talentovaný �lov�k, muž velkého nadání s bohatou paletou 

schopností, velmi dobrým vzd�láním, se skv�lou pam�tí, znamenitou vý�e�ností – 

dokázal strhnout profesorské grémium stejn� jako obrovské shromážd�ní lidu – 

rozhodností, energií a jist� i odvahou. Na opa�né stran� t�chto všech schopností, velmi 

žádoucích pro politika, díky kterým byl Strauss práv� tím kotlem plným energie, byl 

nedostatek sebekontroly.“1  

Straussovou nejv�tší touhou bylo stát se spolkovým kanclé�em. Jako odrazový 

m�stek k tomuto cíli mu m�la sloužit funkce p�edsedy bavorské vlády, do které se 

nechal zvolit v roce 1978. Ve volebním boji v roce 1980 cht�l za každou cenu dokázat 

Helmutu Kohlovi, který byl v roce 1976 za CDU/CSU protikandidátem Helmuta 
                                                 
1 Tak Strausse charakterizoval jeho politický rival Helmut Schmidt. Viz Schmidt, Helmut: Na spole�né 
cest�. Vzpomínky a úvahy. Praha 1997, s. 503. 
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Schmidta (SPD) a se kterým se už mnohokrát st�etl, že on jako kandidát na kanclé�e 

obstojí v sout�ži se Schmidtem lépe než Kohl. Nic z toho se však nestalo. O dva roky 

pozd�ji dosáhl kanclé�ského postu naopak Helmut Kohl, když se mu poda�ilo p�im�t 

FDP, aby zm�nila koalici.  

Strauss byl na jednu stranu intelektuální a demokratický p�edstavitel 

K�es�anskosociální unie, na druhou stranu populistický a charismatický politik, toužící 

po moci. Taková kombinace se v n�meckých d�jinách t�žko hledá a také je kv�li ní 

obtížné správn� posoudit Straussovu osobnost. O co Strauss vlastn� usiloval? Jaké byly 

jeho ideje, které utvá�ely jeho politiku? Jakých výsledk� dosáhl a kde naopak zklamal? 

To jsou jen n�které z otázek, na které se tato práce snaží nalézt odpov��.  

Publikací o Straussov� život� a jeho politické dráze vyšlo mnoho, ne všechny 

však mají kvalitní úrove�. Mezi hodnotné Straussovy biografie jist� pat�í kniha Stefana 

Fingera „Franz Josef Strauss. Ein politisches Leben.“, která vyšla v Mnichov� roku 

2005, a práce Wolframa Bickericha „Franz Josef Strauss: Die Biographie.“, vydaná 

roku 1996 v Düsseldorfu. Ob� tyto studie mapují podrobným a p�itom velice �tivým 

zp�sobem jak soukromý, tak politický život tohoto slavného rodáka z Mnichova, 

p�i�emž první z nich obsahuje i podrobný seznam literatury a pramen� a také p�ehledný 

poznámkový aparát, který v Bickerichov� práci zcela chybí.  

Z dalších zajímavých publikací o život� F. J. Strausse jmenujme nap�íklad knihu 

Wolfganga Kriegera „Franz Josef Strauss: Der barocke Demokrat aus Bayern.“, 

vydanou v Göttingenu roku 1995, jež má charakter medailónu a je ur�ena pro širší 

�tená�ské publikum, p�itom ale nepostrádá zajímavé post�ehy a myšlenky, které 

v jiných, t�ebaže odborných publikacích nejsou k nalezení. Ze starších studií je t�eba 

uvést knihu Thomase Dalberga  „Franz Josef Strauss. Porträt eines Politikers“ 

(Gütersloh 1968), která pat�í mezi v�bec první práce o Straussov� život� a zabývá se 

p�edevším vále�nými léty a formováním Spolkové republiky, a dále publikaci Wilfrieda 

Scharnagla „Bayern und Strauss. Lebenswerk und Abschied.“ (Percha 1989), jež 

zachycuje Strauss�v politický vzestup v Bavorsku a d�jiny CSU. Pokud bychom cht�li 

na�erpat více podrobností ze Straussova soukromého a rodinného života, jist� nám 

poslouží kniha Wernera Biermanna „Strauss: Aufstieg und Fall einer Familie“, jež 

vyšla roku 2006 v Berlín�.  
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Strauss�v životopis by nebylo možné napsat bez d�kladného studia jeho 

„Erinnerungen“2 a také pam�tí jeho p�átel, spolupracovník� a koleg� z politiky. Mezi 

nimi uve�me nap�íklad vzpomínky Konrada Adenauera, Willyho Brandta, Felixe von 

Eckardta, Helmuta Schmidta a deníkové záznamy Heinricha Kroneho.3  

D�ležité bylo také studium publikovaných archivních pramen� a dokument�, 

které jsou všechny uvedeny v bibliografickém seznamu na konci této práce. Za zmínku 

stojí sbírka „Deutschland 1949 bis 1999“ z edice „Archiv der Gegenwart“ (Sankt 

Augustin 2000), jež chronologicky zachycuje veškeré podstatné vnitropolitické i 

zahrani�n�politické události d�jin SRN i NDR. Dále je t�eba upozornit na protokoly ze 

zasedání spolkové vlády „Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung“, které slouží 

k poznání oficiálního stanoviska Bonnu k jednotlivým okruh�m vnit�ní i zahrani�ní 

politiky a jež jsou do roku 1963 kompletn� dostupné na internetových stránkách 

Spolkového archivu (www.bundesarchiv.de), a také na edici „Dokumente zur 

Deutschlandpolitik“, jejíž jednotlivé �ady a svazky jsou prezentovány rovn�ž na 

internetových stránkách Spolkového archivu a která obsahuje dokumenty r�zného 

charakteru od roku 1939 až do roku 1990. 

 Tuto práci by nebylo možné napsat ani bez podrobného studia vnit�ních a 

zahrani�ních událostí d�jin Spolkové republiky N�mecko. Pro studium 

vnitropolitického vývoje slouží nap�íklad n�kolikasvazkové „Geschichte der 

Bundesrepublik Deutschland“ od Hanse-Petera Schwarze (Stuttgart 1981, 1983) nebo 

�ty�svazkové „Deutsche Geschichte“ Rolfa Steiningera (Frankfurt am Main, 1996-

2002), které obsahují také d�ležité dokumenty, chronologickou tabulku a p�edevším 

velice podrobný seznam pramen� a literatury. 

Odborných prací k tématu zahrani�ní a bezpe�nostní politiky Spolkové 

republiky existuje celá �ada. Z nejnov�jších p�ehled� jmenujme nap�íklad práci Gregora 

Schöllgena „Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland“, vydanou v Mnichov� 

roku 1999, dále knihu Rüdigera M. Booze „Hallsteinzeit. Deutsche Aussenpolitik 1955-

1972“ (Bonn 1995), která výte�ným zp�sobem popisuje n�meckou zahrani�ní politiku 

v dob� uplat�ování takzvané „Hallsteinovy doktríny“ a názorn� ji vysv�tluje na pozadí 

                                                 
2 Strauss, Franz Josef: Die Erinnerungen, Berlin 1989. 
3 Adenauer, Konrad: Erinnerungen: 1945-1953, Stuttgart 1965, Erinnerungen: 1953-1955, Stuttgart 
1966, Erinnerungen: 1955-1959, Stuttgart 1967, Erinnerungen: 1959-1963 (Fragmente), Stuttgart 1966; 
Eckardt, Felix von: Ein unordentliches Leben. Lebenserinnerungen, Düsseldorf 1968; Schmidt, Helmut: 
Na spole�né cest�. Vzpomínky a úvahy. Praha 1997; Krone, Heinrich: Tagebücher, 1. sv.  1945-1961, 
p�ep. Hans-Otto Kleinmann, Düsseldorf 1995. 
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mezinárodních událostí. Ze starších publikací uve�me práci Waldemara Bessona „Die 

Aussenpolitik der Bundesrepublik“ (Mnichov 1970), která objas�uje odborným a 

zárove� velice �tivým zp�sobem zahrani�ní politiku Bonnu od konce druhé sv�tové 

války až po Brandtovu „Ostpolitik“, a knihu Anselma Doering-Manteuffela „Die 

Bundesrepublik Deutschland in der Ära Adenauer. Aussenpolitik und innere 

Entwicklung 1949-1963“ (Darmstadt 1983).  

Z publikací, které se zabývají vývojem vztah� mezi bývalými spojenci z druhé 

sv�tové války a jejich postojem k n�mecké otázce, jmenujme knihu Wilfrieda Lotha 

„Ost-West Konflikt und die deutsche Frage“ (Mnichov 1989), která sice stru�nou, ale 

p�ehlednou formou popisuje vývoj n�mecké otázky v pr�b�hu dvacátého století až do 

osmdesátých let. Pro bádání vzájemných vztah� mezi Spolkovou republikou a 

vít�znými mocnostmi je p�ínosná diserta�ní práce Bruno Banduleta „Die 

Bundesrepublik Deutschland zwischen den USA, der Sowjetunion und Frankreich. 

Alternativen der deutschen Aussenpolitik von 1952 bis 1963.“ (Würzburg 1969), která 

sice kv�li svému stá�í neobsahuje odkazy na nejnov�jší literaturu, sama o sob� je ale 

nedocenitelná z toho d�vodu, že vychází z archivních pramen�, vzpomínek aktér� 

událostí, kterými se zabývá, a také z p�ímých rozhovor� s n�kterými osobnostmi 

n�mecké politické scény. Z nov�jších prací uve�me nap�íklad knihu „Deutschland, 

Europa, Amerika. Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland 1945-1989“ od 

Wolframa F. Hanriedera, vydanou v Mnichov� roku 1995. 
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I. Mládí a vále�ná léta 

 

 

Franz Josef Strauss se narodil 6. zá�í 1915 v  mnichovské univerzitní �tvrti  

Maxvorstadt, která se rozkládá v nejjižn�jší �ásti okrsku Schwabing. Tehdy se jednalo o 

oblast mnichovských bohém�, kavárních literát�, politických snílk� a angažujících se 

intelektuál�. Strauss pocházel ze Schellingstrasse, která p�edstavovala typickou �ást 

Schwabingu dvacátých let minulého století. Rudolf Schröck, redaktor mnichovských 

„Abendzeitung“, vylí�il scenérii tohoto prost�edí následovn�: „V p�ímé blízkosti 

Straussova rodného domu se nacházela kavárna Altschwabing, kde pozd�ji sedával a 

vychutnával sv�j šálek kávy Thomas Mann. Vedle ní, v podniku s poetickým názvem 

„Schelling Salon“, hrával pravideln� kule�ník básník Bert Brecht. O pár dom� dále, 

v laciném italském hostinci „Osteria“, pobýval spisovatel Oskar Maria Graf. A 

n�jakých dv� st� metr� opodál, v Türkenstrasse, se nalézal oblíbený lokál herc�, malí�� 

a noviná�� „Simpl“, pojmenovaný po satirickém �asopise „Simplicissimus“, jenž býval 

v dob� císa�ství �asto zakazován.“4  

Sám Franz Josef ale rozhodn� nebyl synem schwabinské bohémy. Nevyrostl 

mezi literáty a levicov� smýšlejícími intelektuály, kte�í nevstávali d�íve než v poledne a 

po nocích diskutovali o revoluci. Strauss byl synem „oby�ejných“ lidí, jejichž nejv�tší 

starostí bylo, jak p�ežít. Straussovi rodi�e, Franz a Walburga, pocházeli z rodin malých 

sedlák�. Jeho otec se vyu�il �ezníkem, nebo� rodinný statek ve st�edofranckém 

Kemmathenu (v okresu Feuchtwangen) nemohl uživit všech p�t d�tí. Matka Franze 

Josefa, dcera dolnobavorského rolníka žijícího na samot� Unterwendling u Kelheimu, 

vyr�stala ve velmi chudých pom�rech a zpo�átku se živila jako kucha�ka 

v domácnostech mnichovských m�š�anských rodin.  Franz Josef byl tak p�vodem 

„starobavorák“ pouze z mat�iny strany a nebyl oním „plnokrevným Bavorákem“, za 

kterého bývá �asto považován.5 Frankové byli p�i�len�ni k Bavorsku teprve na po�átku 

devatenáctého století. Ješt� dnes se ozna�ují za „nové Bavory“ a udržují si odstup od 

„starobavorák�“, kte�í pocházejí z horního a dolního Bavorska a z Horní Falce.  

Životní podmínky Straussovy rodiny byly ovlivn�ny sociálními pom�ry 

tehdejšího mnichovského prost�edí. Franz�v otec, když se roku 1904 osamostatnil, se 

oženil s Walburgou, kterou potkal b�hem svého u�ení v Mnichov�. Spole�n� pak 

                                                 
4 Schröck, Rudolf: Franz Josef Strauss. Eine Bildbiographie. München 1990, s. 28. 
5 Krieger, Wolfgang: Franz Josef Strauss. Der barocke Demokrat aus Bayern, Göttingen 1995, s. 14. 
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v Schellingstrasse vybudovali malé �eznictví. Franz Josef, když vzpomínal na své 

d�tství, vypráv�l: „Bydleli jsme v Schellingstrasse 49 v zadní �ásti dvora ve 

velmi skromných podmínkách. Byt se skládal z kuchyn�, ložnice, kterou jsem sdílel 

s rodi�i, a z malé komory pro moji sestru. Záchod se nacházel mimo byt v pr�chodu, kde 

byla také tekoucí voda. … I když m�j otec vlastnil �eznictví, vedli jsme velice prostý 

život. Moje matka byla vynikající kucha�ka a dokázala i z mála uva�it hodn�. Nejrad�ji 

vzpomínám na chlebovou polévku, kterou jsme tak �asto mívali.“6  

 Ani pracovní podmínky rodi�� nebyly tehdy nikterak p�íjemné. Strauss pozd�ji 

�íkával: „B�hem všech t�ch let až do roku 1943, kdy byl náš d�m vybombardován a 

obchod tak zanikl, nem�li moji rodi�e jediný den volno. Dnes by se už žádný pracovník 

nesmí�il s pracovní dobou, p�íjmem a vn�jšími okolnostmi, které byly tehdy pro malého 

mnichovského živnostníka … tak�ka nevyhnutelným osudem.“7   

V roce 1907 se Straussovým narodila první dcera, Maria. Její mladší sestra 

zem�ela krátce po svém narození v roce 1914. Když dne 6. zá�í 1915 spat�il sv�tlo sv�ta 

pokra�ovatel rodu Franz Josef, zavládlo u Strauss� dvojí veselí. Oslavovalo se nejen 

narození syna, ale i �ty�icáté narozeniny jeho otce, které shodou náhod p�ipadly na 

stejný den. Právník a astrolog Peter Semmelmann sestavil pro malého Franze horoskop: 

„Na základ� ascendentu ve znamení Blíženc� je vybaven intelektuáln� a jazykov� ... 

Pluto a Mars vypovídají o jeho emocionální agresivit�, podrážd�nosti a vzn�tlivosti ... 

Velký význam v jeho život� budou mít ženy.“8 A� tak �i onak, Franz Josef Strauss byl 

vychován podle p�edstav svého otce: s katolickým, konzervativním a protipruským 

cít�ním.  

Mnichov se v dob� Straussova raného d�tství postupn� prom��oval 

z provin�ního reziden�ního m�sta v pr�myslové velkom�sto. Byl p�itom poznamenán 

�etnými podnikatelskými aktivitami, ale i hlubokými sociálními ot�esy, které 

vyvrcholily mnichovskou revolucí na p�elomu let 1918 a 1919 a pozd�jším Hitlerovým 

pokusem o pu�.  

Tento vývoj ovlivnil i životní situaci Straussovy rodiny, která se v té dob� 

ocitala na dolních p�í�kách spole�enského žeb�í�ku. Rodinné pom�ry nevýhodn� 

komplikovala i ta skute�nost, že Franz�v otec m�l sv�j obchod pouze v pronájmu, 

zatímco starousedlíci své podniky v�tšinou p�ímo vlastnili. Tehdejší maloobchodníci 

                                                 
6 Strauss, Franz Josef: Die Erinnerungen, Berlin 1989, s. 15. 
7 Cit. dle Bickerich, Wolfram: Franz Josef Strauss. Die Biographie. Düsseldorf 1996, s. 17. 
8 Schröck, op.cit., s. 30. 
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p�edstavovali pom�rn� silnou sociální skupinu a až do t�icátých let dvacátého století 

tvo�ili pe�liv� odd�lenou vrstvu m�stského obyvatelstva. Jejich obavy a nad�je se 

Straussovi vybavovaly po celý jeho život. Franzovi rodi�e ztratili v roce 1923 kv�li 

inflaci své veškeré úspory. Krom� toho p�išli i o v�tšinu svých dosavadních zákazník�, 

kte�í se kv�li znehodnocení m�ny ocitli v podobných finan�ních problémech a museli 

za�ít šet�it. 

Malému Franzovi mohl Mnichov p�ipadat jako místo stvo�ené pro d�tské hry, 

skute�ností ale je, že povále�ná atmosféra byla zna�n� napjatá. Po roce 1918 se 

Mnichov stal po epizodickém pokusu o nastolení bavorské republiky rad9 baštou 

pravice a centrem odporu proti sociáln�demokratické vlád� Výmarské republiky. 

Pravicov� orientovaná bavorská vláda nebránila r�stu extrémních nacionalistických 

nálad ani ší�ení antisemitismu. Ve dnech 8. až 9. listopadu 1923 se Národn� 

socialistická n�mecká d�lnická strana (NSDAP),10 vedená Adolfem Hitlerem, pokusila 

v Mnichov� o pu�, jehož cílem bylo získat moc v Bavorsku a následn� svrhnout 

berlínskou vládu. P�evrat se nevyda�il a manifesta�ní pochod pu�ist� byl rozehnán 

�íšskou obranou na Odeonsplatzu. 

První vystoupení nacionálních socialist� bylo pro dospívajícího Strausse 

zajímavou podívanou. Dokonce se nacházel v jejich t�sné blízkosti. P�ímo naproti 

�eznictví jeho rodi�� se nalézal ateliér fotografa Heinricha Hoffmanna. Jeho syn se m�l 

pozd�ji stát oblíbeným Hitlerovým fotografem a jeho dcera se provdala za Baldura von 

Schiracha, který byl v roce 1933 jmenován do �ela „Hitlerjugend“. A laborantkou 

v Hoffmannov� ateliéru byla Eva Braunová, pozd�jší milenka a manželka Adolfa 

Hitlera. Sám Hoffmann byl p�esv�d�eným p�ívržencem nacionálních socialist�. 

V prvním pat�e svého domu m�l byt, který pronajímal jako kancelá� pro NSDAP. Do 

této kancelá�e chodil také Heinrich Himmler, jenž byl zárove� stálým zákazníkem 

Straussova �eznictví. Do Schellingstrasse �astokrát zavítal i Adolf Hitler, který tudy 

                                                 
9 Vyhlášení bavorské republiky rad lze považovat za nejvýznamn�jší pokus o prosazení komunistické 
diktatury v N�mecku po první sv�tové válce. Když byl dne 21. 2. 1919 zavražd�n p�edseda bavorské 
zemské vlády, nezávislý socialista Kurt Eisner, jeho nástupci, sociálnímu demokratu J. Hoffmannovi se 
nepoda�ilo nastolit po�ádek a zlikvidovat revolu�ní vlnu, jež hrozila zachvátit Bavorsko bolševismem. 
Skupina Eisnerových p�íznivc� vyhlásila v Mnichov� dne 7. dubna 1919 republiku rad a p�edseda vlády a 
jeho minist�i museli uprchnout do Bambergu. Skute�nou diktaturu proletariátu nastolil 13. dubna 1919 
ak�ní výbor, dosazený d�lnickými a vojenskými radami. Znárodnil banky a pr�mysl, z�ídil Rudou gardu a 
Rudou armádu. Komunistický experiment v Bavorsku však nem�l dlouhého trvání a vojenské jednotky 
úst�ední vlády Mnichov dne 1. kv�tna 1919 dobyly. 
10 Oficiální n�mecký název: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. 
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projížd�l svým automobilem.11 V p�ímém sousedství obchodu Franzových rodi�� byl 

také tišt�n a vydáván Hitler�v „Völkischer Beobachter“.12  

Tehdy poprvé p�išel malý Franz Josef do styku s politickou propagandou: „Jako 

malý kluk, který ješt� neum�l �íst a kterému se stejn� jako ostatním d�tem líbily barevné 

obrázky, jsem jednoho sobotního ve�era stál v pr�jezdu domu, kde byl Hoffmann�v 

ateliér. Ochotn� jsem vzal do podpaží balík nacistických leták�, pochodoval jsem po 

Schellingstrasse a rozdával je. Jedna starší zákaznice našeho �eznictví b�žela 

pobou�ená za mým otcem, aby mu �ekla o aktivit� jeho ratolesti. Moje sestra Maria 

dostala za úkol, aby m� p�ivedla. Doma jsem pak dostal po�ádnou facku.“13  

Strauss�v otec pohlížel na formující se nacionáln� socialistické hnutí s velkou 

ned�v�rou. Sám byl politicky �inný v Bavorské lidové stran� (BVP),14 jež sice m�la 

konzervativní a monarchistické zam��ení, v jejím rámci se však vytvo�ilo k�ídlo 

katolických socialist�, kte�í cht�li �ešit sociální otázky pr�myslové spole�nosti. 

P�i�inlivým živnostník�m a �emeslník�m p�ipadali nacisté jako „tlu�hubové“ a rvá�i, 

kte�í spole�nosti nep�inesou nic dobrého, ale naopak naruší její po�ádek, na kterém 

rodiny, jako byla ta Straussova, závisely. Lidé, kte�í se po skon�ení války cítili 

spole�ensky vyko�en�ni, mohli v Hitlerov� hnutí spat�ovat nad�ji. To však neplatilo pro 

usedlé pracovité lidi, kterými byli Straussovi. 

Období školních povinností za�alo pro malého Franze Josefa na ja�e roku 1922, 

kdy byl p�ijat na obecnou školu v Amalienstrasse. Ješt� t�i roky p�edtím se ale dostal do 

policejních záznam�. Na tento vážný p�ípad pokusu o únos dít�te si vzpomíná jeho 

sestra Maria: „Hráli jsme si p�ed naším obchodem, když Franz Josef najednou zmizel. 

Hledala jsem ho po celé ulici a náhle jsem na tramvajové zastávce v Barerstrasse 

zahlédla vysokého muže, jenž cht�l zrovna nastoupit do tramvaje. V podpaží svíral mého 

bratra, který je�el a vzpouzel se. P�ib�hla jsem a k�i�ela na toho muže: Co to d�láte 

s mým bratrem? Okamžit� ho pus�te! Ten muž ho pustil a beze slova nastoupil do 

                                                 
11 Finger, Stefan: Franz Josef Strauss. Ein politisches Leben, München 2005, s. 21. 
12 Völkischer Beobachter byl od roku 1920 stranickým listem NSDAP. Zpo�átku vycházel týdn�, od 
února 1923 denn�. Po neúsp�šném pu�i NSDAP v listopadu 1923 byl zakázán, po Hitlerov� propušt�ní 
z v�zení roku 1925 byl znovu obnoven. P�vodn� vycházel v Mnichov�, od roku 1929 i v Berlín� a 
pozd�ji i na dalších místech. Zatímco ve svých po�átcích vycházel list zhruba v 8000 exemplá�ích, v roce 
1931 m�l již asi 120 000 výtisk� denn� a roku 1944 to bylo již dokonce 1,7 milion� výtisk�. List p�estal 
vycházet v dubnu 1945. 
13 Strauss, Die Erinnerungen, s. 27. 
14 Oficiální n�mecký název: Bayerische Volkspartei. 
 



 13 

tramvaje. Tehdy zmizela jedna dívka z naší ulice, Klára Winterová, a nikdo už ji víckrát 

nevid�l.“15 P�í�iny pokusu o únos Franze Josefa nebyly nikdy objasn�ny.16 

 Na obecné škole dosáhl Franz Josef vynikajících výsledk� a jeho otci bylo 

doporu�eno, aby syna poslal na vyšší typ školy. To však neodpovídalo p�edstavám 

�eznického mistra, který doufal, že jeho syn p�evezme jednou obchod. Nicmén� otec 

rady u�itel� nakonec poslechl a Franz Josef p�estoupil po �ty�ech letech strávených 

v obecné škole na reálnou školu na Elizabeth-Platz. Dlouho tady nevydržel, p�esn�ji 

�e�eno, docházel sem jen jeden rok. V p�ísn� katolické rodin� se totiž o�ekávalo, že syn 

p�jde studovat teologii. Kn�žské povolání by navíc rodin� uleh�ilo t�žké financování 

studia. Profesor teologie Johannes Zellinger, u kterého Strauss n�jakou dobu p�sobil 

jako ministrant, p�emluvil rodi�e, aby syna dali na studium na renomované mnichovské 

Maximiliánovo gymnázium. Zellinger mu tento p�estup zajistil a zárove� promlouval 

jeho otci do duše: „Váš syn musí na gymnázium. Má nadání na latinu. �íkám Vám, z n�j 

jednou bude dobrý klasický filolog.“17 Strauss senior sice netušil, co to klasická 

filologie je a zda se tím v�bec dají vyd�lat n�jaké peníze, ale jako v��ící katolík 

akceptoval doporu�ení univerzitního teologa.  

V roce 1927 tak Strauss op�t zm�nil školu a nastoupil na elitní ústav, kde již 

p�edtím studovali dva nositelé Nobelovy ceny za fyziku, Max Planck a Werner 

Heisenberg. I na gymnáziu se Franz Josef snažil být jedním z nejlepších. Jak �íkal, 

oproti „schwabinskému prost�edí mé obecné školy a i v porovnání s reálnou školou, 

jejíž žáci pocházeli z nižších, p�ípadn� st�edních vrstev, p�evládalo na Maximiliánov� 

gymnáziu vyšší m�š�anstvo. Otcové student� byli léka�i, státní radové �i vyšší ú�edníci. 

V mé t�íd� byl jen jeden syn d�lníka a pouze dva synové �emeslník�.“18  

Studium na výb�rovém gymnáziu bylo finan�n� velmi náro�né. Z toho d�vodu 

za�al Strauss již v sekund� dou�ovat latinu a �e�tinu. Navzdory vysokým náklad�m na 

školu se mu poda�ilo ušet�it n�kolik marek, které hned investoval do nákupu nových 

knih. Otázka financování univerzitního studia se snadno vy�ešila tím, že Franz Josef 

složil maturitu s nejlepším výsledkem z celého ro�níku, na základ� �ehož získal 

stipendium na prestižním bavorském Maximilianeu.   

Tehdejší maturita na takovém gymnáziu se celkov� skládala z deseti p�edm�t�. 

Mezi nimi byla matematika, fyzika, zem�pis, d�jepis, n�m�ina, angli�tina, latina, �e�tina 

                                                 
15 Cit. dle Schröck, op.cit., s. 34. 
16 Schröck, op.cit., s. 34. 
17 Tamtéž, s. 36. 
18 Strauss, Die Erinnerungen, s. 31. 
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a náboženství. Ze všech t�chto p�edm�t� získal Strauss za „jedna“. Jedinou „dvojku“ 

dostal z t�locviku, což ho ješt� dlouho potom trápilo. „Údajn� jsem zpackal cvi�ení na 

hrazd�. Dodnes tomu nev��ím,“ prohlásil p�i jednom rozhovoru o padesát let pozd�ji.19  

Strauss byl sice v dob�, kdy již p�sobil ve vrcholné politice, pom�rn� „p�i t�le“, 

ale v mládí byl zdatným sportovcem. Když mu bylo t�ináct let, dostal od svého otce 

jako dárek za dobré studijní výsledky jízdní kolo zna�ky Mercedes. O pár let pozd�ji se 

stal úsp�šným cyklistickým závodníkem, �lenem p�edního mnichovského klubu RC 

Amor, a vyhrál jihon�mecké mistrovství v silni�ní cyklistice v roce 1934. Zvít�zil i v 

tradi�ním amatérském závod� „Nap�í� bavorskou vrchovinou“, kdy tra� dlouhou 210 

kilometr� zdolal v tehdy rekordním �ase 5 hodin a 56 minut.  

Po maturit� obdržel primus ro�níku p�ijetí do Maximilianea, nadace založené 

roku 1860 králem Maximiliánem II. Bavorským ve prosp�ch výjime�n� nadaných d�tí 

z Bavorska. Jednalo se o elitní stipendium, jehož sou�ástí bylo bezplatné ubytování a 

strava v Maximilianeu, jež leží v t�sné blízkosti centra Mnichova. Franz Josef ale dával 

p�ednost bydlení u rodi��. Do Maximilianea, dnešního sídla bavorského zemského 

sn�mu, se podíval teprve o padesát let pozd�ji, když v roce 1978 získal post bavorského 

ministerského p�edsedy.   

Poté co se zbavil finan�ních obav, za�al Strauss na podzim roku 1935 studovat 

na mnichovské univerzit� klasickou filologii, n�m�inu a historii. P�vodn� se cht�l stát 

u�itelem d�jepisu na gymnáziu, pop�ípad� na vysoké škole, osud tomu však cht�l 

jinak.20 Straussova volba obor� odpovídala jeho velkému zanícení pro slovní projev, 

což se významn� projevilo v dob� jeho politické kariéry.  

Nutno podotknout, že p�ijetí Franze Josefa na univerzitu se neobešlo bez 

komplikací. Upadající mnichovská univerzita, která jen �ekala na zásah nacist�, 

Strausse odmítla, údajn� kv�li politickému postavení jeho otce, a názor zm�nila teprve 

po intervenci Johanna Zellingera.21 P�ed skute�ným za�átkem studia musel však 

Strauss, podobn� jako všichni jeho vrstevníci, absolvovat šestim�sí�ní „pracovní službu 

pro �íši“.22 Strauss tedy tuto povinnou službu absolvoval, ale bez valného nadšení.23 

Nejprve strávil m�síc v obci Holzgünz u Memmingenu a poté p�t m�síc� v mnichovské 
                                                 
19 Cit. dle Schröck, op.cit., s. 36, dále srov. Biermann, Werner, Strauss: Aufstieg und Fall einer Familie, 
Berlin 2006, s. 35. 
20 Biermann, op.cit., s. 36. 
21 Srov. Bickerich, op.cit., s. 22. 
22 Zimmermann, Ulrich: Geliebt, verkannt und doch geachtet. Franz Josef Strauss – der Mensch, der 
Politiker, der Staatsmann. Percha 1980, s. 33n. Jednalo se o povinnou akci, paramilitaristicky 
organizovanou, která m�la sloužit k t�lesnému utužení n�mecké mládeže. 
23 Schröck, op.cit., s. 39. 
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�tvrti Freimann. S lopatou a rý�em hloubil zavlažovací kanály, pracoval na stavb� 

kasáren pro jednotky „SS-Leibstandarte Adolf Hitler“ a podílel se i na p�ípravných 

pracích pro stavbu rozhlasových vysíla�� ve Freimannu, kde dnes sídlí rozhlasová a 

televizní stanice Bayerischer Rundfunk.  

Pro individualistu Strausse bylo t�žké zvyknout si na pracovní podmínky 

v takové organizaci, a to nejen kv�li tomu, že se jednalo o instituci Hitlerova režimu se 

všemi p�íslušnými pr�vodními jevy, ale také proto, že mu byl odjakživa protivný 

jakýkoli typ masového podniku.24 Nedostate�ná schopnost pod�ídit se m�la Straussovi 

do budoucna zp�sobit �adu obtíží, n�kdy se však ukázalo, že má i své výhody.25  

V roce 1935 u�inil Strauss z dnešního hlediska sice nevýznamné, pro jeho 

osobní uplatn�ní v tehdejší dob� však d�ležité rozhodnutí. Jako p�íznivec moderní 

techniky si za našet�ené peníze ud�lal �idi�ský pr�kaz a po�ídil si motorku. Doma se 

však jeho investice nesetkala s p�ílišným pochopením. Jeho sestra podotkla: „Nikdy si 

nebudeme moci dovolit auto. Co teda budeš d�lat s �idi�ákem?“ Franz Josef na to 

reagoval slovy: „Vždy� Hitler jednou za�ne válku. Myslíš si, že kv�li t�m hlupák�m 

budu Evropou mašírovat p�šky?“26  

Vzhledem k jeho studijním obor�m by se dalo p�edpokládat, že Straussovým 

cílem byla služba ve státní správ�. N�jaká d�v�ra ve státní instituce mu pravd�podobn� 

z�stala, p�estože se ústavní po�ádek Výmarské republiky zm�nil k nepoznání. Strauss 

pozd�ji p�ipustil, že jisté pochybnosti m�l, a proto si ke svému studiu p�ibral ješt� šest 

semestr� národního hospodá�ství, aby se podle svých slov p�ipravil na p�ípadný vstup 

do privátního sektoru: „Pokud by se Hitler udržel, m�l bych s p�sobením ve státní 

správ� problémy, a proto jsem cht�l získat diplom z ekonomie, abych se mohl p�ípadn� 

vzdát životní dráhy u�itele na gymnáziu a byl schopen se uchytit kdekoliv v ekonomické 

sfé�e. Celá �ada mých bývalých spolužák� studovala ekonomii ze stejného d�vodu.“27  

B�hem studia na univerzit� dosahoval Strauss velice dobrých výsledk�. Díky 

tomu se vyhnul p�ed�asnému povolávacímu rozkazu od Wehrmachtu. Na radu svého 

u�itele klasické filologie Franze Dirlmeiera vstoupil v roce 1937 do jedné ze 

stranických organizací, kterou byl Nacionáln�socialistický motoristický spolek28 

                                                 
24 Dalberg, Thomas: Franz Josef Strauss. Porträt eines Politikers. Gütersloh 1968, s. 15. 
25 Finger, op.cit., s. 27. 
26 Strauss, Die Erinnerungen, s. 35. 
27 Tamtéž, s. 40. 
28 N�mecky: Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps. V lidové mluv� se zkratka NSKK p�ekládala: „Nur 
Säufer, keine Kämpfer.“ – „Jen opilci, ne bojovníci.“ 



 16 

(NSKK). „Usnadní ti to studium a nemusíš se stát �lenem strany“, radil mu profesor 

Dirlmeier, který byl sám „gauführerem“ spolku nacionáln�socialistických docent�.29  

 Strauss se sice nestal propagátorem nacionálního socialismu, nebyl ale ani 

zaníceným antifašistou. Byl ctižádostivým a talentovaným studentem, kterému se da�ilo 

lavírovat na hran� �lenství v NSDAP, aniž by do ní musel vstoupit.    

V lét� 1939 zakon�il Strauss osmý semestr studia a za�al se p�ipravovat na státní 

zkoušky. Jako téma své diplomové práce si zvolil „Die Weltreichsidee bei Justins 

Historiae Philippicae des Trogus Pompeius“. Práce, kterou tvo�il pod vedením historika 

starov�ku Waltera Otta, však ješt� b�hem války nejspíš sho�ela.30 Vzhledem 

k expanzivním plán�m nacist� se p�itom jednalo o velice aktuální téma.  

Za zmínku stojí, že Strauss byl n�kolikrát varován, že mu bude zabrán�no 

dostudovat, pokud se nep�izp�sobí novým mocenským pom�r�m. Jeden ze 

Straussových koleg�, pozd�jší historik starov�ku Hermann Bengtson, vzpomínal na 

studia Franze Josefa: „Co bylo na Straussovi zvlášt� nápadné, byl jeho nezávislý 

úsudek, na n�hož nep�sobila nacistická propaganda. Proto se pozitivn� vyjad�oval 

t�eba o antickém židovstvu ... S ni�ím ned�lal žádné vytá�ky a šel hned k jádru v�ci.“31 

Sám Strauss p�iznal, že pro n�j bylo �asto obtížné se ovládat: „Otázku, zda by se mi 

s trochu v�tší mírou sebeovládání poda�ilo vyhnout riskantní konfrontaci, jsem si nikdy 

nepoložil. Moje chování bylo vždy impulsivní a výbušné…“32
  

K vojenské odvodové komisi byl Strauss p�edvolán celkem t�ikrát. V posledním 

p�ípad� ho štábní léka� posoudil jako „podmín�n� zp�sobilého“, a to kv�li prod�lanému 

t�žkému zán�tu pr�dušek a plochým nohám. To se však Straussovi nelíbilo a odporoval: 

„Ploché nohy? Ty jsem nikdy nem�l!“33 Vrchní štábní léka� pak posudek �áste�n� 

p�ehodnotil a rozhodl o zkrácení jeho základní služby ze dvou let na �ty�i m�síce. Jeho 

služba však m�la prob�hnout u p�choty, proti �emuž Strauss op�t protestoval: 

„Omlouvám se, pane plukovníku, ale já bych vlastn� docela rád sloužil celé dva roky.“ 

Následn� se odkazoval na své pom�rn� dobré zdraví, na to, že má �idi�ský pr�kaz, a 

také na své �lenství v NSKK. Na záv�r otev�en� prohlásil: „Cht�l bych k motorizované 

                                                 
29 Biermann, op.cit., s. 39. 
30 Krieger, op.cit., s. 17. Srov. Biermann, op.cit., s. 51. 
31 Cit. dle Zimmermann, Ulrich: Unvergessen: Franz Josef Strauss - das war sein Leben. Passau 1988,  
s. 23. 
32 Strauss, Die Erinnerungen, s. 42.   
33 Tamtéž, s. 45. 
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jednotce!“34 Straussovi se nakonec poda�ilo dosáhnout revize p�vodního rozhodnutí a 

byl za�azen k t�žkému motorizovanému d�lost�electvu.     

Na za�átku války, konkrétn� 3. zá�í 1939, byl tedy Strauss povolán k t�žkému 

d�lost�electvu, a to k mobilní pohotovostní baterii do Landsbergu nad Lechem, kde 

absolvoval nezbytný výcvik a zaškolení v �ízení osobních a nákladních aut. Promeškal 

tak tažení na Polsko a na frontu nastoupil teprve b�hem tažení proti Francii na po�átku 

léta roku 1940. Straussova jednotka se dostala p�es Lucembursko do Francie a n�jakou 

dobu p�sobila u obce La Charité na demarka�ní linii odd�lující okupovanou a 

„svobodnou“ Francii. Poté byla p�eložena na pob�eží kanálu La Manche, kde �ekala na 

rozkaz k zahájení útoku na Velkou Británii (operace „Seelöwe“), který však nakonec 

nep�išel.35 Strauss byl mezitím dne 1. listopadu 1940 povýšen na podd�stojníka.36 

Vypuknutí války zp�sobilo Straussovi komplikace ve studiu. Již v prosinci 1939 

požádal o studijní volno kv�li p�íprav� na státní zkoušky. Jeho žádost však byla 

zamítnuta s od�vodn�ním: „Nyní se realizují d�jiny a ne studium.“37 Straussovi se 

navzdory tomu poda�ilo v dubnu 1940 složit státní zkoušku z oboru u�itelství 

klasických jazyk� a historie, p�i�emž dosáhl známkového pr�m�ru 1,10, což byl 

nejlepší výsledek v celém Bavorsku od roku 1919.38 Strauss se poté, co skon�ilo 

n�mecké tažení na Západ, stal asistentem seminá�e antických d�jin na mnichovské 

univerzit�. 

Na po�átku jara 1941 se Strauss vrátil k Wehrmachtu a byl za�azen 

k protiletadlové baterii 277. Jednalo se o mobilní vzdušnou obranu, která m�la 

doprovázet motorizovanou d�lost�eleckou jednotku a chránit ji p�ed leteckými útoky. Po 

napadení Sov�tského svazu N�meckem dne 22. �ervna 1941 se Strauss dostal op�t na 

frontu. V onu osudnou noc se nacházel p�ímo v první frontové linii: „Neustále jsem 

sledoval hodinky – dv� hodiny, hodina, �tvrt hodiny, deset minut, p�t minut. V�d�li jsme, 

že d�lost�electvo zahájí palbu p�esn� ve 3 hodiny 15 minut. Ješt� minutu. V jednom 

okamžiku se celá fronta rozzá�ila do d�sivého obrazu. O t�i, �ty�i dny pozd�ji p�išel 

poplach.  Ze vzdušné obrany musela být vy�ata dv� d�la, aby bránila hlavní bunkr. Byl 

jsem u toho … vražedný den … spousta mrtvých. Velící generál p�išel o nohu … Ve�er 

                                                 
34 Cit. dle Dalberg, op.cit., s. 18. 
35 Srov. Schröck, op.cit., s. 45.  
36 Biermann, op.cit., s. 43. 
37 Dalberg, op.cit., s. 22. 
38 Finger, op.cit., s. 31. 
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další poplach. Rusové dali dohromady všechny možné obrn�né jednotky, aby n�mecký 

postup zastavili.“39  

Avšak vále�né m�síce od zá�í 1941 do února 1942 nestrávil Strauss na východní 

front�, ale na d�stojnickém kurzu poblíž Št�tína. Teprve poté se vrátil již v hodnosti 

poru�íka na frontu a p�esunul se s protiletadlovou baterií 289 (sou�ást 22. obrn�né 

divize, pat�ící do 6. armády) sm�rem na Stalingrad, kde na vlastní k�ži zažil vále�né 

peklo, které za�alo 19. listopadu 1942 masivním útokem Rudé armády a skon�ilo 2. 

února 1943 bezpodmíne�nou kapitulací obklí�ené 6. armády polního maršála Friedricha 

Pauluse. Tehdy se Strauss musel poprvé vyrovnat s nesmyslnými rozkazy z V�dcova 

hlavního stanu, které nabádaly k výdrži, zatímco frontoví d�stojníci se zoufale snažili 

stáhnout své jednotky do bezpe�í. Záv�ru tragédie byl nakonec ušet�en, nebo� 22. 

obrn�né divizi, ke které pat�il, se poda�ilo z obklí�ení sov�tskými jednotkami uniknout.  

V polovin� ledna 1943 byl Strauss odvelen na d�stojnický kurz obsluhy 

protiletadlových d�l, jehož za�átek však promeškal, jelikož si nejprve musel doma 

v Mnichov� vylé�it omrzliny na obou nohách. P�i zpáte�ní cest� z východní fronty byla 

totiž p�i leteckém útoku zasažena lokomotiva vlaku, kterým se vracel do N�mecka, a 

nevytáp�né vozy s vojáky stály dlouhé dny v mrazivém po�así na odstavné koleji.  

Po vylé�ení absolvoval od b�ezna do kv�tna d�stojnický kurz u Stolpmünde a za 

zran�ní obdržel železný k�íž 2. stupn�. Pozd�ji získal ješt� k�íž 2. stupn� za vojenskou 

službu. Nicmén� na frontu se již nevrátil, protože v N�mecku bylo pot�eba d�stojník� 

znalých protiletecké obrany. Poslední dv� vále�ná léta strávil Strauss p�ednáškami o 

zbraních u protiletecké obrany ve švábském, tudíž západobavorském Altenstadtu, 

v blízkosti malebného m�sta Schongau v p�edh��í Alp, kde m�la v roce 1945 zapo�ít 

jeho politická kariéra. Altenstadtská škola protiletecké obrany se u odborník� t�šila 

výborné pov�sti. Pokud sem byl d�stojník p�evelen, aby zde vyu�oval, bylo to pro n�j 

velké vyznamenání.40  

Poté co se osv�d�il, byl v �ervnu 1944 jmenován nadporu�íkem. Navíc mu bylo 

umožn�no, aby o víkendech navšt�voval svoji rodinu v Mnichov� a podnikal cyklistické 

výlety nap�í� krásnou krajinou p�edh��í Alp. Díky svému povýšení a uplatn�ní 

v Altenstadtu si do budoucna mohl vybírat ta nejlepší pracovní místa. Krom� funkce 

pobo�níka velitele oddílu a ná�elníka štábní baterie, k nim pat�il i post vzd�lávacího 

d�stojníka pro vytvá�ení „bojového ducha“, tedy pro podporu nacionálního socialismu u 

                                                 
39 Strauss, Die Erinnerungen, s. 50.   
40 Finger, op.cit., s. 36. 
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Wehrmachtu. Pozd�jší kritice, že tuto funkci mohl st�ží zastávat p�esv�d�ený odp�rce 

nacismu, �elil upozorn�ním, že strohá nacistická ideologie byla všt�pována voják�m 

nacionáln� socialistickými �ídícími d�stojníky, kte�í byli k tomuto ú�elu vyškoleni a ke 

kterým on rozhodn� nepat�il.41 Strauss podle svých vlastních slov nepletl voják�m hlavy 

nacistickou ideologií, ale naopak jim p�ednášel o sedmileté válce, n�mecko-

francouzském konfliktu a samoz�ejm� o první sv�tové válce.42  

Ve svých pam�tech vzpomíná na to, jak se ho ješt� v šedesátých a sedmdesátých 

letech snažila politická levice zdiskreditovat tvrzením, že se výkonem této funkce stal 

aktivním p�isluhova�em nacistického režimu: „Skute�nost ale vypadala jinak. Práv� 

proto, že byl znám m�j jednozna�n� kritický postoj k Hitlerovu režimu, jsem byl 

v Altenstadtu od tamního velitele, kapitána Willyho Schniebera, p�emlouván, abych 

tento úkol p�evzal: Straussi, ud�lejte to! Nechceme dostat n�koho, kdo k nám nepat�í.“43 

Ve funkci d�stojníka pro vytvá�ení „bojového ducha“ navíc nesetrval p�íliš dlouho, 

nebo� po neúsp�šném atentátu na Adolfa Hitlera 20. �ervence 1944 byla tato funkce u 

všech útvar� zrušena, a to pro zjevnou nezp�sobilost d�stojník�, jež tento post 

zastávali.44  

Ani jako pobo�ník velitele oddílu neváhal Strauss opovrhovat p�edpisy a 

porušovat pravidla, pokud to bylo v zájmu dosažení vyššího a oprávn�ného cíle. Ze své 

pozice bojoval proti nacismu nap�íklad tím, že vydal rozkaz, na jehož základ� byla �ada 

p�esv�d�ených p�ívrženc� nacistického režimu odvelena na frontu. Také ignoroval 

nesmyslné rozkazy, které byly vydávány v rámci zni�ující strategie spálené zem�.45 

Jedním z t�chto rozkaz�, který se Strauss rozhodl spole�n� s ostatními d�stojníky 

nesplnit, bylo i zni�ení dol� v blízkosti Schongau. „Doly z�staly zachovány. V kritickém 

období po válce hrály d�ležitou roli p�i zásobování obyvatelstva palivem.“46  

Podobn� postupoval i v p�ípad� „nouzového plánu Gneisenau“, podle kterého 

m�l být postupujícím spojeneckým vojsk�m kladen marný odpor. „Aby vyzbrojili 

všechny ú�astníky kurz�, mohli jim dát pouze pušky. Ameri�ané naproti tomu m�li 

d�lost�electvo, tanky a letectvo. Kdyby se podle rozkazu realizovalo vybudování 

                                                 
41 Krieger, op.cit., s. 19. 
42 Schröck, op.cit., s. 48. 
43 Strauss, Die Erinnerungen, s. 56. 
44 Finger, op.cit., s. 38. 
45 Tamtéž, s. 39. 
46 Cit. dle Dalberg, op.cit., s. 38. 
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obranné linie na Lechu, bylo by nemožné, nehled� na vojenskou nesmyslnost takové 

akce, zabránit krvavé lázni. Krom� toho by Schongau bylo zcela jist� zni�eno.“47  

Poslední riskantní a vzpurný krok b�hem své služby ve Wehrmachtu u�inil 

Strauss v dob� oslav Hitlerových narozenin dne 20. dubna 1945, kdy vystavil pro 2 500 

zapsaných ú�astník� kurz� Luftwaffe a d�lost�electva propoušt�cí dokumenty. 

„Problémem bylo na�ízení, podle kterého byl v podobných p�ípadech nutný souhlas 

vrchního velitelství pozemních vojsk (OKH). Ale to by tehdy stejn� nikdo nezkoumal. 

Nikdo nev�d�l, zda v�bec ješt� existuje n�jaké funk�ní vrchní vojenské velení. Dva týdny 

p�ed kapitulací a n�kolik dní p�ed p�íchodem Ameri�an� byla naše škola tém�� 

prázdná.“48 Strauss, který tímto �inem riskoval trest smrti, však u�inil jednu podstatnou 

chybu: zapsal 20. duben 1945 jako datum svého propušt�ní.             

Když dne 27. dubna vtrhli ameri�tí vojáci do kasáren v Altenstadtu, utekl Strauss 

zadním vchodem. Cht�l se dostat na kole do Schongau, ale narazil na dlouhou kolonu 

amerických tank�. Proto se oto�il a jel do Schwabniederhofenu. V dom� místního fará�e 

se p�evlékl do civilního oble�ení. V poledne následujícího dne však vesnici obsadili 

Ameri�ané a všichni muži museli p�edstoupit. Kontrola jeho dokument� prob�hla 

prozatím v po�ádku, následující kontrola však dopadla již zcela jinak. „Zapletl jsem se 

do rozhovoru s jedním vojákem a pokoušel jsem se mu vysv�tlit, že nyní sice mohou 

slavit vít�zství nad N�mci, ale brzy budou mít velké potíže s Rusy. Tenkrát jsem byl 

rozho��enými vojáky ozna�en za „nacistického žvanila“. Zatímco jsme ješt� diskutovali, 

zastavil vedle nás džíp a dva d�stojníci m� vyzvali, abych jim ukázal doklady. Pe�liv� 

prolistovali mou vojenskou knížku. Datum mého propušt�ní vyvolal podez�ení – putoval 

jsem do vazby v Schongau.“49  

Tím se pro Strausse uzav�ela d�ležitá životní etapa - doba strávená v n�meckém 

Wehrmachtu. Strauss tato léta pozd�ji shrnul následovn�: „Šest let služby u 

Wehrmachtu, z toho velká �ást strávená na front�, m� hluboce ovlivnilo. Zm�nil se m�j 

postoj k N�mc�m, kte�í nepocházeli z Bavorska. Tato léta hrála podstatnou roli p�i 

utvá�ení mé osobnosti a pocitu p�átelství k ostatním, nebavorským N�mc�m. Zavazující 

v�domí odpov�dnosti za celek m� pln� ovládlo… Této dob� m�žu být vd��ný za kone�né 

zformování mé osobnosti, za získání schopnosti velet a být vždy p�ipraven riskovat.“50  

                                                 
47 Strauss, Die Erinnerungen, s. 59n. 
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K d�ležitým povahovým rys�m Straussovy osobnosti pat�ila malá ochota 

pod�izovat se hierarchii a danému systému, neschopnost potla�it sv�j vlastní názor, 

pevné vnit�ní p�esv�d�ení o nezbytnosti být za všech okolností chyt�ejší a prozírav�jší 

než ostatní a odhodlání p�ekra�ovat hranice legality, pokud nebylo možné dosáhnout 

vyšších a oprávn�ných cíl� jiným zp�sobem. To vše ješt� obohatily zkušenosti získané 

z válek, p�evrat� a spole�enského chaosu, který byl jejich d�sledkem. Všechny tyto 

vlastnosti ovlivnily Straussovu životní dráhu a lze �íci, že jim Franz Josef vd��í za svoji 

jedine�nou kariéru.51  

Dva dny poté, co byl Strauss zajat Ameri�any, spáchal Adolf Hitler ve svém 

bunkru pod budovou �íšského kanclé�ství v Berlín� sebevraždu. Dne 7. kv�tna 1945 pak 

generálplukovník Alfred Jodl podepsal v pr�myslové škole v Remeši, hlavním stanu 

spojeneckých sil, ve 2 hodiny 41 minut úplnou kapitulaci n�meckého Wehrmachtu. 

Jelikož Sov�tský svaz trval na kapitula�ním ceremoniálu i ve svém hlavním stanu 

v Berlín� Karlhorstu, došlo k jejímu op�tovnému podepsání ješt� 9. kv�tna, 16 minut po 

p�lnoci. N�mecko tu reprezentovali admirál Hans-Georg von Friedeburg za 

námo�nictvo, generálplukovník Hans-Jürgen Stumpff za letectvo a polní maršál 

Wilhelm Keitel za pozemní vojsko. Druhá sv�tová válka pro Evropu skon�ila a Strauss 

si z ní odnesl �adu cenných zkušeností, na jejichž základ� razil své životní heslo: „Znám 

válku. Proto chci mír.“52  
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II. Léta v Schongau – vstup do politiky 

 

 

Druhá sv�tová válka prom�nila p�evážnou �ást Hitlerovy �íše v trosky. Na 

n�mecké stran� si vyžádala p�es sedm milion� lidských život� a miliony dalších 

zran�ných �i zmrza�ených. V celém N�mecku byla katastrofální situace v oblasti 

zásobování, nebo� pr�mysl byl rozvrácen a v�tšina d�ležitých komunikací byla zni�ena. 

K tomu všemu z�stalo více jak 7,5 milion� obyvatel bez st�echy nad hlavou.  

Pon�vadž se Strauss b�hem války nikdy neodvrátil od k�es�ansko-mravních 

zásad, odmítal rozhodn� jakoukoli spoluzodpov�dnost za vládu nacist�, rozpoutání 

druhé sv�tové války �i holocaust: „Taktéž jsem ustavi�n� ost�e odmítal tvrzení o 

kolektivní vin� n�meckého národa … A�koli jsem choval velkou nenávist k nacist�m, byl 

jsem zárove� zaho�klý i v��i západním mocnostem, že Hitlera v�as nezastavily. Již m�j 

otec lamentoval na politiky, kte�í prosazovali appeasement… Pozd�ji jsem byl 

rozho��ený nesmyslným bombardováním celého N�mecka. Byl jsem však také zd�šený 

rozsahem a nelidskostí zlo�in�, které byly spáchány N�mci a ve jménu N�mecka.“53   

B�hem doby, kterou strávil ve vazb�, vypracoval Strauss na žádost Ameri�an� 

zprávu, v níž popisoval své zkušenosti s protivzdušnou obranou na ruské front�. 

P�edstavitele americké armády zvlášt� zajímala „taktika ruského letectva a zkušenosti 

s lehkými a t�žkými protiletadlovými zbran�mi. Z toho jsem usoudil, že Ameri�ané 

do budoucna zcela nevylu�ují vojenský konflikt se Sov�tským Svazem,“ vzpomíná 

Strauss.54 Napsání této zprávy p�isp�lo k tomu, že byl po tak�ka p�ti týdnech propušt�n 

z vazby, a to dokonce s americkým doporu�ením další spolupráce.  

Lze konstatovat, že se Strauss ho�kými roky n�meckého ponížení protloukl 

pom�rn� dob�e. Ameri�ané s ním jednali vcelku uctiv� – vlastn� stáli u kolébky jeho 

politické kariéry. Poté co Strauss obdržel od amerického velitele povolení k cest� do 

Mnichova, dostal díky své znalosti angli�tiny a americkému doporu�ení nabídku stát se 

tlumo�níkem a prost�edníkem zemského rady.  

Zemský rada Franz Xaver Bauer, kdysi správní ú�edník a �len BVP, sice dob�e 

rozum�l svým administrativním úkol�m, ale anglicky se nedomluvil. Pravdou je, že 

nebylo p�íliš snadné p�esv�d�it Bauera o nutnosti z�ízení funkce „asistenta zemského 

rady“. Toto ú�ednické ozna�ení p�itom ur�ovalo pouze blízkého spolupracovníka 
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zemského rady, nikoli jeho zástupce, jak Strauss pozd�ji tvrdil.55 Bauer zpo�átku 

Strausse považoval za špeha americké okupa�ní správy, po �ase jej však p�ijal a 

nakonec mu p�enechal bitevní pole. Strauss se pak stal prvním voleným zemským radou 

v zemském okrese Schongau.56  

Po definitivní porážce nacistického režimu p�istoupili Ameri�ané na základ� 

dohod z Postupimi k denacifika�nímu procesu.57 V Straussov� p�ípad� dosp�la 

posudková komora v Schongau k pozoruhodnému posouzení: „V dob� svého studia a 

b�hem své vojenské služby byl �inný v oblasti vytvá�ení a upev�ování protinacistických 

skupin a v podn�cování jejich fanatismu… V roce 1940 byl zat�en … a byl stále 

v nebezpe�í. Od 20. �ervence 1944 [den atentátu na Hitlera, pozn. autora] byl v p�ímém 

ohrožení života.“58 Pravdou je, že Strauss nebyl ani v �ele odbojové organizace, ani 

nebyl zat�en a poslední roky války strávil bez jakékoli újmy na zdraví. Mimoto je nutno 

podotknout, že tento „o�iš�ující“ verdikt byl vynesen zrovna v dob�, kdy byl asistentem 

zemského rady v Schongau. 

 Na pozici asistenta zemského rady nem�l Strauss za úkol pouze sloužit jako 

tlumo�ník a zprost�edkovatel mezi Bauerem a americkou okupa�ní správou. Jeho hlavní 

náplní práce bylo „vytvo�ení nejsnazších podmínek pro život“.59 Okrsek Schongau sice 

b�hem války neutrp�l takové škody jako jiné n�mecké oblasti, musel ale každodenn� 

p�ijímat velké množství uprchlík� ze Sudet, Slezska a Východního Pruska. O všechny 

tyto lidi se bylo t�eba postarat a co možná nejrychleji je integrovat do povále�né 

spole�nosti.    

Na podzim roku 1945 vydala americká okupa�ní správa povolení zakládat 

politické strany, by� prozatím pouze na okresní úrovni. Strauss se již v lét� ú�astnil 

jednání o vytvo�ení k�es�ansko-sociální strany, která by spojila d�lníky, sedláky a 

st�ední vrstvy, a to bez rozdílu náboženského vyznání. Tato strana m�la tvo�it protiváhu 

k sociálním demokrat�m a komunist�m.60 Dne 12. zá�í 1945 pak byla v Mnichov� 

založena Bavorská K�es�ansko-sociální unie (CSU).61 První listopadový den povolili 

Ameri�ané vytvá�ení stran i na zemské úrovni. Od americké okupa�ní správy získala 

                                                 
55 Krieger, op.cit., s. 20. 
56 Tamtéž. 
57 Srov. Postupimský protokol z 2. srpna 1945 in: Niehuss, Merith a Lindner, Ulrike.: Deutsche 
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60 Srov. obecn� Mintzel, Alf: Die CSU. Anatomie einer konservativen Partei 1945-1972. Opladen 1975 
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CSU licenci v prosinci 1945, p�ed prvními bavorskými komunálními volbami, 

uspo�ádanými v lednu 1946. Tyto volby byly v�bec první, které se konaly v Bavorsku 

od roku 1929, týkaly se obcí s mén� jak 20 tisíci obyvateli a CSU v nich získala 36,8 

procent hlas�. V dubnu 1946 prob�hly první okresní volby, ve kterých CSU obdržela 

67,9 procent hlas�, a v kv�tnu ješt� volby ve m�stech s po�tem obyvatel p�esahujícím 

20 tisíc, v nichž získala 45,1 procent. 

Na založení K�es�ansko-sociální unie m�l podíl i Franz Josef Strauss. Dne 1. 

listopadu 1945 podepsal s n�kolika p�áteli zakládací listinu strany v Schongau, získal 

�lenskou pr�kazku s po�adovým �íslem „2“ a ihned byl zvolen místop�edsedou zdejší 

stranické organizace CSU.62 V té dob� také pronesl sv�j první politický projev, a to na 

shromážd�ní sedlák� a rolník�: „Co jsem však tenkrát �íkal za nesmysly, si už 

nepamatuji.“63 Na sklonku roku 1945 se Strauss za�al aktivn� ú�astnit stranické práce a 

podílet se na vytvá�ení stranického programu. 

 Jak politické sm��ování CSU, tak její vedení, bylo v oné dob� �ízeno starými 

výmarskými politiky. Ti novou stranu vybudovali �áste�n� na základech p�edvále�né 

Bavorské lidové strany (BVP), �áste�n� na nových principech, a vytvo�ili uvnit� CSU 

dv� názorov� odlišné skupiny.64  

Takzvané tradicionalistické k�ídlo bylo vedeno jednak bývalým p�edsedou BVP 

(a budoucím spolkovým ministrem financí) Fritzem Schäfferem a jednak Aloisem 

Hundhammerem, bývalým zemským poslancem za BVP a vysokým funkcioná�em 

rolnického svazu.65 Podle jejich pojetí se CSU m�la stát k�es�ansko-konzervativní 

stranou, která si bude držet pat�i�ný odstup od budoucího n�meckého centralizovaného 

státu. Svá stanoviska podep�eli skute�ností, že v dob� císa�ství, konkrétn� na p�elomu 

let 1870 a 1871, bylo Bavorsku stvrzeno výsadní postavení v rámci n�meckého státu, 

což bylo spojováno s notnou dávkou bavorského sebev�domí a nárokem na existenci 

vlastního státu.66 P�itom se p�iklán�li k náboženským, m�š�anským a monarchistickým 

tradicím bývalé BVP.67  

                                                 
62 Strauss, Die Erinnerungen, s. 81. 
63 Cit. dle Dalberg, op.cit., s. 46. 
64 Srov. Mintzel, Alf: Die CSU , s. 83-89 a 139nn. 
65 O nadmíru katolickém Hundhammerovi a jeho p�átelích se vtipkovalo, že pravideln� navšt�vují 
Vatikán, aby zjistili, zda je papež ješt� stále katolický. Viz Krieger, op.cit., s. 20. 
66 Konrad Adenauer, který se v b�eznu 1946 stal p�edsedou K�es�anskodemokratické unie (CDU) 
v britské okupa�ní zón�, ve svých pam�tech podotýká, že když se v západních okupa�ních zónách 
N�mecka zakládaly k�es�anskodemokratické strany, které se následn� spojily v jednotnou CDU, tak 
bavorští kolegové trvali na nezávislé sesterské stran�, což „se na základ� zvláštních podmínek panujících 
v Bavorsku zdálo oprávn�né.“ Viz Adenauer, Konrad, Memoirs 1945-1953, London 1966, s. 153. 
67 Finger, op.cit., s. 55. 
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Hlavními p�edstaviteli druhého k�ídla, levicového k�es�ansko-liberálního 

proudu, byli odborá� Adam Stegerwald a advokát Josef Müller, známý pod p�ezdívkou 

„Ochsensepp“.68 Oba pocházeli z oblasti Frank�, oné �ásti Bavorska, která byla 

p�i�len�na k Alt-Bayern teprve na za�átku 19. století (spole�n� se Švábskem), a jež byla 

p�evážn� evangelická a z politického hlediska spíše centralistická, než bavorská. Další 

významnou postavou tohoto k�ídla byl mnichovský starosta Karl Scharnagl.  

D�ležitým okamžikem, který umožnil Straussovi zahájit jeho politickou kariéru 

na celobavorské úrovni, bylo seznámení se s Josefem Müllerem na po�átku roku 1946. 

Müller, který se v prosinci 1945 stal prvním p�edsedou CSU, si v Mnichov� kolem sebe 

vytvá�el skupinu mladých nad�jných politik�. „Tak jsem se stal �lenem tzv. Spole�nosti 

z Gedonstrasse, pojmenované po mnichovské ulici, kde se nacházel byt Josefa 

Müllera.“69 Strauss tak od po�átku pat�il k levicov� liberálnímu k�ídlu CSU.70  

Zásadní vliv na to, že se ob� k�ídla nakonec spojila, m�ly spole�ensko-politické 

zm�ny, které v Bavorsku v druhé polovin� �ty�icátých let prob�hly. Bavorsko, jakožto 

zem� s nejv�tší rozlohou, muselo p�ijmout obzvláš� velké množství uprchlík� a 

vyhnanc�, p�edevším Sudetských N�mc�, kte�í za�ali být brzy považováni za pátý 

bavorský kmen (vedle Bavor�, rodák� z Falce, Frank� a Švábska). Na p�íkaz západních 

okupa�ních mocností museli být p�ist�hovalci okamžit� a pln� integrováni, což 

samoz�ejm� p�inášelo nemalé politické a administrativní problémy. Jejich životní 

situace byla o to složit�jší, že byli starousedlíky vnímáni jako vet�elci, dovolávající se 

tradi�ních hesel BVP, která byla ur�ena zdejší spole�nosti �emeslník� a selských rodin. 

Starousedlíky a nové obyvatele tak spíše sjednocoval apel na k�es�anskou záštitu 

N�mecka proti „komunistickým hordám z Východu“.71  

Franz Josef Strauss v té dob� pokra�oval v postupném budování své politické 

kariéry, �emuž v�noval tak�ka veškerý sv�j volný �as: „V on�ch letech jsme pracovali 

dnem i nocí, budovali jsme stranu, zakládali jsme místní, okresní i oblastní 

organizace.“72 Okresních voleb konaných v dubnu 1946 se ú�astnil na �tvrtém míst� 

kandidátky CSU, jež obsahovala celkem 26 jmen. CSU vyhrála v Schongau se ziskem 

absolutní v�tšiny hlas� a obsadila 22 z 32 k�esel. Na konci srpna 1946 byl Strauss 

okresní radou v Schongau zvolen novým zemským radou. 

                                                 
68 Svoji p�ezdívku „venkovský Pepík“ získal již v arcibiskupském chlapeckém seminá�i v Bamberku 
kv�li svému statká�skému p�vodu. Viz Finger, op.cit., s. 53. 
69 Strauss, Die Erinnerungen, s. 75. 
70 Finger, op.cit., s. 55. 
71 Krieger, op.cit., s. 21. 
72 Strauss, Die Erinnerungen, s. 172. 
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Mezitím K�es�ansko-sociální unie zvít�zila v �ervnových volbách do 

Ústavodárného zemského shromážd�ní, když získala 58,3 procent hlas� a obsadila 109 

ze 180 k�esel. Již v únoru 1946 pov��ila americká vojenská správa sociálního demokrata 

Wilhelma Hoegnera, nástupce prvního povále�ného bavorského p�edsedy vlády Fritze 

Schäffera z CSU, vytvo�ením výboru, který by vypracoval novou bavorskou ústavu. 

Návrh p�edložený tímto výborem byl projednáván zvoleným ústavodárným 

shromážd�ním, které jej následn� velkou v�tšinou p�ijalo. Dne 1. prosince 1946 

rozhodovali o osudu nové zemské ústavy obyvatelé Bavorska v referendu. Pro její 

p�ijetí se vyslovilo p�es 70 procent oprávn�ných voli��. Tentýž den se konaly i první 

povále�né volby do bavorského zemského sn�mu. CSU v nich získala 52,3 procenta 

hlas�, na druhém míst� skon�ila SPD se ziskem 28,6 procent. Ministerským p�edsedou 

se na dalších osm let stal Hans Ehard z CSU.         

Volební rok 1946 byl tedy pro mladou K�es�ansko-sociální unii velice 

úsp�šným. Její politické recepty zam��ené na p�ekonání tehdejší neut�šené hospodá�ské 

situace však byly plné rozpor�. Oproti SPD se orientovala na obhajování soukromých 

iniciativ realizovaných bez státních zásah�. Vyskytly se ale obavy, že tržní ekonomika 

bez p�ívlastk� nem�že zajistit pot�ebné tempo r�stu. Sou�asn� se v porýnské a 

p�edevším v berlínské organizaci K�es�ansko-demokratické unie (CDU)73 ozývaly 

požadavky „k�es�anského socialismu“. Také v CSU se objevily požadavky sociálního 

charakteru, které byly zakotveny jak v  t�icetibodovém programu strany, tak v bavorské 

ústav�, p�i�emž oba tyto dokumenty vznikaly tak�ka soub�žn�.74  

Po válce šlo p�edevším o to, co nejd�íve znovu vybudovat zni�ené hospodá�ství. 

Tém�� ve všech zemích se p�itom prosazovala socialistická myšlenka centráln� �ízeného 

hospodá�ství. Zdálo se, že tento typ hospodá�ství je jedinou možností, jak stejnom�rn� a 
                                                 
73 Oficiáln� n�mecky: Christlich Demokratische Union. CDU vznikla jako nová povále�ná strana 
z ob�anského k�es�anského hnutí, usilujícího na základ� zkušeností z odporu proti nacismu v �adách obou 
velkých konfesí o vytvo�ení nadkonfesijní k�es�anské strany. Bývalí katoli�tí politici Centra, k�es�anští 
odborá�i a protestanti, kte�í se v dobách výmarské republiky hlásili k r�zným stranám na pravici 
politického spektra, se nyní sešli v nové stran�. Nejd�ležit�jšími základnami k�es�anských demokrat� 
byly Berlín, Kolín nad Rýnem a Frankfurt nad Mohanem. Jejich regionální seskupení se sjednotila na 
�íšském zasedání ve dnech 14.–16. prosince 1945 v Bad Godesbergu pod spole�ným názvem K�es�ansko-
demokratická unie, spole�ná organizace však nebyla vytvo�ena. K�es�ansko-sociální unie (CSU), která 
byla mezitím založena v Bavorsku, si ponechala sv�j název i svou samostatnost. CSU byla 
konzervativn�jší a siln�ji federalisticky orientovaná než CDU. Více k d�jinám k�es�ansko-
demokratického hnutí v N�mecku viz Kleinmann, Hans-Otto: Geschichte der CDU: 1945–1982, Stuttgart 
1993, Bösch, Frank: Macht und Machtverlust. Die Geschichte der CDU. Stuttgart 2002, Becker, 
Winfried: Lexikon der Christlichen Demokratie in Deutschland, Paderborn /München 2002.  
74 Teprve v roce 1968 se CSU ozna�ila za konzervativní stranu. Viz kompletní p�ehled programových 
prohlášení CSU od roku 1945 do roku 2007 na webových stránkách nadace Hannse Seidela (Hanns Seidel 
Stiftung) www.hss.de (Archiv und Bibliothek). 
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spravedliv� pokrýt pot�eby obyvatelstva pokud jde o potraviny, ošacení, uhlí a podobn�. 

Pokládalo se to sice za nouzové opat�ení, nikdo si však nedovedl ani v delším výhledu 

p�edstavit jiné �ešení. Své p�ívržence našla myšlenka centráln� �ízeného hospodá�ství 

dokonce i v CDU, která ve svém Ahlenském programu z roku 1947 nevylu�ovala ani 

zestátn�ní t�žebního pr�myslu.75 

Zatímco britská vojenská správa se mohla s takovými socialistickými 

p�edstavami docela dob�e ztotožnit, u amerických ú�ad� narazily na odpor. Americké 

vojenské správ� bylo jasné, že hospodá�ství se m�že dostat do pohybu jedin� tehdy, 

když budou k dispozici dostate�né úv�ry na znovuvýstavbu. Úv�ry pro hospodá�ství 

ovládané socialistickými teoriemi by však neposkytl ani Kongres, ani americké 

hospodá�ské kruhy. Proto Ameri�ané ve své zón� usilovali o zavedení co možná 

nejliberáln�jšího hospodá�ského systému.76  

Zástupci liberální hospodá�ské politiky v jihon�mecké oblasti se soust�e�ovali 

kolem bavorského ministra hospodá�ství, nestraníka Ludwiga Erharda. V b�eznu 1948 

byl Erhard zvolen �editelem správy pro hospodá�ství již sjednocené americké a britské 

zóny (tzv. Bizonie).77 Erhard�v program, vyhlášený dne 21. dubna 1948, p�edpokládal 

liberalizaci hospodá�ství; m�nová reforma a Marshall�v plán pak m�ly zajistit 

hospodá�ský vzestup. V následujícím období Erhard vypracoval koncepci sociáln� 

tržního hospodá�ství, která Spolkové republice N�mecko umožnila strmý hospodá�ský 

vzestup, takzvaný „hospodá�ský zázrak“.78 

Erhard�v ekonomický model p�edpokládal hospodá�skou svobodu, zárove� ale 

ponechával státu regula�ní a kontrolní funkci, aby byla zaru�ena co nejvyšší míra 

sociální spravedlnosti. Úkolem státu bylo v pravý okamžik korigovat sociáln� 

nežádoucí vývoj tržního hospodá�ství, chránit volnou sout�ž p�ed vlivem kartel� a 

monopol� a sm�rovat p�erozd�lování p�íjm� a majetku ve prosp�ch t�ch skupin 

obyvatelstva, které se neú�astní hospodá�ské �innosti.       

                                                 
75 Srov. Alemann, Ulrich: Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2000, s. 49. 
76 Srov. Morgan, Roger: The United States and West Germany 1945-1973, London 1974, s. 13-22. 
77 Oficiální název ú�adu zn�l „Verwaltung für Wirtschaft des vereinigten Wirtschaftsgebiets“. Erhard se 
po svém jmenování do jejího �ela stal mužem �íslo jedna n�mecké ekonomiky. Srov. Williams, Charles: 
Adenauer. Otec nového N�mecka, Praha 2002, s. 259n. 
78 Ludwig Erhard ve své knize „Blahobyt pro všechny“ zd�raznil nezbytnost zachování pravidel 
hospodá�ské sout�že, což státní plánované hospodá�ství popíralo: „Každý podnikatel m�že a smí voln� 
vyráb�t a prodávat vše, po �em je na trhu poptávka. Nehled� na to, co se týká za�ízení jeho podniku, 
racionalizace výroby a jeho úmysl� investovat, je naprosto svobodným pánem, tak, jak to odpovídá 
pravidl�m sout�že a podnikatelské etiky na volném trhu… N�kte�í politikové m�li sklony pochybovat o 
správnosti t�chto zásad. Jiní považovali jejich uskute�n�ní v povále�ném N�mecku se zni�enými 
továrnami a miliony p�ist�hovalc� za nemožné.“ Viz Erhard, Ludwig: Wohlstand für Alle, Düsseldorf 
1997 (18. vyd.), s. 98n.  
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Erhardova koncepce sociáln� tržního hospodá�ství se nakonec v CDU 

prosadila.79 Parlamentní rada, která se poprvé sešla v Bonnu 1. zá�í 1948, a jež m�la 

vypracovat Základní zákon budoucí Spolkové republiky N�mecko,80 nezakotvila 

v ústavním zákon� konkrétní hospodá�ské uspo�ádání. A tak o budoucím vývoji rozhodl 

výsledek prvních voleb do Spolkového sn�mu v roce 1949. Koalice CDU/CSU dostala 

nejvyšší po�et hlas� ze všech kandidujících stran, utvo�ila spole�nou vládu s liberály 

(FDP)81 a N�meckou stranou (DP)82, a získala tak zákonodárnou v�tšinu pro 

uskute�n�ní sociáln� tržního hospodá�ství a pro odmítnutí socialistického konceptu.83  

Pro Erharda to mohl být jen po�átek jeho dlouhého pochodu ke skute�nému 

volnému tržnímu hospodá�ství, kdežto Franz Josef Strauss a mnozí jiní v CDU se 

domnívali, že stát by m�l mít v hospodá�ském život� trvale silnou roli.84 Teprve pozd�ji 

se Strauss stylizoval do role v�rného p�ívržence Erhardova hospodá�ského liberalismu.85  

Zda se v Bavorsku poda�í vytvo�it „k�es�anskou stranu pro každého“, z�stávalo 

dlouhá léta nejasné.86 Uprchlíci a vyhnanci pocházeli sice p�evážn� z malom�stských 

pom�r�, ale vzhledem k jejich zoufalé situaci bylo docela možné, že se mnozí z nich 

p�ikloní spíše k sociálním demokrat�m nebo že se dokonce sjednotí do vlastní strany. 

Druhá možnost se p�itom jevila jako naprosto reálná. Takzvaný Svaz vyhnanc� 

(BHE)87, jenž byl tvo�en p�edevším lidmi, kte�í p�išli o majetek v oblastech na východ 

od hranice na Od�e a Nise, dostal p�i volbách do Spolkového sn�mu v roce 1953 8,2 

procent hlas� a p�i následném sestavování spolkové vlády p�istoupil ke koalici 

CDU/CSU, FDP a DP.  

                                                 
79  Srov. Adenauer, Memoirs, s. 164n. 
80 Parlamentní rada vznikla na základ� dohody uzav�ené na londýnské konferenci t�í západních 
okupa�ních mocností a zemí Beneluxu konané na ja�e roku 1948. Bylo v ní zastoupeno po 27 poslancích 
CDU/CSU a SPD, p�t poslanc� FDP (Freie Demokratische Partei), po dvou KPD, DP (Deutsche Partei) a 
Centra. Jejímu prvnímu zasedání p�edcházelo jednání Ústavodárného konventu (Verfassungskonvent) ve 
dnech 10.-25. srpna 1948 na Herrenchiemsee v Bavorsku, svolané ministerskými p�edsedy 
západon�meckých zemí, které vypracovalo návrh ústavy. Parlamentní rada schválila 8. kv�tna 1949 
ústavu Spolkové republiky N�mecko, tzv. Základní zákon (název m�l vyjad�ovat provizorium nového 
státu do doby op�tovného sjednocení s východním N�meckem).   
81 Oficiální název: Svobodná demokratická strana, n�mecky: Freie Demokratische Partei. 
82 Oficiáln� n�mecky: Deutsche Partei. 
83 N�kolik dní p�ed spolkovými volbami pronesl Konrad Adenauer na p�edvolebním shromážd�ní 
v Essenu: „Nechceme socialismus v N�mecku. Vidíme výsledky anglického experimentu a jeho nezdar. Je 
odsouzen k brzkému konci. My si z toho vezmeme ponau�ení…“ Viz Archiv der Gegenwart (AdG): 
Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-09/1953, Sankt Augustin 2000, s. 158. 
84 Krieger, op.cit., s. 22. 
85 Srov. Strauss, Die Erinnerungen, s. 98 a 142. 
86 Krieger, op.cit., s. 23. 
87 Oficiální název: Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten. 
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Ješt� v�tší nebezpe�í pro CSU p�edstavovala Bavorská strana (BP)88, která byla 

založena v �íjnu 1946 v Mnichov� a jež úsp�šn� akcentovala tradi�ní bavorská hesla. 

Jejím zakladatel�m, Ludwigu Maxi Lallingerovi a Jakobu Fischbacherovi, p�ipadala 

CSU „p�íliš málo bavorská“, zatímco BP se netajila svým radikálním požadavkem 

bavorského separatismu.89 V prvních volbách do Spolkového sn�mu obdržela BP 20,9 

procent hlas� (17 k�esel), oproti 29,2 procent�m hlas� (24 k�esel) CSU. V Horním a 

Dolním Bavorsku se zmocnila krom� t�ech výjimek všech p�ímých mandát�. V roce 

1950 pak CSU p�edevším kv�li BP poprvé a naposledy v povále�ných bavorských 

d�jinách nevyhrála volby do zemského sn�mu, když zaostala za vít�znou SPD (28 

procent) o 0,6 procenta hlas�. Bavorská strana totiž v t�chto volbách od�erpala 

množství voli�� práv� CSU a získala 18 procent hlas�.  V letech 1954 až 1957 se BP 

podílela na koali�ní vlád� vedené p�esv�d�eným federalistou, sociálním demokratem 

Wilhelmem Hoegnerem, která byla vytvo�ena proti CSU, jež sice v p�edchozích 

volbách do zemského sn�mu vyhrála, ale nezískala dostate�ný po�et hlas�, aby se jí 

poda�ilo vytvo�it zemskou vládu. P�edseda BP Josef Baumgartner, p�eb�hlík z CSU, 

zastával v této koalici pozici místop�edsedy vlády. V letech 1950 až 1958 byla Bavorská 

strana t�etí nejsiln�jší stranou v Bavorsku (po CSU a SPD). 

Na základ� t�chto okolností  vyvodilo vedení CSU dva záv�ry: bojovat proti BP 

všemi prost�edky a vytvo�it prioritu z vlastní zemské politiky. Druhý p�edpoklad m�l 

p�itom p�ipravit Straussovi, jenž se postupn� zam��oval spíše na spolkovou politiku, 

zna�né potíže.90  

Ve dnech 5. a 6. února 1947 se konalo první „�íšské setkání“ p�edstavitel� CDU 

z americké, britské a francouzské okupa�ní zóny a zástupc� CSU v láze�ském m�ste�ku 

Königstein v poho�í Taunus v Hesensku.91 Mezi ú�astníky byli i Josef Müller a Franz 

Josef Strauss. Hlavním výsledkem tohoto jednání dvou unionistických stran, jež �ídil 

p�edseda CDU v britské zón� Konrad Adenauer, bylo vytvo�ení „Spole�ného výboru 

K�es�ansko-demokratické a K�es�ansko-sociální unie N�mecka“.92 Práv� osoba 

p�edsedajícího vyvolávala u CSU mírné rozpaky, nebo� jak �ekl Strauss, „Josef Müller 

                                                 
88  Oficiální název: Bayernpartei. K vzájemným politickým šarvátkám mezi CSU a BP srov. Wolf, 
Konstanze: CSU und Bayernpartei. Ein besonderes Konkurrenzverhältnis, 1948-1960. Köln 1982.  
89 Srov. Mintzel, Alf: „Besatzungspolitik und Entwicklung der bürgerlichen Parteien in den Westzonen 
(1945-1949)“, in: Staritz, Dietrich: Das Parteiensystem der Bundesrepublik, Opladen 1976, s. 78 a 
Alemann, op.cit., s. 50n. 
90 Krieger, op.cit., s. 23. 
91 Mintzel, „Besatzungspolitik und Entwicklung der bürgerlichen Parteien in den Westzonen (1945-
1949)“, s. 83. 
92 Tamtéž. 
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rozhodn� nebyl p�ítelem Konrada Adenauera. Ani politicky, ani osobn� nebyli nalad�ni 

na stejnou vlnovou délku. Müller byl svébytný a tvrdohlavý a jako p�edseda CSU od 

po�átku striktn� odmítal pod�ízenost, kterou Adenauer vyžadoval.“93 Již od vzniku 

CDU v prosinci 1945 kladla CSU d�raz na své specifické postavení, které se 

vyzna�ovalo ochotou ke spolupráci s CDU, ale d�razn� odmítalo sjednocení obou stran. 

Díky této skute�nosti byl Spole�ný výbor CDU/CSU brzy nahrazen spole�nou frakcí 

v Hospodá�ské rad� Bizonie, pak v Parlamentní rad� a pozd�ji i ve Spolkovém sn�mu.94  

Strauss zatím postupn� posiloval svoje postavení a navyšoval po�et svých 

politických funkcí. K dosavadnímu postu zemského rady mu v lét� 1946 p�ibyla i 

funkce referenta pro záležitosti mládeže na bavorském ministerstvu kultury. O rok a p�l 

pozd�ji povýšil dokonce na vrchního vládního radu a následn� na vedoucího zemského 

ú�adu pro mládež na ministerstvu vnitra. Jeho chrán�nec Josef Müller se mezitím 

zasloužil o to, že byl Strauss v prosinci 1946 zvolen do zemského p�edsednictva CSU 

jako zástupce nejmladší generace. Ve stran� postupoval i nadále. V roce 1948 povýšil 

na zemského jednatele a o rok pozd�ji se stal generálním tajemníkem CSU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Strauss, Die Erinnerungen, s. 83. 
94 Srov. Mintzel, „Besatzungspolitik und Entwicklung der bürgerlichen Parteien in den Westzonen (1945-
1949)“, s. 83n., Finger, op.cit., s. 62. 
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III. Ve frankfurtské Hospodá�ské rad� 

 

 

Svoji politickou kariéru na budoucí spolkové úrovni zahájil Strauss v únoru 

1948, kdy byl jako reprezentant Müllerova stranického k�ídla vyslán do frankfurtské 

Hospodá�ské rady Bizonie, p�edch�dkyn� n�meckého Spolkového sn�mu.  

Na postupimské konferenci bylo stanoveno, že celé N�mecko má být 

hospodá�sky jednotné.95 Již zásobovací kolaps v pr�b�hu zimy 1945/1946 ukázal, jaké 

negativní d�sledky p�ináší nedodržení tohoto ustanovení. Jelikož francouzská okupa�ní 

správa tvrdošíjn� bránila vytvo�ení n�meckých úst�edních ú�ad�, navrhly Spojené státy 

spole�nou hospodá�skou správu pro zbývající t�i zóny. Pochopení však nenalezly ani u 

Brit� a Sov�t�. Ameri�ané pak s odvoláním na dohody z Postupimi za�ali požadovat 

uzav�ení vícestranných smluv mezi okupa�ními mocnostmi v N�mecku, aby bylo 

možné zvládnout hospodá�ské problémy. Zatímco Sov�tský svaz americký požadavek 

odmítl a Francie reagovala vyhýbav�, Britové nakonec souhlasili.96  

Dne 1. ledna 1947 vstoupila v platnost americko-britská smlouva o vytvo�ení 

sjednocené hospodá�ské oblasti dvojzóny, neboli Bizonie. Organizace dvojzóny se pak 

dvakrát zm�nila. Od února 1948 byla jejím nejvyšším orgánem Hospodá�ská rada, 

parlamentní shromážd�ní se 104 �leny, kte�í byli do n�ho vysíláni zemskými 

parlamenty. Výkonné orgány p�edstavovalo šest ú�ad� (pro zem�d�lství a výživu, 

dopravu, hospodá�ství, finance, poštu a telekomunikace, práci), jejichž �editelé byli 

voleni Hospodá�skou radou a p�edstavovali dohromady správní radu pod vrchním 

�editelem.  

Hospodá�ská rada byla sice nejd�ležit�jším orgánem Bizonie, její �innost však 

byla okupa�ními mocnostmi omezena pouze na ekonomické záležitosti. Brzy se však 

stala spole�ným fórem pro politické strany západních okupa�ních zón. Bavorsko v ní 

bylo reprezentováno 24 poslanci. Strauss byl p�itom jedním z nejmladších zástupc�.97 

„Jeho strani�tí kolegové v Bavorsku jej už poznali jako energického a pr�bojného 

politika, a tak o�ekávali, že bude snaživým a spolehlivým zastáncem zvláštních 

bavorských zájm� – p�edevším v zem�d�lských a hospodá�ských otázkách.“98 Strauss 

                                                 
95 Srov. jednání v Postupimi in: Niehuss/Lindner, op.cit., s. 31. 
96 Viz formování Bizonie in: Niehuss/Lindner, op.cit., s. 60n. 
97 Koch, Peter: Konrad Adenauer. Die Biographie. Düsseldorf 2004 (2.vyd.), s. 184. 
98 Siebenmorgen, Peter: „Franz Josef Strauss (1915–1988)“, in: Oppelland, Torsten: Deutsche Politiker 
1949-1969, sv. 2 (16 biografických skic z Východu a Západu), Darmstadt 1999, s. 120-131, s. 124. 
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zpo�átku reagoval na Müllerovu nabídku postu ve Frankfurtu p�ekvapen�: „Protože 

jsem své �ty�i semestry studia národního hospodá�ství považoval za nedosta�ující, byl 

jsem o to více p�ekvapený, když m� Josef Müller �ekl, že bych m�l jít do Frankfurtu do 

Hospodá�ské rady, že m� navrhne frakci v zemském sn�mu, a ta že m� zvolí. Tak jsem 

v únoru 1948 p�ešel jako zemský rada ze Schongau do Hospodá�ské rady. Tato volba … 

a poznání  vedoucích osobností pro m� znamenaly vkro�ení do neznámého sv�ta.“99  

Nejd�ležit�jším úkolem Hospodá�ské rady bylo vytvo�ení nové ekonomické 

struktury. Zástupci CDU a CSU p�itom podporovali již zmi�ovaný koncept Ludwiga 

Erharda. Franz Josef Strauss shrnul ve svých pam�tech �innost Hospodá�ské rady 

následovn�: „Ve frankfurtské Hospodá�ské rad� jsme pohlíželi na tv�rce ústavy 

v Parlamentní rad� trochu z vrchu. V prvé �ad� jsme se považovali za ty d�ležit�jší a 

v druhé �ad� za ty lepší. V�d�li jsme, že ekonomika je naším osudem a že klí�ové 

rozhodnutí padne na této p�d� a nikoliv b�hem hádek ústavních právník� nad 

paragrafy. Naše myšlenky vycházely z potíží a bídy tehdejších �as�, k jejichž p�ekonání 

jsme p�isp�li historicky významným rozhodnutím volby sociáln�-tržního hospodá�ství. 

Dnešní zp�tný pohled na to je odlišný – frankfurtská Hospodá�ská rada je tak�ka 

zapomenutá. Hrdinové, podle obecné p�edstavy, sed�li v Parlamentní rad� v Bonnu. 

Historické hodnocení to s odstupem �asu asi tak vidí, prožité zkušenosti on�ch let jsou 

však jiné.“100  

Na po�átku dubna 1948 byl americkým Kongresem schválen tzv. Marshall�v 

plán, program hospodá�ské pomoci, který na po�átku �ervna 1947 nabídl všem 

evropským zemím tehdejší americký státní tajemník George C. Marshall.101 

P�edpokladem pro zapojení západních okupa�ních zón do tohoto plánu byla d�kladná 

o�ista m�nových pom�r�. Dne 19. �ervna 1948 byl v rozhlase a ve zvláštním v�stníku 

vyhlášen m�nový zákon t�í západních vojenských guvernér�.102 Poté co byla založena 

banka n�meckých zemí, byla ve dnech 20. až 21. �ervna provedena m�nová reforma a 

zavedena n�mecká marka (DM).103 O t�i dny pozd�ji provedla správa sov�tské zóny 

svou vlastní m�novou reformu, která se m�la vztahovat na celý Berlín.104 Když západní 

mocnosti zavedly DM i v západních sektorech Berlína, zahájili Sov�ti jeho blokádu, na 

níž západní mocnosti reagovaly vytvo�ením leteckého mostu.  

                                                 
99 Strauss, Die Erinnerungen, s. 90n. 
100 Tamtéž, s. 109. 
101 Viz zn�ní Marshallova plánu in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-09/1953, s. 5-7. 
102 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-09/1953, s. 10. 
103 Pr�b�h m�nové reformy viz AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-09/1953, s. 10-13. 
104 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-09/1953, s. 12. 
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Blokádou Berlína, která p�edstavovala první nebezpe�né vyvrcholení studené 

války, usiloval Sov�tský svaz o politický cíl – zabránit rýsujícímu se p�ipojení 

západních okupa�ních zón a Západního Berlína k bloku západních stát�.105 Blokáda 

však tento proces naopak urychlila, nebo� posílila spolupráci mezi USA, Velkou 

Británií a n�meckými politiky v západní �ásti N�mecka. Když Sov�ti poznali, že své 

cíle takto neprosadí, ukon�ili 12. kv�tna 1949 po dohod� �ty� mocností celou akci.106 

Rozpory mezi západními velmocemi a Sov�tským svazem ohledn� budoucnosti 

N�mecka p�im�ly Západ k p�esv�d�ení, že N�mecko musí být v každém p�ípad� 

sou�ástí Západu, a to bez ohledu na to, zda bude jednotné �i nikoli. Dosavadní odpor 

Francie v��i možnosti vytvo�ení separátního západon�meckého státu byl p�ekonán na 

londýnské konferenci konané na ja�e 1948.107 Konference se zú�astnily t�i západní 

okupa�ní mocnosti a dále zem� Beneluxu jako bezprost�ední západní sousedé N�mecka. 

Na základ� doporu�ení z Londýna byli ministerští p�edsedové západon�meckých zemí 

vyzváni, aby svolali národní shromážd�ní (tzv. Parlamentní radu), které by vypracovalo 

ústavu budoucího západon�meckého státu. Dále byl vyhlášen okupa�ní statut, který m�l 

upravit vztahy mezi budoucí n�meckou vládou a okupa�ními mocnostmi.  

Základní zákon, vypracovaný Parlamentní radou jako ústavní základna 

vznikajícího západon�meckého státu, byl vyhlášen prezidentem Parlamentní rady 

Konradem Adenauerem 23. kv�tna 1949 a následující den vstoupil v platnost jako 

ústava Spolkové republiky N�mecko. S výjimkou Bavorska, kterému nové státní 

uspo�ádání p�ipadalo p�íliš centralistické, zemské sn�my všech západon�meckých zemí 

se Základním zákonem souhlasily.108 Aby se zd�raznil provizorní charakter nového 

státního útvaru a aby n�mecká otázka z�stala i nadále otev�ená, nebyl použit státoprávní 

pojem „ústava“.  

Vznik Spolkové republiky N�mecko pak byl oficiáln� vyhlášen dne 7. zá�í 1949. 

Erich Köhler (CDU), první p�edseda Spolkového sn�mu, p�i této p�íležitosti prohlásil: 

                                                 
105 Srov. Loth, Wilfried: Die Sowjetunion und die deutsche Frage, Göttingen 2007. 
106 Niehuss/Lindner, op.cit., s. 63. 
107 Srov. výsledky jednání v Londýn� in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-09/1953,  
s. 7-10. Francie p�ipojila svou zónu ke sjednocené hospodá�ské oblasti až v první polovin� dubna 1949. 
108 P�i záv�re�ném hlasování o ústavním zákon� v Parlamentní rad� hlasovalo z celkových 13 zástupc� 
Bavorska 6 poslanc� proti (všichni z CSU) a 7 zástupc� pro, a to 4 za SPD, 2 z CSU a 1 za FDP. Viz 
AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-09/1953, s. 106. 
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„Spolková republika je nerozlu�n� spojena s 20 miliony N�mc� v sov�tské zón�. D�íve 

nebo pozd�ji musí vzniknout parlament pro celé N�mecko.“109  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Z úvodní �e�i Dr. Köhlera p�i zahajovacím zasedání prvního Spolkového sn�mu. Viz AdG: 
Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-09/1953, s. 170. O m�síc pozd�ji, 7. �íjna 1949, vznikla ze 
sov�tské zóny N�mecká demokratická republika. 
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IV. Po�átky v Bonnu 

 

 

Pro bavorské zemské politiky byly mimoregionální záležitosti málo atraktivní, 

dokud okupa�ní mocnosti ur�ovaly každé sm��ování politiky �i alespo� vše p�ísn� 

kontrolovaly. Avšak pro mladého Strausse p�edstavovala ú�ast v bizonálních institucích 

možnost osobn� poznat velkou �ást politik� a ú�edník�, kte�í m�li brzy vést novou 

republiku. Mimo jiné zde došlo k navázání pracovní spolupráce mezi CDU a CSU, která 

se následn� p�etvo�ila ve spolupráci parlamentních klub� obou t�chto stran. Strauss si 

zpo�átku udržoval krom� stranických funkcí i státní posty v Bavorsku. Nakonec se ale 

p�ece jen soust�edil na spolkovou úrove�, v neposlední �ad� i z toho d�vodu, že se zde 

mohl snadn�ji vymanit z opatrovnictví „staré gardy“ CSU a mohl lépe ovlivnit sv�j 

osobní r�st podle vlastních p�edstav. V roce 1949 byl zvolen do Spolkového sn�mu, a to 

za volební obvod Weilheim, jenž se nachází jižn� od Mnichova,110 a z ú�ad� 

v Schongau a v Mnichov� odstoupil. Nicmén� s postem zemského rady se lou�il velice 

t�žko. Když jej v prosinci 1948 opoušt�l, nechal se ješt� pro jistotu zvolit zastupujícím 

zemským radou, kterým z�stal až do dubna 1952. O�ividn� ješt� pot�eboval mít „kufr 

v Schongau, napln�ný vzpomínkami na první léta slibné kariéry“.111  

 Z politicko-stranického hlediska p�edstavovalo Straussovo rozhodnutí 

orientovat se výhradn� na kariéru v Bonnu riziko, nebo� jeho mentor Josef Müller 

p�edal již v kv�tnu 1949 p�edsednictví strany p�edsedovi bavorské vlády Hansi 

Ehardovi. Nové vedení považovalo Müllerovu vizi p�etvo�ení CSU v celon�meckou 

stranu za chybný politický kalkul, protože problematika bavorského partikularismu by 

tím byla zcela p�enechána Bavorské stran�.112 Strauss ale šel v Müllerových šlép�jích a 

v budoucnu také n�kolikrát použil proti sesterské CDU hrozbu vytvo�ení 

„celospolkové“ CSU.113  

                                                 
110 Tam�jší obyvatele zastupoval Strauss na spolkové úrovni až do svého jmenování bavorským 
ministerským p�edsedou v roce 1978. 
111 Bickerich, op.cit., s. 42n. 
112 Krieger, op.cit., s. 24. 
113 Tím nejhlasit�jším p�ípadem byla tzv. Kreuthská rezoluce z roku 1976 (více viz s. 118 této práce). Po 
této rezoluci se za�alo rýsovat odšt�pení oblastních stranických organizací CSU ve Francích a Švábsku. 
Nap�tí trvalo pom�rn� dlouhou dobu a zvláštní postavení CSU v��i CDU vyvolalo v roce 1990 b�hem 
n�meckého sjednocení prudké vášn�. Strauss�v postoj se dá vysv�tlit tím, že nová formace CDU/CSU se 
opírá o onen ob�anský tábor, který z menších stran oslovuje také FDP. Strauss, silný zastánce 
v�tšinového volebního systému, cht�l na spolkové politické scén� ponechat pouze CDU/CSU a SPD. 
Systém dvou stran podle britského vzoru m�l ostatn� své významné zastánce i v �adách �len� SPD. Sám 
Strauss zaplatil za tento nápad vysokou cenu. Jeho nep�átelství k FDP se m�lo nakonec stát 
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Z prvních voleb do Spolkového sn�mu, které se konaly 14. srpna 1949, vyšla 

vít�zn� koalice CDU/CSU a obsadila 139 k�esel z celkového po�tu 402. O necelá dv� 

procenta h��e dopadla SPD, která získala 131 mandát�. Zbylá k�esla byla rozd�lena 

mezi FDP (52 mandát�), DP (17), BP (17) a n�kolik dalších menších stran.114 

Budoucího spolkového kanclé�e m�l zvolit takto složený Spolkový sn�m v polovin� 

zá�í.  

Po volbách, dne 21. srpna 1949, se Strauss jakožto zástupce CSU zú�astnil 

klí�ového jednání v dom� p�edsedy CDU v britské zón� Konrada Adenauera v 

Rhöndorfu, z n�hož „pán domu“ vzešel jako kandidát ob�anských stran na kanclé�e.115 

P�ítomnost Strausse na tomto d�ležitém setkání však nebyla od po�átku samoz�ejmostí 

a podobn� to bylo i s ú�astí celé delegace CSU. Za K�es�anskosociální unii byl do 

Rhöndorfu pozván její p�edseda Hans Ehard, spole�n� se svým zástupcem Michaelem 

Horlacherem, jenž tehdy zastával pozici p�edsedy bavorského zemského sn�mu. Ehard 

ale p�vodn� necht�l na toto jednání v�bec dorazit, nebo� se cítil uražený. „Nenechám se 

p�ece od Adenauera objednávat do Bonnu ... Pokud n�co chce, a� p�ijede za mnou,“ 

vzkázal z Mnichova.116 Na setkání s Adenauerem p�istoupil až poté, co mu bylo 

zaru�eno, že jejich sch�zka prob�hne „exkluzivn�“ o den d�íve než jednání v Rhöndorfu 

a zárove� v tajnosti. Michael Horlacher sice do Bonnu p�ijet cht�l, ale bohužel se 

opozdil a na jednání dorazil, když už bylo po všem.117 Shodou okolností se tak 

„konference“ v Rhöndorfu ú�astnil za CSU z pozice jejího úst�edního tajemníka práv� 

Strauss, jenž byl ve svém v�ku 34 let nejmladším ú�astníkem setkání.118  

Skute�ný podíl Strausse na kone�ném výsledku tohoto jednání byl �asto 

podce�ován.119 Adenauer totiž celý scéná� dohodl již p�edem s Hansem Ehardem na oné 

sch�zce „mezi �ty�ma o�ima“. „Starý lišák“ se s p�edsedou CSU shodl, že nemá smysl 

budovat velkou koalici s SPD, a dohodli se na podob� kabinetu, která vylu�ovala ú�ast 

Bavorské strany v první spolkové vlád�. CSU navíc obdržela cen�né ministerstvo 

financí, v jehož �ele poté stanul Fritz Schäffer.120 Strauss by podle toho pak v 

                                                                                                                                               
nep�ekonatelnou p�ekážkou na jeho cest� k získání postu spolkového kanclé�e. Viz Krieger, op.cit., s. 
24n. 
114 Viz výsledky voleb do Spolkového sn�mu in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-
09/1953, s. 159. 
115 K tzv. „konferenci v Rhöndorfu“ srov. Adenauer, Memoirs, op.cit., s. 176-181, dále Koch, op.cit.,  
s. 228-234. 
116 Cit. dle Schröck, op.cit., s. 68.  
117 Schröck, op.cit., s. 68. 
118 Srov. Strauss, Die Erinnerungen, s. 115.   
119 Srov. Finger, op.cit., s. 79n., Krieger, op.cit., s. 25. 
120 Ke spole�né sch�zce Adenauera a Eharda srov. Williams, op.cit., s. 272n. 
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Rhöndorfu „pouze dohlížel na spln�ní již p�edjednané dohody“.121 Skute�ností však je, 

že Strauss sice v�d�l o sch�zce Adenauera s Ehardem, ale o jejím výsledku nebyl 

informován.122 Sám byl zavázán rozhodnutím p�edsednictva CSU, které se ješt� p�ed 

setkáním Eharda s Adenauerem usneslo na podpo�e velké koalice.123 Že se pak Strauss 

rozhodl b�hem jednání vystoupit s jiným usnesením, než ke kterému m�l pov��ení 

vlastní strany, lze vykládat jako jeho osobní iniciativu.  

Navzdory dohod� s Ehardem nem�l Adenauer ve chvíli zahájení „kávového 

dýchánku“ ve svém dom� zdaleka vyhráno. Strani�tí šéfové CDU ze Severního Porýní-

Vestfálska, Porýní-Falce a jižního Würtemberska, zástupci Hessenska a sociální komise 

CDU jednozna�n� obhajovali spolupráci s demokratickou levicí. Konrad Adenauer a 

jeho ekonomický expert, profesor Ludwig Erhard, byli proto zpo�átku v menšin�. 

B�hem vášnivé diskuse se Adenauer obrátil na doposud ml�ícího Strausse a se svým 

p�ízna�ným rýnským akcentem mu položil otázku: „Mladý muži, pov�zte, co si 

v Bavorsku myslíte o koalici?“124 Strauss reagoval pom�rn� prudce: „Pokud je v této 

skupin� v�tšina pro velkou koalici, potom ji klidn� utvo�te. Ale ne s námi! My pak 

p�jdeme do opozice. Se socialisty máme špatné zkušenosti. V roce 1946 jsme s nimi 

v Bavorsku uzav�eli koalici, ale již o rok pozd�ji z ní vystoupili a my jsme jako jediní 

zodpov�dní z�stali sed�t na troskách, uprost�ed zásobovací krize a nedostatku potravin. 

V Bonnu to bude podobné. Pokud vše p�jde dob�e, veškerou smetanu slízne SPD. Pokud 

to p�jde špatn�, zvedne op�t kotvy a my si to budeme muset vyjíst sami. Proto �íkám 

jasné ne velké koalici.“125  

Adenauer využil Straussova projevu pln� ve sv�j prosp�ch a prohlásil: „Tím je 

ale otázka postavena zcela jinak. Již nejde o velkou nebo malou koalici, nyní jde o to, 

zda unionistické strany z�stanou pospolu, �i nikoli. Kdo je pro rozchod, a� se 

p�ihlásí.“126 Nikdo z ú�astník� se však neodvážil zvednout ruku. Nato Adenauer 

pohotov� reagoval konstatováním: „Zjiš�uji, že jsme všichni pro malou koalici.“127 A 

                                                 
121 Krieger, op.cit., s. 25. 
122 Srov. Morsey, Rudolf: „Föderalismus im Bundesstaat. Die Rolle des bayerischen Ministerpräsidenten 
Hans Ehard in der Vor- und Frühgeschichte der Bundesrepublik Deutschland“, in: Historisches Jahrbuch, 
108 (1988), s. 430-447, s. 441.  
123 Srov. Finger, op.cit., s. 80. 
124 Cit dle Schröck, op.cit., s. 69. 
125 Tamtéž. 
126 Strauss, Die Erinnerungen, s. 121, srov. Koch, op.cit., s. 232. 
127 Strauss, Die Erinnerungen, s. 121. 
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bylo rozhodnuto. P�ívrženec koalice s SPD Gebhart Müller, p�edseda jihowürtemberské 

CDU, zasy�el Straussovi do ucha: „To nám Bavorsko zaplatí.“128  

Jak pevn� m�l již tehdy Adenauer CDU ve svých rukou, ukázala i poslední dv� 

rozhodnutí u�in�ná na tomto setkání. Rezervovanost ú�astník� k nominaci p�edsedy 

CDU na post kanclé�e, jejímž d�vodem byl jeho pokro�ilý v�k, Adenauer p�ekonal 

poukazem na diagnózu svého léka�e: „M�j profesor Martini nemá žádné pochybnosti. 

Domnívá se, že m�žu tento ú�ad vykonávat dva roky.“129 Adenauer taktéž prosadil 

rozhodnutí o obsazení postu prvního spolkového prezidenta. Proti jeho favoritovi, 

švábskému politikovi z FDP Theodoru Heussovi, se postavili n�kte�í politici z CDU. 

Argumentovali údajným Heussovým odporem k náboženství a jeho �lenstvím 

v zedná�ské lóži. Adenauer kritiku rozptýlil zp�sobem jemu vlastním: „Jeho žena je 

dobrá k�es�anka. A to sta�í.“130 

Rhöndorfská „konference“ tedy rozhodla o vládním uspo�ádání na n�kolik 

dalších let. Na základ� ujednání byla vytvo�ena „malá koalice“ z CDU, CSU, FDP a 

DP. Dne 12. zá�í byl Theodor Heuss tajným hlasováním ve Spolkovém sn�mu zvolen 

prezidentem Spolkové republiky a dne 15. zá�í prob�hla volba spolkového kanclé�e. 

Z celkového po�tu 402 hlas� Bundestagu získal Konrad Adenauer 202, tedy v�tšinu o 

jeden jediný hlas.131  

Vzestup mladého poslance Franze Josefa Strausse dále pokra�oval. Na jeho 

návrh vytvo�ila 24 �lenná skupina poslanc� CSU ve Spolkovém sn�mu spole�nou frakci 

se 115 poslanci CDU.132 Nicmén� CSU byla jakousi „frakcí ve frakci“, nebo� krom� 

toho vytvo�ila „zemskou skupinu CSU ve Spolkovém sn�mu“, což bylo vlastní 

uzav�ené spole�enství, které nemohla vytvo�it žádná zemská skupina mezi poslanci 

CDU.133 Už v zá�í 1949 si poslanci za CSU zvolili do svého �ela Fritze Schäffera a 

Strausse jmenovali jeho zástupcem. Schäffer ale krátce na to získal ministerský post a 

Strauss postoupil na jeho místo. Postavil se tak do �ela „zemské skupiny CSU“ a 

do budoucna ji pokládal za svoji „údernou jednotku.“134 Na základ� této funkce se 

automaticky stal i místop�edsedou spole�né frakce CDU/CSU. Ostatn� byl tenkrát 

                                                 
128 Tamtéž. 
129 Adenauer, Memoirs, op.cit., s. 180. 
130 Tamtéž. 
131 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-09/1953, s. 173. 
132  Srov. Finger, op.cit., s. 83. 
133 Srov. Mintzel, „Besatzungspolitik und Entwicklung der bürgerlichen Parteien in den Westzonen 
(1945-1949)“, s. 84. 
134 Krieger, op.cit., s. 25. 
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považován za mladého talentovaného politika.135 Bylo mu p�enecháno p�edsednictví ve 

výboru pro pé�i o mládež, ve kterém došlo k položení základ� pro pozd�jší tzv. 

Spolkový plán pro mládež. Do „velké“ politiky se mohl zapojit pouze ojedin�le, 

nap�íklad v otázce projednávání státního rozpo�tu, kdy kritizoval vysoké okupa�ní 

náklady, které Bonn musel hradit za p�ítomnost vojsk západních okupa�ních velmocí.136 

Jeho první velký výstup p�išel teprve v první polovin� února 1952, když se ve 

Spolkovém sn�mu diskutovalo o možnosti n�meckého obranného p�ísp�vku.137  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 Tamtéž. 
136 Srov. Bickerich, op.cit., s. 52. 
137 Srov. pr�b�h debaty ve Spolkovém sn�mu ve dnech 7. a 8. února 1952 in: AdG: Deutschland 1949 bis 
1999, sv. I. 04/1948-09/1953, s. 640-643.  
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V. Evropská obranná politika a Strauss�v první velký výstup 

 

 

Období padesátých let bylo ze zahrani�n�politického hlediska poznamenáno 

studenou válkou, která ovliv�ovala politická rozhodnutí bývalé protihitlerovské koalice 

ohledn� N�mecka. To se ukázalo p�edevším v otázce jeho p�ípadného znovusjednocení 

a znovuvyzbrojení. Po vypuknutí korejské války 25. �ervna 1950 vyvstal problém 

v souvislosti se západní Evropou, jejíž obrana, vymezená v Severoatlantické smlouv� ze 

4. dubna 1949, existovala pouze na papí�e.138  Z toho d�vodu se za�alo uvažovat, jak 

tuto situaci zm�nit. Americký vysoký komisa� v západním N�mecku John McCloy 

navrhl, aby Spolková republika p�isp�la k vlastní i evropské obran�.139 Za�alo se 

psychologicky p�ipravovat vytvo�ení Bundeswehru, p�estože to na po�átku padesátých 

let v�tšina N�mc� ješt� odmítala.140 

Prvním pokusem o vytvo�ení efektivní západoevropské obrany bylo Evropské 

obranné spole�enství (EOS). M�lo se tak prost�ednictvím nadnárodní organizace 

zabránit rizik�m nekontrolovatelného znovuvyzbrojení N�mecka a zárove� podpo�it 

sjednocení Evropy. D�ležitým impulsem pro vznik EOS byl projev britského státníka 

Winstona Churchilla k Poradnímu shromážd�ní Rady Evropy dne 11. srpna 1950 a plán 

francouzského ministerského p�edsedy René Plevena z �íjna téhož roku.  

Churchill ve svém projevu navrhl, aby byla neprodlen� vytvo�ena sjednocená 

evropská armáda, která by podléhala evropské demokratické kontrole a p�sobila by ve 

spolupráci se Spojenými státy a s Kanadou. Návrh byl v�tšinou hlas� ve Shromážd�ní 

Rady Evropy p�ijat, nicmén� britští labouristé, n�me�tí sociální demokraté a zástupci 

skandinávských zemí se zdrželi hlasování.141 Rozpoutala se debata o kladech a záporech 

                                                 
138 Smlouva zakládající Severoatlantickou alianci. Signatá�i se zavazovali v 5. �lánku, který tvo�il jádro 
smlouvy, že budou považovat útok na jednoho z nich za útok na všechny a že podniknou veškeré nutné 
kroky, v�etn� použití vojenské síly, k obnovení a udržení bezpe�nosti Severoatlantické oblasti. 2. �lánek 
smlouvy zavazoval signatá�e ke zvyšování své i kolektivní schopnosti vzdorovat ozbrojenému útoku a 
stal se tak základem k p�etvo�ení aliance v obrannou organizaci v 50. letech. Úplné zn�ní smlouvy viz  
oficiální webové stránky Severoatlantické organizace: www.nato.int. 
139 Srov. prohlášení J. McCloye in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-09/1953, s. 356 a 
357. 
140 Více ke spole�enské diskusi ohledn� této problematiky viz: Schubert, Klaus von: Wiederbewaffnung 
und Westintegration. Die innere Auseinandersetznug um die militärische und aussenpolitische 
Orientierung der Bundesrepublik 1950-1952, Stuttgart 1970. 
141 Gerbet, Pierre,  Budování Evropy,  Praha  2004, s. 98. 
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evropské armády, která by podle Churchilla spadala pod evropského ministra obrany. 

Málokdo z jejích zastánc� v té dob� podporoval za�len�ní i západního N�mecka.142  

V srpnu 1950 se za�ala Francie dožadovat na Spojených státech, aby se obranná 

linie západní Evropy posunula mezi Rýn a Labe. Do té doby tvo�il linii obrany Rýn, což 

znamenalo, že území západního N�mecka z�stávalo v p�ípad� války nechrán�no. Aby 

mohla být obranná linie posunuta dále na východ, bylo pot�eba zvýšit po�et 

ozbrojených sil. N�mecký kanclé� Konrad Adenauer žádal na konci srpna 1950 zvýšení 

po�tu západních ozbrojených sil na území Spolkové republiky. Krom� toho požadoval 

zvýšení stav� policie vyzbrojené t�žkými zbran�mi na úrove�, kterou disponovala 

N�mecká demokratická republika.143   

Americký prezident Harry S. Truman souhlasil s posílením amerických jednotek 

v Evrop�, ale pod podmínkou, že Evropané budou maximáln� usilovat o vlastní 

vyzbrojení.144 Kongres, který rozhodoval o úv�rech na armádu, trval totiž na tom, že 

pokud má být rozší�ena obrana Evropy, je nezbytné využít lidských i ekonomických 

zdroj� Spolkové republiky N�mecko. Myšlenku obnovení n�meckých ozbrojených sil 

prosazoval americký státní tajemník Dean Acheson na sch�zce ministr� zahrani�í 

Spojených stát�, Velké Británie a Francie v New Yorku v polovin� zá�í 1950.145 

Acheson nepožadoval nutn� vytvo�ení samostatné n�mecké armády. Navrhoval 

organizaci evropské integrované armády s jednotným velením a mezinárodním štábem, 

která by spojovala vedle sebe p�sobící národní jednotky. Jeho p�edstava 

korespondovala se systémem Bruselského paktu rozší�eného do atlantického rozm�ru. 

Sou�ástí integrované armády se podle Achesona m�lo stát deset n�meckých divizí, které 

by se spojily s divizemi ostatních zemí a vytvo�ily tak významn�jší vojenské jednotky. 

Zárove� p�edpokládal, že nebude vytvo�en n�mecký generální štáb a že výzbroj t�mto 

divizím nebude dodávat n�mecký pr�mysl.146 

S takovým plánem ale nesouhlasili Francouzi. Proti byl p�edevším ministr 

zahrani�í Robert Schuman, který za�al budovat sjednocenou Evropu, aby N�mecko 

udržel pod kontrolou. Domníval se, že kdyby se N�mc�m poskytl vojenský potenciál, 

                                                 
142 Willis, F. Roy,  France, Germany, and the new Europe, 1945-67,  Stanford 1968, s. 132. 
143 Srov. Adenauerovu tiskovou konferenci ze dne 23. srpna 1950 in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, 
sv. I. 04/1948-09/1953, s. 355n. a memoranda spolkové vlády zaslaná Vysoké spojenecké komisi in: 
tamtéž, s. 361n. 
144 Althaus, Hans-Peter,  Einfluss und Rationalität westdeutscher Sicherheitspolitik in der NATO 1955-
1965,  Bonn 1974, s. 56. 
145 Srov. AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-09/1953, s. 369. 
146 Srov. Althaus, op.cit., s. 57. 
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bylo by to pro Francii nesmírn� nebezpe�né.147 Francie navíc m�la v té dob� zna�nou 

�ást armády v Indo�ín�, a tak by souhlas s n�meckým znovuvyzbrojením prakticky 

znamenal umožnit N�mc�m vojenskou vládu nad západní Evropou. 

Francie se ocitla v komplikované situaci. Za každou cenu se cht�la vyhnout 

remilitarizaci N�mecka, alespo� do té doby, než dokon�í vlastní znovuvyzbrojení.   Pa�íž 

si však byla v�doma toho, že zastávat �ist� odmítavé stanovisko je riskantní. Spojené 

státy by totiž mohly Francii obejít, domluvit se na znovuvyzbrojení p�ímo s N�meckem 

a ud�lat z n�j svého výsadního spojence. Francie tedy musela urychlen� najít vhodné 

�ešení. 

Jean Monnet, autor projektu Evropského spole�enství uhlí a oceli (ESUO),148 

navrhl, aby byl vypracován plán na evropskou armádu, který by v hrubých rysech 

p�ejímal institucionální systém ESUO. Plán p�edpokládal vytvo�ení p�ti nebo šesti 

evropských divizí (o celkové síle 100 000 muž�) sestavených z národních prapor�, 

z nichž by byl jeden n�mecký (asi 1000 muž�), a štáb divize by byl mezinárodní. Divize 

by byly pod�ízeny evropskému ministru obrany, který by byl odpov�dný Parlamentu 

ESUO. Z hlediska velitelského by podléhaly rozkaz�m vrchního velení atlantických sil. 

Vazba na NATO pak m�la být jasn� dána dodate�ným protokolem k Severoatlantické 

smlouv�, jímž se platnost �lánku 5 m�la rozší�it i na �leny budoucího obranného 

spole�enství.  

Plán �ešil problém znovuvyzbrojení N�mecka jeho spojením s procesem 

evropské integrace. N�mecko by tak bylo vyzbrojeno, aniž by vznikla samostatná 

n�mecká armáda. Spolková republika nem�la mít vlastní ministerstvo obrany ani 

generální štáb. Francouzská vláda v �ele s premiérem René Plevenem projekt 

s uspokojením p�ijala a z Monnetova návrhu se tak stal Pleven�v plán.   

Krom� Plevenova plánu existovalo ješt� jiné �ešení – takzvaný Spofford�v plán, 

nazvaný podle amerického p�edsedy Výboru zástupc� p�i NATO. Podle Charlese 

Spofforda se evropská armáda m�la skládat z národních divizí s nadnárodní integrací až 

ve velitelských štábech. N�mecké jednotky m�ly podléhat p�ímo NATO. Také v tomto 

p�ípad� platilo, že Spolková republika by nesm�la z�ídit vlastní ministerstvo obrany ani 
                                                 
147 Srov. Gerbet, op.cit., s. 98, Willis, op.cit., s. 131. 
148 Projekt ESUO byl koncipován na základ� plánu p�edneseném francouzským premiérem Robertem 
Schumanem 9. kv�tna 1950, jenž vycházel z doporu�ení ekonoma Jeana Moneta a navrhoval, aby byl 
hutní a d�lní komplex evropských zemí integrován pod pravomocí nadnárodního ú�adu, �ímž by vznikl 
spole�ný evropský trh uhlí a oceli. Plán jednak �ešil rozpory mezi USA, Velkou Británií a Francií ohledn� 
budoucnosti n�meckého d�lního a hutního pr�myslu, jednak podporoval myšlenku evropské integrace. 
Smlouva o vzniku ESUO byla podepsána 18. dubna 1951 zástupci Francie, Spolkové republiky N�mecko, 
Itálie a zemí Beneluxu.   
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generální štáb. Ukázalo se však, že omezené a kontrolované vyzbrojení Spolkové 

republiky je v rámci NATO nemožné, a tak se p�istoupilo k francouzskému plánu.149  

Projekt evropské armády, tzv. Evropského obranného spole�enství, byl 

zve�ejn�n 1. února 1952. Jeho cílem bylo vytvo�it nadnárodní organizaci se spole�nými 

ozbrojenými silami, rozpo�tem i politickými orgány. Integrovaná armáda, která by 

velitelsky podléhala NATO, se m�la skládat z národních divizí, p�i�emž Francie se m�la 

podílet 14 divizemi, Spolková republika 12, Itálie 11 a zem� Beneluxu t�emi divizemi. 

Vlády �lenských zemí nep�istoupily na vytvo�ení funkce evropského ministra obrany a 

trvaly na zachování maxima výsad pro národní vlády.  

O návrhu EOS se vášniv� diskutovalo ve dnech 7. a 8. února 1952 v n�meckém 

Bundestagu. Adenauerova vláda zd�raz�ovala nezbytnost zajišt�ní obrany západní 

Evropy a ustavení spole�enství založeného na rovnosti práv a povinností.150 Nutno 

podotknout, že n�meckému kanclé�i nešlo pouze o zajišt�ní bezpe�nosti. 

Prost�ednictvím znovuvyzbrojení se m�lo dosáhnout suverenity Spolkové republiky. Jak 

Adenauer poznamenal ve svých pam�tech, „znovuvyzbrojení mohlo mít … dalekosáhlé 

následky pro politické postavení našeho národa [rozum�j n�meckého - pozn. aut.] ve 

sv�t�. Na cest� za znovuvyzbrojením mohla být dosažena plná suverenita Spolkové 

republiky. Byla to do�ista otázka … [n�mecké] politické budoucnosti.“151 

Se zapojením Spolkové republiky do EOS ale nesouhlasili sociální demokraté, 

kte�í se stav�li jak proti samotnému znovuvyzbrojení, tak proti jakémukoliv 

institucionálnímu za�len�ní západního N�mecka do západních struktur, pon�vadž se 

obávali, že by to oslabilo nad�je na znovusjednocení.152 Bundestag nakonec p�ijal 

zna�n� rozporuplné rozhodnutí. Na jedné stran� deklaroval nutnost vytvo�it EOS, aby 

bylo možno ú�inn� bránit západní Evropu a hájit principy svobody a demokracie, na 

druhou stranu ale vyhlásil odhodlání ke znovusjednocení celého N�mecka v míru a 

                                                 
149 Prezident Truman a státní tajemník Acheson došli k záv�ru, že projekt evropské armády je jedinou 
variantou n�meckého p�ísp�vku k obran�, se kterou by všichni souhlasili. Srov. Gerbet, op.cit., s. 102. 
150 Srov. Adenauerovo prohlášení in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-09/1953, s. 641n. a 
jednání spolkového kabinetu o branném p�ísp�vku na po�átku února 1952 in: Kabinettsprotokolle 1952, 
199. Kabinettssitzung am 1. Februar 1952 [B.] Verteidigungsbeitrag (viz www.bundesarchiv.de - Edition: 
„Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung” online). 
151 Adenauer, Memoirs, s. 270. 
152 Srov. AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-09/1953, s. 640n. a 642n., dále k postoji SPD 
v��i znovuvyzbrojení a znovusjednocení srov. obec. Pirker, Theo: Die SPD nach Hitler, München 1965, 
Schubert, Klaus von: Wiederbewaffnung und Westintegration. Die innere Auseinandersetznug um die 
militärische und aussenpolitische Orientierung der Bundesrepublik 1950-1952, Stuttgart 1970, Drott, 
Karl,  Sozialdemokratie und Wehrfrage, Berlin a Hannover 1956. 
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svobod�. Zárove� se usnesl na požadavku ukon�ení okupa�ního statutu, obnovení 

n�mecké svrchovanosti a vy�ešení sárské otázky.153 

B�hem debaty ve Spolkovém sn�mu vystoupil se svým p�ísp�vkem i Franz Josef 

Strauss. Držel se osv�d�eného receptu dobrého �e�níka, tedy v�cn� za�ít a emocionáln� 

skon�it. Nejprve upozornil na „tragický omyl západních mocností“, že s vojenskou 

porážkou N�mecka je v Evrop� nastolen po�ádek, a varoval p�ed rozpínavostí sov�tské 

moci, nebo� „vojenské vít�zství nad N�meckem p�edstavuje … výchozí bod … pro 

sov�tskou mocenskou expanzi.“ A dodal: „Proto dnes musíme mluvit o obran� 

N�mecka.“154 

Strauss podpo�il Adenauera v tom, „že Spojené státy jsou páte�í obrany 

svobodného sv�ta.“ A také s ním sdílel stejnou politickou vizi: „Ze zbytku Evropy, jež je 

roz�len�ná na sedmnáct stát� a jež se nachází mezi bolševickým kolosem a americkou 

velmocí, musí vzniknout jednotná Evropa, sjednocená na základ� svobody a 

rovnoprávnosti, jinak v dohledné dob� nebude Evropa ni�ím jiným než geografickým 

pojmem na map�.“155  

Sociální demokraté v �ele se svým p�edsedou Kurtem Schumacherem hodnotili 

projekt Evropského obranného spole�enství jako ústupek Spojených stát� Francii a byli 

názoru, že nem�že vést k silné Evrop�, natož k sjednocenému a suverénnímu 

N�mecku.156 V té dob� za�ali také stále více poukazovat na nebezpe�í dlouhodobého 

rozd�lení N�mecka a kritizovali Adenauerovu vládu, že se d�kladn� nezabývala 

sov�tskými návrhy na �ešení n�mecké otázky.157  

Smlouva o vytvo�ení Evropského obranného spole�enství byla mezi Francií, 

Spolkovou republikou N�mecko, Itálií a státy Beneluxu slavnostn� podepsána dne 27. 

                                                 
153 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-09/1953, s. 640n.  
154 Cit. dle Bickerich, op.cit., s. 55. 
155 Tamtéž, s. 56. 
156 Srov. Pirker, Theo: Die SPD nach Hitler, München 1965, s. 144n. 
157 Sociální demokraté se totiž ztotož�ovali s obsahem tzv. Stalinovy nóty z b�ezna 1952, kterou vnímali 
jako velkou p�íležitost k vy�ešení n�mecké otázky. Srov. Pirker, op.cit., s. 145nn. Dne 10. b�ezna p�edal 
nám�stek sov�tského ministra zahrani�í Andrej Gromyko velvyslanc�m t�í západních mocností v Moskv� 
nótu své vlády s návrhem na uzav�ení mírové smlouvy s N�meckem. N�mecko m�lo být 
znovusjednoceno jako neutrální stát a do jednoho roku m�la být stažena všechna zahrani�ní vojska. 
Sov�ti též navrhovali svobodné volby, ale až po projednání a uzav�ení mírové smlouvy a ustavení 
celon�mecké vlády. Moskva dokonce p�ipoušt�la, aby N�mecko m�lo prost�edky pro vlastní obranu. Viz 
p�esné zn�ní nóty in Steininger, Rolf: Eine Chance zur Wiedervereinigung? Die Stalin-Note vom 10. 
März 1952, Bonn 1985, s. 114-116. Západní mocnosti se k sov�tskému návrhu stav�ly rezervovan� a 
podezíraly Moskvu, že se tímto manévrem pouze snaží zamezit zapojení Spolkové republiky do 
západních struktur. Sov�tský návrh na neutralizaci sjednoceného N�mecka proto odmítly. Srov. Loth, 
Wilfried: Die Sowjetunion und die deutsche Frage, Göttingen 2007, s. 152. 
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kv�tna 1952 v Pa�íži.158 Britská vláda vyjád�ila projektu svou podporu a v roce 1953 

uzav�ela s EOS asocia�ní dohodu, avšak p�ímé �lenství odmítla s poukazem na své 

závazky v zámo�í.159  

O den d�íve, 26. kv�tna 1952, byla v Bonnu podepsána takzvaná Generální 

smlouva neboli „Smlouva o vztazích mezi Spolkovou republikou N�mecko a t�emi 

mocnostmi“.160 Jelikož samostatný obranný p�ísp�vek západního N�mecka vyžadoval 

zrušení okupa�ního statutu z roku 1949, sešly se již v roce 1950 t�i západní mocnosti 

k jednání, jehož výsledkem byla Generální (Bonnská) smlouva. Na základ� této 

smlouvy m�l být ukon�en okupa�ní režim, zrušena spojenecká vysoká komise a zrušen 

zákaz n�meckého znovuvyzbrojování. Spolková republika N�mecko m�la získat 

suverenitu, ovšem s výhradou práv t�í západních mocností na rozhodování v otázce 

Berlína a N�mecka jako celku, v�etn� znovusjednocení N�mecka a mírového 

uspo�ádání, jakož i práva na umíst�ní ozbrojených sil a práva na rozhodování o 

nouzovém stavu k jejich ochran�. Krom� toho se všichni signatá�i smlouvy zavazovali, 

že budou jako spole�ný cíl prosazovat sjednocení N�mecka jakožto svobodného státu a 

uzav�ení svobodn� sjednané mírové smlouvy pro celé N�mecko.  

Spolková republika dostala právo na vytvo�ení dvanácti divizí, avšak pln� 

pod�ízených EOS a zavázala se, že nebude vyráb�t jaderné, bakteriologické a chemické 

zbran�. Navíc se m�la stát jediným �lenem Atlantické aliance, který by nebyl p�ímým 

�lenem NATO a který by se na jeho �innosti podílel pouze prost�ednictvím organizace 

šesti �lenských stát�. Platnost Generální smlouvy však byla vázána na nabytí ú�innosti 

smlouvy o EOS.  

Od �ervence 1952 p�edsedal Strauss výboru Spolkového sn�mu pro otázky 

Evropského obranného spole�enství, z kterého m�l pozd�ji vzniknout výbor pro 

záležitosti obrany. S další debatou o EOS, která probíhala od �ervence 1952 až do 

ratifikace smlouvy v b�eznu 1953, se Strauss dostal do podv�domí n�mecké ve�ejnosti 

jako usilovný obhájce n�meckého znovuvyzbrojení.161  

Mezitím probíhal spor o to, zda jsou ob� smlouvy (jak dohoda o EOS, tak 

Generální smlouva) v souladu s ústavním zákonem. SPD totiž podala 31. ledna 1952 

stížnost k Spolkovému ústavnímu soudu kv�li neslu�itelnosti t�chto dohod se 

Základním zákonem. Kdyby ústavní soud došel k záv�ru, že dohody jsou v rozporu s 

                                                 
158 Zn�ní smlouvy viz AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-09/1953, s. 723-730. 
159 Srov. Gerbet, op.cit., s. 104 a 105. 
160 Kompletní zn�ní smlouvy in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-09/1953, s. 709-722. 
161 Srov. Krieger, op.cit., s. 28. 
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ústavou, muselo by dojít k její zm�n�. Ke zm�n� Základního zákon však bylo pot�eba 

dvout�etinové v�tšiny ve Spolkovém sn�mu, kterou vláda nem�la. Ústavní soud 

nakonec v celé záležitosti rozhodl ve prosp�ch vlády a Spolkový sn�m ob� dohody dne 

19. b�ezna 1953 ratifikoval.162 

Ve Francii však ratifika�ní proces narazil na �adu problém�. Odp�rci EOS 

poukazovali nap�íklad na to, že n�mecké jednotky jsou do EOS integrovány v síle 

divizí, nikoli prapor�, jak navrhoval Pleven�v plán. Tvrdili, že výsledkem bude 

znovuz�ízení armády pro N�mecko a ztráta armády pro Francii.163 

V b�eznu 1954 sov�tská vláda oznámila, že ukon�í okupaci východního 

N�mecka a N�mecká demokratická republika získá plnou suverenitu. V�dce Sov�tského 

svazu, Nikita S. Chruš�ov, p�i p�íležitosti sov�tské deklarace ze dne 25. b�ezna, která 

znamenala jednostranné uznání suverenity NDR, prohlásil, že existence dvou 

n�meckých stát� je trvalým faktem a že o možném sjednocení N�mecka lze uvažovat 

jen pod podmínkou zachování socialistických vymožeností NDR.164 Západní spojenci 

odpov�d�li prohlášením, že NDR nepovažují za legitimní stát,165 a Ameri�ané s Brity 

za�ali vyvíjet další nátlak na Francii, aby nezdržovala ratifikaci smlouvy o EOS. Britové 

v dubnu 1954 dokonce p�islíbili, že do EOS zapojí jednu divizi, a�koli se na jeho 

�innosti hodlali p�vodn� podílet jen jako p�idružený �len.166 

Francie však byla kampaní ohledn� EOS bolestn� rozd�lena a krajní ústupky 

Británie �i nátlak Spojených stát� se minuly ú�inkem. Svou roli sehrálo i ponížení 

Francie v kv�tnu 1954 po porážce v bitv� u Dien Bien Phu, která m�la být jednou 

z posledních kapitol války v Indo�ín� a jež mnohé Francouze p�esv�d�ila o nutnosti 

                                                 
162 Z celkového po�tu 392 poslanc� hlasovalo pro Generální smlouvu 226 poslanc� vládní koalice 
s podporou Bavorské strany, proti smlouv� 164 poslanc�. Pro smlouvu o EOS hlasovalo z celkového 
po�tu 391 poslanc� 224, proti 165. Opozici v obou p�ípadech tvo�ili p�edevším sociální demokraté a 
v malém po�tu komunisté. Pr�b�h hlasování viz AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-
09/1953, s. 907-910. 
163 K problém�m s ratifikací smlouvy o EOS ve francouzském Národním shromážd�ní srov. Willis, F. 
Roy:  France, Germany, and the new Europe, 1945-67,  Stanford 1968, s. 157-184. Problém spo�íval 
p�edevším v tom, že se zm�nila mezinárodní situace. Projekt EOS byl koncipován v dob� korejské války, 
v atmosfé�e strachu z napadení západní Evropy Sov�tským svazem. K ni�emu takovému ale nedošlo, 
situace v Koreji se stabilizovala a p�edevším dne 5. b�ezna 1953 zem�el Stalin. Sov�tská politika se 
z obavy, že by Západ mohl využít nesporné lability sov�tského vedení po Stalinov� smrti, stala pružn�jší. 
Západ pro zm�nu o�ekával p�ív�tiv�jší politiku od nových vládc� Kremlu. V o�ích francouzského 
ve�ejného mín�ní se tak znovuvyzbrojení západního N�mecka za�alo jevit jako mén� naléhavé.  A to tím 
více, že francouzská armáda z�stala vázána v Indo�ín�, kde se situace zhoršila, a nebylo tedy možné, aby 
v Evrop� vyvažovala znovuvyzbrojení N�mecka. Francouzská vláda se snažila p�vodní dohodu rozm�lnit 
�etnými dodatky a výjimkami, ale opozice, která se zformovala od krajní levice až po gaullisty, nemínila 
kapitulovat.   
164 Srov. AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. II. 09/1953-10/1957, s. 1120n. 
165 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. II. 09/1953-10/1957, s. 1127. 
166 Srov. Gerbet, op.cit., s. 115. 



 47 

budovat silnou národní armádu. Také pokra�ující hospodá�ské potíže Francie tvá�í 

v tvá� hospodá�skému r�stu SRN vzbuzovaly obavy francouzské ve�ejnosti. 

Francouzské Národní shromážd�ní nakonec po vzrušené debat� odmítlo dne 30. srpna 

1954 v pom�ru 319 ku 264 o smlouv� v�bec jednat.167  

Po neúsp�chu EOS nebylo pochyb o tom, že jediným zp�sobem vyzbrojení 

Spolkové republiky bude její za�len�ní do Severoatlantické aliance. Britský ministr 

zahrani�í Anthony Eden v obav� z francouzské reakce p�išel s návrhem, aby se SRN 

d�íve, než vstoupí do Severoatlantické aliance, stala signatá�em Bruselského paktu, 

jehož �lenem se m�la stát i Itálie.168 Evropské zem� tak m�ly získat alespo� jakousi 

kontrolu nad pr�b�hem n�meckého znovuvyzbrojení.  

Francouzský premiér Pierre Mendès-France zprvu naléhal, aby SRN byla p�ijata 

do Bruselského paktu, nikoli však do Severoatlantické aliance. Pod hrozbou rostoucí 

izolace nakonec Francie s Edenovou variantou p�edb�žn� souhlasila, žádala však, aby 

získala garance mezinárodní kontroly n�meckého zbrojení.169 

Na p�elomu zá�í a �íjna 1954 se v Londýn� sešla konference devíti mocností 

(šest zemí EOS, Británie, USA a Kanada), která oficiáln� p�ijala �ešení navržené 

britským ministrem zahrani�í.170 Londýnské setkání tak skon�ilo dohodou, na jejímž 

základ� mohly být 23. �íjna 1954 za ú�asti zástupc� USA, Velké Británie, Francie a 

SRN podepsány v Pa�íži smlouvy,171 které ukon�ily okupa�ní režim na území Spolkové 

republiky a uznaly ji jako suverénní stát, jenž se zavázal povolit na svém území pobyt 

cizích ozbrojených sil.  

Spolková republika p�istoupila spolu s Itálií k bruselské alianci, p�i�emž 

dosavadní Západní unie byla p�ejmenována na Západoevropskou unii (ZEU). Spolková 

republika mohla vytvo�it vlastní armádu, pro kterou byl však stanoven strop 12 divizí 

stejn� jako v p�ípad� EOS. Tento strop mohl být zvýšen jedin� po jednomyslné dohod� 

všech �lenských stát� ZEU, takže Francie m�la možnost se proti tomu postavit. Zárove� 

byla Spolková republika p�izvána do NATO, a to na základ� rovnoprávnosti s ostatními 

�lenskými státy. Západní N�mecko tedy mohlo mít vlastní armádu, ta ale byla zapojena 

do sestavy NATO, a tak nemohla jednat samostatn�.  

                                                 
167 Srov. AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. II. 09/1953-10/1957, s. 1223n. 
168 Srov. tamtéž, s. 1245 a 1255n. 
169 Srov. tamtéž, s. 1256n. 
170 Pr�b�h londýnské konference, dohody a komuniké viz Küsters, Hanns Jürgen: Dokumente zur 
Deutschlandpolitik, II. �ada, sv. 4: Die Außenminister-Konferenzen von Brüssel, London und Paris, 
München 2003, s. 187-468. 
171 Jednání v Pa�íži viz tamtéž, s. 680-787. 
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 V zájmu evropské bezpe�nosti se Spolková republika zavázala, že nesáhne 

k vojenské síle za ú�elem sjednocení N�mecka, z�ekla se výroby jaderných, 

biologických a chemických zbraní a souhlasila s kontrolou výroby vále�ných lodí, 

bombardér� a raket. Ani za t�chto okolností neprob�hlo schválení n�meckého �lenství 

v alianci bez komplikací. Mendès-France oznámil, že Pa�íž bude s dohodami souhlasit 

jedin� tehdy, dojde-li sou�asn� k podpisu Sárského statutu.172 

  Sárská otázka byla dosti choulostivá záležitost, která mohla lehce narušit kurs 

integrace Spolkové republiky do západní Evropy. Po druhé sv�tové válce usilovala 

Francie v Sársku o vytvo�ení formáln� nezávislého státu, který by s ní byl hospodá�sky 

integrován. Když na ja�e 1954 podmínila Francie podpis dohody o EOS tím, že 

Spolková republika bude souhlasit s „europeizací“ Sárska, a tím i s jeho definitivním 

odd�lením od N�mecka, Adenauer s tím kv�li vyšším cíl�m evropské integrace 

souhlasil.173 Na nejvyšší úrovni za�al tedy Bonn mluvit o europeizaci, na stranické 

úrovni se však prosazovaly hlasy, které vyzývaly k navrácení Sárska N�mecku. 

Adenauer p�itom vnit�n� doufal v uzav�ení smlouvy o referendu, ve kterém by mohlo 

obyvatelstvo Sárska samo rozhodnout o svém politickém osudu.174  

Události kolem Sárska nabraly rychlý spád b�hem pa�ížské konference v �íjnu 

1954. Adenauer a Mendès-France se shodli na tom, že obyvatelé Sárska by si o svém 

politickém osudu m�li rozhodnout sami v lidovém hlasování.175 „Vlastní statut nebo 

p�ipojení ke Spolkové republice, taková byla možnost volby.“176 Adenauer byl kv�li této 

dohod� siln� kritizován, protože tím riskoval definitivní odlou�ení Sárska od 

N�mecka.177  

Dne 23. �íjna 1954 byl s kone�nou platností schválen Sárský statut, který vy�ešil 

p�edchozí problémy p�ístupu n�meckých firem na sárský trh, a odpoledne byly podle 

plánu podepsány pa�ížské dohody. Adenauer oznámil v tiskové zpráv�, že 23. �íjen 

1954 se stal „dnem smí�ení s Francií“.178 

Po uzav�ení dohody o Sársku však vyvstaly problémy jak s otázkou p�ípravy a 

pr�b�hu referenda, tak s otázkou p�edvolební kampan�. Strauss tehdy nabídl 

Adenauerovi svoji pomoc: „Šel jsem za Adenauerem a navrhl jsem mu, že bych mohl o 
                                                 
172 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. II. 09/1953-10/1957, s. 1307. 
173 Srov. Williams, op.cit., s. 328, Finger, op.cit., s. 107. 
174 Srov. Finger, op.cit., s. 107, Strauss, Die Erinnerungen, s. 236. 
175 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. II. 09/1953-10/1957, s. 1307. 
176 Strauss, Die Erinnerungen, s. 236. 
177 Srov. tamtéž, s. 236n.  
178 Eckardt, Felix von,  Ein unordentliches Leben, Düsseldorf 1968, s. 326. 
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tomto problému promluvit s novým ministrem zahrani�í, kterým se stal Antoine Pinay. 

Adenauer souhlasil, a tak jsem odjel do Pa�íže. S Pinayem m� od roku 1953 pojil blízký 

vztah, jenž se vyvinul v ur�itý druh otcovského p�átelství… Pinay mn� �ekl, že souhlasí, 

aby Sársko op�t p�ipadlo N�mecku. Francie si prý jako demokracie nem�že dovolit 

držet Sársko proti v�li jeho obyvatel odd�lené od N�mecka a za tímto ú�elem nasadit 

policii a armádu. ... Francie chce férové hlasování, má ale obavy ze ztráty kontroly ... 

Francie by nemohla ne�inn� p�ihlížet ozbrojeným pr�vod�m, násilnostem proti 

sympatizant�m Francouz� nebo rabování jejich obchod�. … Dlouho jsme diskutovali a 

nakonec se shodli na formulaci: agitace ano, akce ne!“179   

Referendum o Sárském statutu prob�hlo dne 23. �íjna 1955. Pro evropský statut 

se vyslovilo jen 32 % hlasujících.180 Francie a N�mecko cht�ly v�c co nejd�ív uzav�ít, a 

tak se jednoduše dohodly na návratu Sárska k N�mecku.181 Sársko tedy bylo ke dni 1. 

ledna 1957 politicky p�ipojeno k N�mecku a ekonomicky se integrovalo po p�echodné 

dob� t�í let.  

Dne 5. kv�tna 1955 oznámili spojene�tí vysocí komisa�i ukon�ení okupa�ního 

statutu a Spolková republika N�mecko se stala suverénním státem. O dva dny pozd�ji 

vedl Adenauer n�meckou delegaci na konferenci Severoatlantické aliance v Pa�íži, kde 

bylo vyhlášeno plné �lenství Spolkové republiky v NATO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179 Strauss, Die Erinnerungen, s. 238. 
180 Srov. pr�b�h referenda a výsledky hlasování in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. II. 09/1953-
10/1957, s. 1567-1570. 
181 Francouzská vláda v té dob� m�la prioritní zájem na úsp�šném pr�b�hu rozhovor� o vytvo�ení 
Evropského hospodá�ského spole�enství, a proto s p�ipojením Sárska k západnímu N�mecku souhlasila. 
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VI. Ministrem pro zvláštní úkoly 

 

 

Volby do druhého Spolkového sn�mu konané 6. zá�í 1953, v den Straussových 

osmat�icátých narozenin, skon�ily velkým vít�zstvím koalice CDU/CSU, jež získala 

45,2 procenta hlas�. Oproti minulým volbám si tak polepšila o více jak 14 procent. 

Volby naopak p�inesly velké zklamání SPD, která ziskem 28,8 procenta hlas� 

zaznamenala nejhorší výsledek v celé své povále�né historii. V �ervnu schválená 

p�tiprocentní hranice pot�ebná pro vstup do Spolkového sn�mu pak zp�sobila, že 

n�které strany (mezi nimi nap�íklad komunisté), které v první volební period� m�ly v 

Bundestagu své zastoupení, nezískaly nyní ani jednoho poslance. Pro CSU, která 

v samotném Bavorsku získala 47,8 procenta, však bylo d�ležit�jší, že p�tiprocentní 

hranici nep�ekonala v jejích �adách nenávid�ná Bavorská strana.182 

 V samotném Bavorsku však situace pro CSU tak p�íznivá nebyla. V listopadu 

1954 zde prob�hly volby do zemského sn�mu, které oproti posledním zemským volbám 

vyhrála CSU se ziskem 38 procent hlas�. Na druhém míst� skon�ila SPD s 28 procenty 

a na t�etím míst� Bavorská strana, která v t�chto volbách dosáhla 13,2 procent hlas�.183 

P�estože však m�li k�es�anští socialisté nejv�tší frakci v zemském sn�mu, museli 

nakonec odejít do opozice. Na vytvo�ení vládní koalice se dohodla Bavorská strana 

s SPD, GB/BHE a FDP. Do jejího �lena se postavil sociální demokrat Wilhelm 

Hoegner, který  byl bavorským ministerským p�edsedou již v letech 1945-1946. 

Pro CSU byly tyto volby a jejich výsledek velkou lekcí. Straussovo opovržení 

Bavorskou stranou nyní dosáhlo svého vrcholu. Brzy poté zahájila CSU proti Bavorské 

stran� zni�ující tažení.184 Sou�asn� se CSU díky usilovné �innosti prom�nila v masovou 

stranu moderního typu. Nakonec byla BP v tvrdých politických bojích poražena. V �íjnu 

1957 se pak CSU op�t poda�ilo stát se hlavní bavorskou vládní stranou.185     

Radost z volebního úsp�chu CDU/CSU na spolkové úrovni kazily kanclé�i 

Adenauerovi dv� skute�nosti. Tou první byl nápadný vzestup GB/BHE. Druhou pak 

úsp�ch CSU v Bavorsku, která po vy�azení Bavorské strany zvýšila po�et svých k�esel 

                                                 
182 Viz výsledky voleb in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-09/1953, s. 1019n. 
183 Srov. volební výsledky v Bavorsku viz AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. II. 09/1953-10/1957,  
s. 1333 
184 Finger, op.cit., s. 109. 
185 Srov. AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. II. 09/1953-10/1957, s. 2036. 
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z 24 na 52. Adenauer se proto rozhodl, že musí GB/BHE zapojit do plánované vládní 

koalice, a že se bude muset do budoucna mén� „mazlit“ s bavorskými kolegy.186 

Kanclé� se po jednáních nakonec rozhodl pro vytvo�ení koali�ní vlády složené ze 

zástupc� CDU/CSU, FDP, DP a GB/BHE.  

N�kolik dní po volbách Strauss oznámil, že zemská skupina CSU je pod jeho 

vedením p�ipravená op�t utvo�it spole�nou frakci s CDU.187 Mimoto CSU posílená 

volebním výsledkem požadovala zpo�átku vyšší po�et ministerských k�esel, než dostane 

FDP. Sám Strauss m�l po volbách zna�n� velké ambice, vývoj událostí však nenaplnil 

jeho o�ekávání.188 Jeho p�ání stát se alespo� ministrem pro domobranu a civilní obranu 

Adenauer striktn� odmítl. Kanclé� totiž ned�v��oval „dynamice tohoto mladého muže, 

který narozdíl od v�tšiny ostatních ministr� disponoval vlastní domácí politickou 

silou“.189 Na druhou stranu si ale Adenauer uv�domoval, že z d�vodu zm�ny pom�ru sil 

ve vládní koalici a nutnosti omlazení kabinetu bude muset n�které bavorské poslance na 

ministerské posty p�ece jen dosadit. Proto se rozhodl, že dosud svobodnému Straussovi 

nabídne funkci ministra pro otázky rodiny. Ten to ale odmítl, nebo� si myslel, že ho tím 

chce kanclé� pouze zesm�šnit, a tím i zpacifikovat.190 Adenauer reagoval dot�en�: 

„Pane Straussi, u�inil jsem Vám tak dobrou nabídku a Vy nepovažujete za nutné ji 

p�ijmout. Pane Straussi, zklamal jste m�.“ Strauss odpov�d�l: „Pane kanclé�i, nikdy 

jsem netrval na tom, že se musím stát �lenem vlády. P�estože jsem p�ipraven se jím stát 

a byla by to pro m� �est. Ale být ministrem pro rodinu, abych se stal p�edm�tem 

karikatur a ušt�pa�ných poznámek, tak to ne. Když už, tak bych cht�l mít politicky 

významný úkol, který by se ke mn� hodil a odpovídal  mému povolání.“191  

Krátce poté se Adenauer rozhodl vytvo�it v novém kabinetu �ty�i místa ministr� 

pro zvláštní záležitosti (ministr� bez portfeje), kte�í m�li zajiš�ovat užší spolupráci a 

komunikaci mezi koali�ními partnery, respektive mezi vládou a jednotlivými frakcemi 

vládních stran ve Spolkovém sn�mu.192 Následn� byli t�mito ministry jmenováni Robert 

Tillmanns z CDU, Hermann Schäffer z FDP, Waldemar Kraft (GB/BHE) a Franz Josef 

Strauss, který na tuto skute�nost reagoval slovy: „Nadšený jsem nebyl. P�esto jsem ale 

                                                 
186 Williams, op.cit., s. 322. 
187 Finger, op.cit., s. 104. 
188 Tamtéž. 
189 Schwarz, Hans-Peter: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, sv. II. Die Ära Adenauer, Stuttgart 
1981, s. 301. 
190 Finger, op.cit., s. 105. 
191 Strauss, Die Erinnerungen, s. 232. 
192 Kabinettsprotokolle 1953, Einleitung: 1. Innenpolitische Schwerpunkte (viz www.bundesarchiv.de - 
Edition: „Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung” online). 
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ne�ekl ne a nabídku jsem p�ijal.“193 Jeho sebev�domím to ovšem nijak neot�áslo, a to i 

díky �lánk�m v tisku. Již následující m�síc hamburský týdeník „Die Zeit“ napsal: „Mezi 

nejvlivn�jší aktéry nového Spolkového sn�mu m�žeme po�ítat 38letého poslance Franze 

Josefa Strausse. Již v p�edchozím parlamentu pat�il k p�ední garnitu�e. V druhém 

Spolkovém sn�mu bude pravd�podobn� hrát ješt� d�ležit�jší roli. … Má vše, co je 

zapot�ebí k úsp�chu v tomto povolání: politickou náruživost, vý�e�nost, je obratným 

vyjednava�em, má odvahu, ale i instinkt a je adaptabilní. … Zachování disciplíny i 

v krizových situacích mu vytvá�í cestu k tomu být státníkem, kterým se m�že stát.“194  

Nový ministr pro zvláštní záležitosti sídlil v malé budov� naproti ú�adu 

spolkového kanclé�e. Brzy se však p�est�hoval do blízkého muzea, kde byl ve 

spole�nosti vycpaných opic a medv�d�. K dispozici m�l krom� osobního tajemníka 

pouze sekretá�ku a �idi�e.195 Strauss svoji situaci popsal následovn�: „Jako ur�itou 

kompenzaci za chyb�jící kompetence a neexistující aparát jsem m�l ministerské 

stanovišt� ve služebním voze. M��eno množstvím pracovních povinností to byly skv�lé 

�asy. Pobíral jsem plný ministerský plat, p�itom jsem nem�l zodpov�dnost za žádný 

ú�ad. … Ale n�jak jsem si v 38 letech p�ipadal jako pensionovaný. Potvrdil se mi 

stísn�ný pocit, který jsem m�l již p�i Adenauerov� nabídce. Nemohl jsem však, a ani 

necht�l, odmítnout kanclé�ovu druhou nabídku, jelikož jsem m�l pocit, že post ministra 

obrany mám na dosah. Cht�l jsem se stát prvním spolkovým ministrem obrany. To by se 

mi nepoda�ilo, kdybych i podruhé �ekl ne.“196  

Sv�j resort pak Strauss charakterizoval jako „kuf�ík na spisy“. „Zjednodušen� 

lze �íci, že �innost ministra pro zvláštní záležitosti spo�ívá v neutralizaci potenciálních 

problém� a zajišt�ní pokud možno plynulé a dob�e koordinované politiky stran, které 

tvo�í vládu.“197 Krom� toho se Strauss v�noval zahrani�ním a bezpe�nostn�-politickým 

otázkám. Snažil se upev�ovat kontakty s vládami sousedních západoevropských stát�, 

p�edevším s francouzskou, a také s Vysokou komisí v Lucemburku.  

Strauss se nejvíce zajímal práv� o zahrani�ní a bezpe�nostní politiku nejen 

z d�vodu svých vlastních zájm�, ale i s ohledem na svoji kariéru. O�ekávalo se, že 

n�kdy v budoucnu bude muset Adenauer p�edat funkci ministra zahrani�ních v�cí, 

kterou tehdy zastával sou�asn� se svým postem kanclé�e, n�komu jinému. Kv�li svému 

                                                 
193 Strauss, Die Erinnerungen, s. 234. 
194 Cit. dle Dalberg, op.cit., s. 83. 
195 Finger, op.cit., s. 106. 
196 Strauss, Die Erinnerungen, s. 234n. 
197 Cit. dle Bickerich, op.cit., s. 66. 
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mládí, a jakožto kabinetní nová�ek, si však Strauss nemohl d�lat p�íliš velké nad�je, že 

by se mu v dohledné dob� poda�ilo dostat se do �ela tohoto resortu. Svoje ambice proto 

zam��il na resort obrany, jehož výstavbu p�ipravoval již od roku 1950 odborá� z CDU 

Theodor Blank. Strauss však pot�eboval šest let, než Blanka politicky „vy�adil ze 

hry“.198  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
198 Krieger, op.cit., s. 29, dále srov. Schwarz, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, sv. III., s. 293-
319. 
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VII. Strauss versus Blank 

 

 

Již jako p�edseda výboru pro obranné záležitosti ve Spolkovém sn�mu m�l 

Strauss zna�ný vliv na budoucí podobu branného zákona.199 Po p�ijetí Spolkové 

republiky do NATO byla cesta k vytvo�ení západon�meckých ozbrojených sil otev�ená. 

Než ale byly koncem roku 1955 vytvo�eny první jednotky Bundeswehru, musel být 

zm�n�n Základní zákon, který neobsahoval žádná ustanovení v otázce obrany. 

Podle názoru sociáln�demokratické opozice bylo vytvo�ení n�meckých vojsk 

možné teprve po výslovném dopln�ní Základního zákona.200 Také Spolková rada 

požadovala ústavn�právní zakotvení kompetencí státu v otázce obrany. Spolková vláda, 

podporovaná v�tšinou poslanc� Bundestagu, však takovou nezbytnost popírala a 

odvozovala oprávn�ní k vytvo�ení n�meckých jednotek z práva každého státu na vlastní 

obranu.201 

Zákonem ze dne 26. b�ezna 1954 byla sice provedena zm�na �l. 73 odst. 1 

Základního zákona, která Spolkové republice ud�lila výhradní legislativní právo 

v oblasti obrany, a to v�etn� branné povinnosti a ochrany civilního obyvatelstva, avšak 

ústavn�právní platnost tohoto zákona byla opozicí pop�ena. Ústavní spor se vlekl až do 

6. b�ezna 1956, kdy byly zm�ny Základního zákona týkající se obrany schváleny.202 

Dopl�ky a zm�ny Základního zákona m�ly za cíl zakotvit postavení n�meckého 

vojska do ústavního systému a zajistit, aby se armáda nestala „státem ve stát�“.203 Dále 

upravovaly právní vztahy mezi státními ob�any a Bundeswehrem a stanovovaly 

kompetence v obranné úloze státu. Na rozdíl od d�ív�jších n�meckých ústav nemá 

                                                 
199 Strauss p�edsedal od �ervence 1952 výboru Spolkového sn�mu pro otázky evropské bezpe�nosti, ze 
kterého pozd�ji vznikl výbor pro obranné záležitosti. Srov. Krieger, op.cit., s. 28. 
200 Dollinger, Hans: Die Bundesrepublik in der Ära Adenauer 1949-1963, München 1966, str. 154. 
201 Tamtéž. 
202 Srov. Lilge, Herbert: Deutschland von 1955-1963, Hannover 1965, s. 17-20. 
203 Postavení Bundeswehru ve stát� a jeho vnit�ní struktura m�ly být na základ� negativních zkušeností 
z minulosti korigovány novým vojenským konceptem takzvaného „vnit�ního vedení“ (Innere Führung). 
Tento reformní koncept byl vytvo�en skupinou bývalých vysokých d�stojník� kolem hrab�te Wolfa 
Baudissina, který zformuloval nový pojem „státní ob�ané v uniform�“. Podle nového pojetí m�ly být 
p�ekonány rozpory mezi demokratickou formou života ve spole�nosti a hierarchickými armádními 
strukturami. Od voják�, a d�stojník� obzvláš�, se o�ekávalo, že se budou aktivn� ú�astnit politického 
života v zemi. Omezení základních práv voják� m�lo být sníženo na nezbytné minimum. Prakticky se 
sm��ovalo k požadavku vytvo�ení armády, ve které by byly zastoupeny r�zné politické sm�ry. Armáda 
m�la p�sobit jako zrcadlový odraz spole�nosti s jejími politickými protiklady – takový koncept se totiž 
jevil jako nejlepší garance proti jednostrannému využití armády jedním politickým táborem. 
K problematice „Innere Führung“ srov. obecn� Münch, Matthias: Bundeswehr – Gefahr für die 
Demokratie?, Köln 1983. 



 55 

vrchní velení v rukou hlava státu, ale v mírových dobách ministr obrany a v dob� války 

spolkový kanclé�. Toto pravidlo, které spolkovému prezidentovi ponechává pouze 

jmenování d�stojník� a podd�stojník�, pro vládu znamená zna�ný nár�st moci. Vláda je 

proto podrobena kontrole parlamentem, jehož obranný výbor zaujímá výjime�né 

postavení, které je dáno �l. 45 Základního zákona: 1. Spolkový sn�m ustanoví výbor pro 

zahrani�ní záležitosti a výbor pro obranu; oba výbory budou �inné mezi dv�ma 

volebními obdobími, a 2. výbor pro obranu má také právo vést vyšet�ování, a to na 

návrh �tvrtiny svých �len�. Krom� toho Spolkový sn�m obdržel podle švédského vzoru 

pomocný orgán v podob� armádního zmocn�nce, který má nejen dohlížet na základní 

práva voják�, ale má být také nápomocen spolkovému sn�mu p�i provád�ní parlamentní 

kontroly.204 

Dodate�ný zákon ze dne 19. b�ezna 1956 za�lenil ozbrojené síly do právního 

�ádu Spolkové republiky a zákon ze dne 21. �ervence 1956 zavedl všeobecnou brannou 

povinnost. Prvních 10 000 branc� bylo povoláno ke služb� do Bundeswehru dne 1. 

dubna 1957. Do té doby sloužili v armád� pouze dobrovolníci, a to na základ� zákona o 

dobrovolnících z �ervna 1955, v jehož rámci narukovalo do b�ezna 1956 56 000 voják�.  

Strauss�v zájem o obrannou politiku nebyl p�íliš po chuti vrcholným 

p�edstavitel�m CDU, kte�í nehodlali p�enechat kompetence v tak d�ležité oblasti 

koleg�m z CSU. Adenauer nebyl nadšen ani tím, že po obnovení suverenity SRN se m�l 

vzdát ú�adu ministra zahrani�í, který sám zastával od 15. b�ezna 1951.205 V této funkci 

ho nahradil 6. �ervna 1955 dosavadní p�edseda spole�né frakce CDU/CSU ve 

Spolkovém sn�mu Heinrich von Brentano, i když sám Adenauer by si na tomto postu 

dokázal p�edstavit n�koho vhodn�jšího.206 Brentano p�itom z nového postu nebyl p�íliš 

š�astný, nebo� se mu nelíbila omezení, která byla jeho ú�adu vnucena kanclé�em. 

Adenauer Brentanovi napsal: „Podržím si v rukou vedení evropských záležitostí, 

záležitostí se Spojenými státy a Sov�tským svazem…“207 A Brentano se musel 

p�izp�sobit.  

                                                 
204 Lilge, op.cit., s. 18. 
205 Rada NATO p�istoupila v zá�í 1950 na revizi okupa�ního statutu, a to v tom smyslu, že Spolková 
republika byla uznána jedinou reprezentantkou n�meckého národa a mohla tak z�ídit vlastní ministerstvo 
zahrani�í a velvyslanecká zastoupení. Viz pr�b�h a výsledky konference v New Yorku in: AdG: 
Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-09/1953, s. 369-371 a s. 372n. V b�eznu 1951 byl z�ízeno 
ministerstvo zahrani�í, jehož vedení p�evzal kanclé� Adenauer. Bylo stanoveno, že sám kanclé� bude 
vykonávat funkci ministra zahrani�í pouze do té doby, než SRN získá úplnou suverenitu. Viz AdG: 
Deutschland 1949 bis 1999, sv. I. 04/1948-09/1953, s. 457. 
206Williams, op.cit., s. 338.  
207 Z dopisu Adenauera Brentanovi ze dne 23. kv�tna 1955, in: Adenauer, Briefe 1953-55, Berlin 1955. 
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 Podobný problém p�edstavovala oblast obrany, kterou se dosud zabýval pouze 

jeden odbor v ú�adu kanclé�e. Strauss samoz�ejm� o post ministra obrany velice stál a 

snažil se p�esv�d�it Adenauera, aby ho vedením tohoto nového resortu pov��il. Kanclé� 

mu však stále p�íliš ned�v��oval a místo toho mu nabídl ministerstvo práce. Jak si do 

svého deníku poznamenal Adenauer�v d�v�rník Heinrich Krone, „odpov�� se dala 

o�ekávat. Tím [ministrem práce] by se m�l stát Blank a on [Strauss] ministrem 

obrany.“208 Krone si pak do deníku 31. b�ezna 1955 ješt� zapsal: „Strauss, a to bylo 

evidentní, necht�l o Blankovi nic víc v�d�t. Cht�l se sám stát ministrem obrany. Napadlo 

jej vytvo�ení rady pro obranu, jejímiž �leny by byli minist�i, kte�í mají co do �in�ní 

s otázkami obrany, a která by byla pod�ízena kanclé�i. Na starost by jí m�l jednatel 

s titulem ministra bez portfeje. Strauss by p�itom m�l o to velký zájem. … V�d�l jsem, že 

kanclé� má pochyby o Blankovi jakožto ministru obrany. Nicmén�, kdo by se jím m�l 

stát? Strauss ne.“209 Pozd�ji si Krone ješt� poznamenal: „Navrhnu kanclé�i, aby 

vytvo�il pro Strausse vlastní ú�ad, který by m�l na starost oblast civilní obrany…“210 Na 

konci dubna 1955 však Krone zaznamenal rozhovor se Straussem: „Mluvil jsem 

s Franzem Josefem Straussem. V��í, že nadešla jeho hodina. P�išel s nápadem užší 

kabinetní rady, nebo� v kabinetu kv�li jeho velikosti nemohou být dostate�n� 

projednány politické otázky. Po�ád ješt� chce mít na starost práci rady pro obranu. 

Pokud se tyto plány do �ervna neuskute�ní, odejde z kabinetu a bude op�t pouze 

místop�edsedou parlamentní frakce…“211  

V dob�, kdy ost�e vystupoval proti Theodoru Blankovi, v �emž byl podporován 

parlamentní zemskou skupinou CSU, p�edkládal Strauss celou �adu závažných 

argument�.212 Zejména kritizoval Blankem navrhovanou rychlost výstavby nových 

ozbrojených sil. Adenauer na tuto kritiku reagoval velmi podrážd�n�. P�i jednom 

zasedání kabinetu se Strausse zeptal: „Víte snad o tom víc, pane Straussi, než 

generálové?“ Strauss odv�til: „Já vím, co znamená vojenská organizace. O tom nemají 

generálové ani pon�tí.“213 Následn� pak Strauss vzpomíná: „P�vodní plány m�ly, 

pokud si dob�e pamatuji, znamenat, že v prvním roce m�lo být postaveno do zbran� 

tém�� 100 tisíc muž� – nereálná v�c. Po�ty p�vodního plánování Bundeswehru – 90 

tisíc muž� v prvním, 250 tisíc muž� v druhém a 500 tisíc muž� ve t�etím roce – byly 
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podle mého názoru a mých zkušeností naprosto nedosažitelné.“214 Adenauer ale 

nev�noval Straussovým obavám žádnou pozornost a 7. �ervna 1955 jmenoval Theodora 

Blanka ministrem obrany. Straussovi se tak navzdory velkému úsilí nepoda�ilo 

dosáhnout vysn�ného cíle, a to vstoupit do d�jin Spolkové republiky jako první ministr 

obrany.215  

P�estože se Straussovi nepoda�ilo naplnit své ambice, pokra�oval v dalších 

útocích na Blanka. V�d�l, že p�etížený a vynervovaný ministr obrany bude muset 

v blízké budoucnosti skon�it.216 Krone si k tomu poznamenal: „Blank se zavalil svojí 

vojenskou prací. Je podrážd�ný a vidí všude nep�átele. Chyb�jící p�evahu kompenzuje 

k�e�ovitým zd�raz�ováním své pozice.“217 Strauss zatím na ve�ejnosti budoval svoji 

image schopného a prozíravého politika, jenž se vyzná v záležitostech obrany, a své 

postoje prezentoval s typickou vý�e�ností: „P�i tak velké produkci zbraní hromadného 

ni�ení v dnešní dob� není pochyb, že se jednou objeví hrozba lidské zkázy. … Ameri�ané 

dnes bezpochyby mají v této oblasti kvalitativní i kvantitativní p�evahu. Sov�ti se ur�it� 

pokusí ud�lat vše, aby tento náskok dohnali. Jednoho dne m�že nastat situace, že 

kvantitativní rozdíl již nebude významný. … Nasazení t�chto zbraní už nebude žádným 

�ešením. … Nejvyšším cílem, kterému musíme dnes a v tomto století p�izp�sobit rizika, 

postoje a politiku, je ud�lat vše, ale skute�n� vše, abychom zabránili válce.“218  

Straussova situace se za�ala pozvolna vyvíjet k lepšímu. P�isp�la k tomu i 

postupná zm�na n�kterých Adenauerových názor�. Jistou roli sehrála i skute�nost, že 

vládní kabinet byl již v polovin� svého funk�ního období a pozornost za�ala být 

zam��ována na p�íští volby do Spolkového sn�mu. V jednom rozhovoru s tehdejším 

p�edsedou tiskového a informa�ního ú�adu Spolkové vlády Felixem von Eckardtem se 

kanclé� dozv�d�l, že minist�i pro zvláštní záležitosti jsou ve ve�ejnosti krajn� 

nepopulární, nebo� nikdo neví, jaké úkoly mají tito dob�e placení pánové vlastn� na 

starosti. Podle Eckardta m�že jít Adenauer do p�íštích voleb do Spolkového sn�mu 

pouze s pr�bojným a úderným kabinetem. Jinak je prohraje. Na to se Adenauer zeptal, 

zda má n�které z ministr� pro zvláštní záležitosti propustit, na což Eckardt p�itakal. 

Krom� toho poznamenal, že déle udržitelný už nebude ani ministr Blank.219 Adenauer 

byl zd�šený: „Víte, co to znamená? To znamená mít Franze Josefa Strausse ministrem 

                                                 
214 Strauss, Die Erinnerungen, s. 298n. 
215 Finger, op.cit., s. 115. 
216 Tamtéž. 
217 Krone, op.cit., s. 186. 
218 Strauss, Die Erinnerungen, s. 218. 
219 Srov. Finger, op.cit., s. 117. 



 58 

obrany!“ Na což Eckardt odv�til: „Zajisté, pane kanclé�i, ale Strauss bude ministrem 

obrany tak jako tak, pokud ovšem SPD nevyhraje volby!“220   

Na podzim 1955 však Adenauer ješt� nebyl ochoten Straussovi ministerstvo 

obrany „vydat“, byl však p�ístupný zm�n�. Jak Strauss vzpomíná: „Jednoho dne mi 

státní tajemník Globke oznámil, že kanclé� m� chce pov��it úpln� novým úkolem, totiž 

rozvojem jaderné v�dy a technologií ve Spolkové republice. To byla jedine�ná 

šance.“221 Tato nabídka nep�išla z �istého nebe, ale byla reakcí na Straussovo 

prohlášení, že se chce stát ministrem pro atomové záležitosti, nebo� ho tato oblast velice 

zajímá.222 Strauss se vyjád�il následovn�: „Pokud by bylo vytvo�eno zcela nové 

ministerstvo zodpov�dné za tuto oblast, celou svojí vahou bych se zasadil o to, abych co 

možná nejvíce p�isp�l k diskusi o mírovém využití jaderné energie, která bude vedena na 

všech úrovních, v�etn� té odborné. Považuji se za dostate�n� inteligentního, abych tuto 

oblast po relativn� krátkém zapracování zvládl natolik, že budu moci diskutovat na 

stejné úrovni s v�dci, jako jsou Carl-Friedrich von Weizsäcker, Werner Heisenberg a 

jiní.“223 Strauss tak byl 20. �íjna 1955 jmenován prvním ministrem pro atomové 

záležitosti Spolkové republiky N�mecko.224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
220 Eckardt, op.cit., s. 441. 
221 Strauss, Die Erinnerungen, s. 242n.   
222 Finger, op.cit., s. 118. 
223 Cit. dle Stücklen, Richard:  Mit Humor und Augenmass. Geschichten, Anekdoten und eine Enthüllung. 
Forchheim 2001, s. 217n. 
224 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, 22. �íjna 1955, s. 1667. K jednání 
spolkového kabinetu o vytvo�ení spolkového ministerstva pro atomové záležitosti srov. 
Kabinettsprotokolle 1955, 99. Kabinettssitzung am 6. Oktober 1955, 2. Bildung eines 
Bundesministeriums für Atomfragen, viz www.bundesarchiv.de - Edition: „Die Kabinettsprotokolle der 
Bundesregierung” online. 
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VIII. Ministrem pro atomové záležitosti 

 

 

Strauss byl „odstr�en“ na nov� z�ízené ministerstvo pro atomové záležitosti 

práv� v dob�, kdy se na základ� pa�ížských smluv za�ala realizovat výstavba 

n�meckého Bundeswehru. P�esto m�l i tento ministerský ú�ad významné zahrani�n�-

bezpe�nostní aspekty, které Strausse zajímaly. Strauss se mimoto stal �lenem nov� 

ustavené Spolkové bezpe�nostní rady, jež m�la mezi ministerstvy koordinovat 

záležitosti vyplývající z mnohostranných problém� n�meckého znovuvyzbrojení. Její 

p�edsednictví p�evzal sám Adenauer, za místop�edsedy byli kanclé�em ur�eni 

vicekanclé� Franz Blücher (FDP) a Strauss. Ministr obrany Blank se stal pouhým 

�lenem.225 

Strauss dal hned poté, co se nové grémium prezentovalo na ve�ejnosti, jasn� 

najevo, že chce nyní koordinovat a kontrolovat obrannou politiku vlády.226 Blank 

naopak musel svá rozhodnutí p�edkládat rad� k posouzení a zd�vod�ovat je. Strauss 

naproti tomu p�evzal roli „vrchního dozorce“: výstavba vojsk m�la probíhat v souladu 

s hospodá�skými prost�edky a finan�ními možnostmi; n�mecká zbrojní výroba a 

samoz�ejm� vlastní obranná koncepce byly nutností. Strauss využil jakékoli situace, kdy 

mohl svého ministerského kolegu utiskovat.227 

Navzdory krátké dob�, kterou Strauss na postu ministra pro atomové záležitosti 

strávil, se mu poda�ilo uskute�nit mnohé d�ležité úkoly. Význam tohoto rezortu se 

pokusil objasnit již následující den po svém jmenování do ú�adu v jednom rozhlasovém 

interview: „Osobn� jsem p�esv�d�en, že využití atomové energie pro hospodá�ské a 

v�decké ú�ely znamená podobný mezník v d�jinách lidstva jako objevení ohn� pro lidi 

v dob� prav�ku. Stejné stanovisko sdílí mnoho zkušených v�dc�. Musíme si nyní 

uv�domit, že se zcela nacházíme v kruhu atomových mocností – a jadernými mocnostmi 

nemyslím vojenské velmoci, ale mocnosti, které výhod jádra využívají k mírovým ú�el�m 

- a my proto musíme u�init první kroky, které jsou nezbytné, abychom s nimi v dohledné 

                                                 
225 Spolková bezpe�nostní rada byla na základ� rozhodnutí spolkového kabinetu vytvo�ena dne 6. �íjna 
1955. K jejím stálým �len�m krom� kanclé�e, vicekanclé�e a Strausse (jakožto ministra pro zvláštní úkoly 
a od 20. �íjna 1955 již ministra pro atomové záležitosti), pat�ili minist�i z rezort� obrany, zahrani�í, vnitra, 
hospodá�ství a financí.  Do kompetencí rady náleželo rozhodování v následujících otázkách: 1. vojenská 
obrana, 2. civilní obrana, 3. hospodá�ské otázky související s obranou, 4. finan�ní otázky. Viz AdG: 
Deutschland 1949 bis 1999, sv. II. 09/1953-10/1957, s. 1558. 
226 Srov. Bickerich, op.cit., s. 83. 
227 Srov. tamtéž, s. 83n. 
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dob� zaujali rovnocennou pozici.“228 Strausse fascinovala p�edstava, že uran poskytuje 

milionkrát více energie než stejné množství uhlí a že lidstvo by s  využitím nové 

technologie bylo navždy osvobozeno od b�emena t�žké práce. Atomová energie pro n�j 

znamenala symbol lepší budoucnosti.229 

Strauss vytvo�il atomovou komisi, jež se m�la zabývat otázkami mírového 

využití jaderné energie a v níž p�sobili p�edstavitelé pr�myslu a v�de�tí odborníci. 

Avšak v porovnání s podobnými britskými �i americkými institucemi m�la n�mecká 

atomová komise pouze poradní funkci.230 Dále uzavíral s americkými firmami smlouvy 

o dodávkách uranu pro zkušební reaktory k výzkumným ú�el�m.231 Aby mohl o 

praktických otázkách využití jádra jednat i na mezinárodní úrovni, zajistil vým�nu 

odborník�.232 Podobn� jako p�edtím u uhlí, oceli a obrany, usiloval nyní Bonn i o 

europeizaci atomové otázky. K tomu došlo v b�eznu 1957, kdy byl na základ� 

�ímských smluv krom� Evropského hospodá�ského spole�enství (EHS)233 vytvo�en 

také EURATOM, neboli Evropské spole�enství pro atomovou energii.  

EURATOM p�edstavoval koordina�ní sdružení pro výzkum a využití atomové 

energie. Jeho �leny byly všechny zem� sjednocené v EHS. Spole�enství vzniklo 

p�edevším z iniciativy Francie, která cht�la zajistit prost�edky na spole�ný atomový 

výzkum. V roce 1967 byl EURATOM zahrnut do Evropského spole�enství.234  

 Toto mezinárodní propojení atomové politiky zd�raz�ovalo podstatnou 

skute�nost, že Spolková republika bude sm�t využívat atom pouze k civilním, ale 

v žádném p�ípad� ne k vojenským ú�el�m. Cestu k pouze mírovému výzkumu a využití 

jaderné energie nastínily Spojené státy v roce 1953 iniciativou „Atom pro mír“. Nabídly 

                                                 
228 Viz p�epis rozhovoru pro Nordwestdeutscher Rundfunk ze dne 21. �íjna 1955 in: www.fjs.de (Der 
Politiker – Atomminister – Aufgabe). 
229 Finger, op.cit., s. 121. 
230 K funkci a personálnímu složení komise srov. Straussovo tiskové prohlášení in: AdG: Deutschland 
1949 bis 1999, sv. II. 09/1953-10/1957, s. 1640.   
231 Srov. Krieger, op.cit., s. 31. 
232 Srov. Finger, op.cit., s. 126. 
233 Dohodu o Evropském hospodá�ském spole�enství (EHS) podepsali zástupci Francie, SRN, Itálie a 
zemí Beneluxu. Velká Británie �lenství odmítla. Cílem EHS bylo vytvo�it spole�ný trh a oblast volného 
pohybu kapitálu a pracovních sil, vypracovat spole�nou celní a dopravní politiku, což se také do roku 
1968 vícemén� poda�ilo. Roku 1961 byla v rámci EHS koncipována spole�ná zem�d�lská politika, jejímž 
smyslem bylo vytvo�it spole�ný trh pro zem�d�lské produkty. V roce 1967 se EHS stalo sou�ástí 
Evropského spole�enství.  
234 Evropské spole�enství vzniklo slou�ením orgán� ESUO, EHS a EURATOM. Jeho posláním bylo 
pokra�ovat ve vytvá�ení užších politických a hospodá�ských pout mezi �lenskými zem�mi v postupném 
integra�ním procesu.  
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palivo a technologii reaktor�, aby konkrétní státy odradily od uzav�ení obchodu o 

civilním využití jádra se Sov�tským svazem.235  

Nadšeným p�ívržencem organizace EURATOM, i když z pon�kud jiného 

d�vodu než Strauss, byl i spolkový kanclé� Adenauer. Na zasedání vlády Adenauer 

prohlásil, že „N�mecko nem�že z�stat jaderným protektorátem“,236 a vysv�tloval, že 

EURATOM poskytne západnímu N�mecku p�ístup k technologiím, jež mu co 

nejrychleji umožní výrobu jaderných hlavic. „Z dlouhodobého pohledu,“ prohlásil, 

„nám EURATOM umožní vyvíjet atomové zbran� normálním zp�sobem. Všichni ostatní, 

p�edevším Francouzi, jsou p�ed námi.“237  

Adenauer�v postoj vyplýval ze skute�nosti, že dne 13. �ervence 1956 se 

spolkový kabinet dozv�d�l o plánu amerického admirála Artura Radforda, tehdy šéfa 

Sboru ná�elník� štáb�, na snížení amerických konven�ních vojsk o 800 000 muž� a 

vyrovnání celkové vojenské síly zvýšenou jadernou silou.238 Kdyby Spolková republika 

nep�istoupila na nový trend v obranné politice západních spojenc�, pak by se pouze 

konven�n� vyzbrojený Bundeswehr stal v p�ípad� konfliktu první a zna�n� bezbrannou 

ob�tí protivníkova útoku. Podstatná se n�mecké vedoucí špi�ce jevila také úvaha, že 

SRN mohla dosáhnout rovnoprávnosti s ostatními evropskými mocnostmi pouze tak, že 

její vojenské síly budou vyzbrojeny stejn� jako ty britské a francouzské. Z t�chto 

d�vod� za�al Adenauer usilovat o vyzbrojení západon�mecké armády jadernými 

zbran�mi a v�d�l, že pot�ebné technologie m�že získat jedin� p�es EURATOM. 

Strauss�v zájem o atomovou energii také bezprost�edn� souvisel s pr�myslovou 

situací v Bavorsku. Tehdy jen �áste�n� industrializované Bavorsko postrádalo 

dostate�ná nalezišt� uhlí a energetické podmínky nezlepšil ani pozd�jší rozvoj ropného 

pr�myslu, jelikož se Bavorsko nacházelo p�íliš daleko od ropných p�ístav� a rafinérií. 

Naproti tomu jaderná energie, pro kterou bylo krom� relativn� malého množství 

                                                 
235 Srov. Gerbet, op.cit., s. 125. 
236 Cit. dle Schwarz, Hans-Peter: Adenauer, sv. II. Der Staatsmann: 1952-1967, Stuttgart 1991, s. 299. 
237 Tamtéž. 
238 Za zmínku stojí, že Adenauer Radford�v plán kritizoval a americkému státnímu tajemníku J. F. 
Dullesovi napsal dopis, v n�mž krom� stížností apeloval na Dullesovo k�es�anství. Viz dopis ze dne 22. 
�ervence 1956, in: Adenauer, Briefe, 1955-1957, Berlin 1998, s. 216. Na�asování zve�ejn�ní tohoto plánu 
bylo opravdu neš�astné, protože Adenauer teprve nedávno prosadil ve Spolkovém sn�mu brannou 
povinnost práv� pro typ armády, kterou Spojené státy nyní ozna�ily za zastaralý. Adenauerovi se nakonec 
poda�ilo amerického státního tajemníka p�esv�d�it o nebezpe�ných ú�incích Radfordova plánu. Dulles 
prosadil ve Washingtonu škrtnutí tohoto plánu a také v následujícím roce zabránil plánovanému snížení 
vojsk v Evrop�. Srov. Morgan, op.cit., s. 65. Práv� kv�li náhlým zvrat�m v americké bezpe�nostní 
politice a také z obavy, že se Spojené státy nakonec stáhnou z Evropy, se n�mecký kanclé� stal nadšeným 
p�ívržencem organizace EURATOM. 
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jaderného paliva pot�eba už jen dostate�né množství chladící vody, otevírala cestu 

rozvoji moderních pr�myslových technologií. Možnost využití jaderné energie pln� 

odpovídala politice CSU, která cht�la prost�ednictvím p�ímých státních ekonomických 

zásah� p�etvo�it Bavorsko v moderní industriální stát. P�edpokládalo se, že se rozvojem 

pr�myslové sféry a provedením strukturálních zm�n zabrání odklonu voli�� od 

k�es�ansko-sociální myšlenky a jejich p�echodu k socialistickému a odborovému 

hnutí.239 Strauss také prosadil, že první n�mecký výzkumný reaktor bude vybudován 

v Garchingu u Mnichova.240 

Významná politická rozhodnutí v oblasti jaderné energie – nap�íklad atomový 

zákon z roku 1957 a rozhodnutí o budování dalších jaderných výzkumných za�ízení - 

nem�la již p�ipadnout na Strausse, ale jeho mén� politicky obratného nástupce, 

profesora Siegfrieda Balkeho, který mohl navázat na základy, které Strauss úsp�šn� 

položil. 

 Straussovi p�inesl rok p�sobení ve funkci ministra pro atomové záležitosti 

cenné kontakty ve Spojených státech, kam poprvé p�icestoval na ja�e roku 1953 a poté 

ješt� dvakrát v rámci zahrani�ních cest b�hem svých následujících ministerských 

funkcí. V �ervnu 1956 obdržel od právnické fakulty Univerzity v Detroitu první 

z n�kolika svých amerických �estných doktorát�. Titul Dr.h.c. pak v budoucnu zdobil 

jeho jméno stejn� jako Adenauerovi, jehož titul �estného doktora byl rovn�ž amerického 

p�vodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
239 Srov. Krieger, op.cit., s. 32n. 
240 Srov. Finger, op.cit., s. 126. 



 63 

IX. Ministrem pro obranu 

 

 

Spolkové republice bylo umožn�no vystav�t v rámci NATO vojenské jednotky o 

síle 500 000 muž�. T�íletý plán spolkové vlády p�edpokládal sestavení dvanácti pln� 

vyzbrojených a vycvi�ených pozemních armádních divizí, a to k 1. lednu 1959, k 1. 

lednu 1960 také vybudování letectva o síle 80 000 muž� a námo�nictva s 20 000 muži. 

P�edpokládané náklady na znovuvyzbrojení byly odhadnuty na 51 miliard n�meckých 

marek. Spolkový rozpo�et na rok 1956 po�ítal na obranné ú�ely s �ástkou 9 miliard 

marek.241  

Projektanti na Blankov� ú�adu p�vodn� po�ítali s pot�ebným �asovým náskokem 

18 m�síc� na branné zákonodárství, vybudování kasáren a podobná opat�ení, než dojde 

k sestavení prvních jednotek. Pro sestavení všech 12 divizí pak byly plánovány další 

�ty�i roky. V kv�tnu 1955 za�al ale Adenauer vzhledem k novému posunu ve vztazích 

mezi Západem a Východem náhle tla�it. Obával se, že by mezinárodní vývoj mohl vést 

k  neutralizaci N�mecka, a proto cht�l výstavbu Bundeswehru urychlit.242 Už b�hem 

�ervna a �ervence 1955 schválil Bundestag první branné zákony – zákon o 

dobrovolnících a zákon o Výboru pro posouzení osobní zp�sobilosti243 a dne 12. 

listopadu 1955 obdrželo prvních 101 dobrovolných d�stojník� v bonnských 

Ermekeilských kasárnách své jmenovací listiny.  

Navzdory tlak�m ze strany kanclé�e za�al plánovaný program znovuvyzbrojení 

nabírat zna�né zpožd�ní hned v po�áte�ní fázi. V lednu 1956 bylo vyzbrojeno pouze 

1000 místo p�edpokládaných 100 000 voják�. K výcviku p�itom m�li pouze jeden 

francouzský tank, chyb�la jim kvalitní výzbroj a m�li zna�n� podpr�m�rné platy.244 

Když Adenauer navštívil na konci ledna první výcvikový prapor v Adernachu, vše 

vypadalo díky husté mlze a špinav� šedivým uniformám siln� depresivn�. „Prapory 

visely na stožáru jako mokré hadry … hostitelé vypadali sklí�en�, jako by se ú�astnili 

                                                 
241 Srov. vojenské výdaje �lenských stát� NATO v roce 1956 in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. II, 
s. 1838.    
242  Schwarz, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, sv. III., s. 288. 
243 Tento výbor p�ezkoumával osobní zp�sobilost všech uchaze��, kte�í žádali o vedoucí pozice ve 
vojsku. Žádný uchaze� o pozici plukovníka a vyšší nesm�l být p�ijat bez souhlasu tohoto výboru.  
244 Williams, op.cit., s. 345. 
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poh�bu.“245 Adenauerovy p�edstavy o budoucí podob� Bundeswehru byly 

nesrovnatelné s tím, co toho dne vid�l.  

K podrážd�nosti kanclé�e p�isp�lo i to, že kv�li nutnému zvýšení po�tu branc� 

se spolková vláda musela odhodlat k zavedení branné povinnosti. Její realizace se m�la 

setkat se zna�ným odporem, a to i p�esto, že služba byla zkrácena z p�edpokládaných 

osmnácti na dvanáct m�síc�. Za zavedení branné povinnosti nesl odpov�dnost Theodor 

Blank, který byl ale dlouhodob� nemocen a p�i debat� o branné povinnosti ve 

Spolkovém sn�mu se tém�� zhroutil.246  

Na po�ad dne se tedy dostala zm�na na postu spolkového ministra obrany. Dne 

13. �ervence 1956 upozornil Strauss na chybné plány výstavby Bundeswehru a 

stanovený cíl 500 000 muž� ve zbrani ozna�il za nerealistický.247 A dodal k tomu: 

„Mají se povolávat vojáci, pro které není dost uniforem, zbraní, kasáren ani 

výcvikových prostor�“.248 Strauss se cht�l stát ministrem obrany místo Blanka, ale 

Adenauer, který byl p�esv�d�en, že se plány Blankova ú�adu dají splnit, Strausse 

odmítl: „Pane Straussi, vyslechl jsem vás. Zapamatujte si: dokud jsem kanclé�em, nikdy 

nebudete ministrem obrany!“249  

Tento postoj však Adenauerovi p�íliš dlouho nevydržel a dne 10. �íjna 1956 

funkci ministra obrany Straussovi nabídl. Ten však zprvu kv�li p�edchozímu postoji 

kanclé�e reagoval zdrženliv�. Adenauer proto rozvinul kouzlo své osobnosti a �ekl: 

„Pane Straussi, máte starému �lov�ku za zlé, že je ješt� v situaci, kdy dokáže m�nit svá 

rozhodnutí?“250 Bylo rozhodnuto. Dne 16. �íjna 1956 Theodor Blank rezignoval a ješt� 

téhož dne byl Strauss jmenován spolkovým ministrem obrany.251  

Na nového ministra obrany �ekalo vy�ešení n�kolika podstatných problém�. 

První se týkal otázky, jak je možné urychlit vybudování Bundeswehru, když se Bonn 

zavázal Severoatlantické alianci vystav�t do t�í let vojsko o síle 500 000 muž�. 

Ameri�ané byli kv�li zpožd�ní n�meckého znovuvyzbrojení pon�kud rozmrzelí.252  

N�mecký p�ísp�vek se navíc na p�elomu let 1955 a 1956 už nejevil tak naléhavý jako na 

                                                 
245 Schmückle, Gerd: Ohne Pauken und Trompeten. Erinnerungen an Krieg und Frieden, Stuttgart 1982, 
s.105. 
246 Srov. Williams, op.cit., s. 347. 
247 Finger, op.cit., s. 127, dále srov. Strauss, Die Erinnerungen, s. 300. 
248 Strauss, Die Erinnerungen, s. 299. 
249 Tamtéž, s. 300. 
250 Tamtéž, s. 303. 
251 Theodor Blank se po volbách do Spolkového sn�mu na podzim 1957 stal ministrem práce a sociálních 
v�cí.  
252 Srov. Morgan, op.cit., s. 59. 
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za�átku desetiletí. Ve Washingtonu se dokonce ozývaly hlasy, p�edevším z kruhu 

Senátu, které varovaly p�ed tím, že vyzbrojení SRN zost�í mezinárodní nap�tí.253  Státní 

tajemník Dulles však n�kolikrát naléhal, zvlášt� v roce 1956, na rychlejší vybudování 

Bundeswehru.254 Podle Adenauera utrp�ly n�mecko-americké vztahy tím, „že jsme p�i 

budování Bundeswehru nepokro�ili dop�edu tak, jak to Ameri�ané o�ekávali.“255  

 Druhý úkol nového ministra obrany se týkal zapojení Bundeswehru do 

strategického plánování NATO, což byla otázka také politického významu, jelikož 

Adenauerova vláda o�ekávala, že se tím Bonn p�iblíží cíli zrovnoprávn�ní Spolkové 

republiky se západními spojenci. V pozadí tohoto problému se nacházela ožehavá 

otázka jaderného vyzbrojení. V neposlední �ad� se jednalo o ekonomickou a finan�ní 

stránku, nebo� sestavení jednotek a zajišt�ní jejich výzbroje znamenalo zna�nou zát�ž 

pro ekonomiku, jejíž obnova ješt� nebyla úpln� dokon�ená.  

Strauss m�l velkou ctižádost osobn� ovlivnit základní otázky branné politiky. 

Jeho kritika pat�ila spíše armádním špi�kám než Blankovi, o kterém v�d�l, že jeho 

kroky vycházely z projekt�, jež vytvá�eli jeho vojenští poradci. Zatímco tedy ozna�il 

Blank�v plán výstavby za nerealizovatelný, napadl Strauss nejvyšší p�edstavitele 

d�stojnického sboru Bundeswehru. Zpochybnil jejich organiza�ní schopnosti a poukázal 

na skute�nost, že ani za Hitlera nebylo vyzbrojení tehdejších jednotek provedeno tak 

rychle, a to se za�ínalo na základech elitního Reichswehru, zatímco Bundeswehr musel 

za�ít od nuly.256 Se zlostí zaho�klého nadporu�íka, který byl p�esv�d�en, že velení 

Wehrmachtu m�lo sv�j podíl viny na katastrof� roku 1945, sm�roval Strauss �ešení 

otázky organizace Bundeswehru do úzkých mantinel�. B�hem debat o branné ústav� 

vystupoval striktn� proti zvláštní ústavn�právní roli Bundeswehru a byl horlivým 

zastáncem parlamentní kontroly nové armády.257  

Oproti svému p�edch�dci navrhoval Strauss sestavit b�hem následujících p�ti let 

armádu o síle 360 000 muž�, p�i�emž do konce roku 1956 m�l Bundeswehr disponovat 

67 tisíci muži. Argumentoval p�itom, že rozhodující není vlastní po�et voják�, ale 

moderní výzbroj a schopnost rychlého bojového nasazení.258 Od�vod�oval to logicky 

tím, že v atomovém v�ku by zdlouhavá mobilizace stejn� nebyla možná. Požadovaly se 

                                                 
253 Srov. Adenauer, Erinnerungen, 1955-1959, Stuttgart 1967, s. 203. 
254 Nap�íklad 12. �ervna 1956 ve Washingtonu v��i Adenauerovi, viz Adenauer: Erinnerungen 1955-
1959, s. 165. 
255 Adenauer: Erinnerungen, 1955-1959, s. 303. 
256 Strauss, Die Erinnerungen, s. 298n. 
257 Srov. Krieger, op.cit., s. 35. 
258 Srov. Finger, op.cit., s. 115. 
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t�i základní v�ci: stálá bojová p�ipravenost, v�tší letectvo a pokud možno nejmodern�jší 

vybavení.  

Straussova koncepce odpovídala p�edstavám, které za�ali zavád�t do praxe 

Ameri�ané. Ti spoléhali na vyrovnání deficitu v konven�ních zbraních prost�ednictvím 

v�tšího množství zbraní atomových. Když se admirál Radford vyslovil v �ervenci 1956 

pro snížení amerických konven�ních sil, bylo pro americké spojence t�žké skousnout, 

že by jejich vlastní síly m�ly být zvýšeny.259 Adenauer a Strauss v reakci na to navrhli, 

aby branná povinnost v SRN byla pouze dvanáctim�sí�ní, aby se p�eplánovalo tempo 

konven�ního vyzbrojování a zm�nil d�raz na moderní typy zbraní a aby se uvažovalo o 

vyzbrojení Bundeswehru jadernými zbran�mi.260 Pon�vadž však byla na jednu stranu 

produkce n�meckých jaderných zbraní vylou�ena stejn� tak jako jejich zisk od USA, ale 

na druhou stranu musel Bundeswehr ve vále�ném p�ípad� disponovat odpovídajícími 

systémy, nabízelo se st�ední �ešení: vybavení nosnými systémy, zatímco samotné 

hlavice z�stanou v amerických rukách. O nukleární variantu se sice nem�lo usilovat, ale 

v principu m�la tato otázka z�stat otev�ená.261  

B�hem zasedání Severoatlantické rady v Pa�íži v prosinci 1956 se sešel Strauss 

s admirálem Radfordem, aby si promluvili o obranných plánech a výstavb� 

Bundeswehru. Strauss potvrdil n�mecký závazek vybudování dvanácti 

západon�meckých divizí (i když s v�tší �asovou prodlevou, než se p�vodn� plánovalo) 

a Radford m�l údajn� p�islíbit Bundeswehru výzbroj pro atomovou válku.262 

Dohoda m�la z�stat v p�ísné tajnosti. Adenauer však na tiskové konferenci dne 

4. dubna 1957 odpov�d�l na otázku, zda má v úmyslu vyzbrojit Bundeswehr jadernými 

zbran�mi, že „taktické atomové zbran� nejsou v podstat� nic jiného než další vývojové 

stadium d�lost�electva. … Samoz�ejm� se bez nich nem�žeme obejít. …Vývoj nem�žeme 

zastavit. …Musíme se tímto novým typem vybavit.“263    

                                                 
259 Velká Británie za vlády Harolda Macmillana oznámila 4. dubna 1957 prost�ednictvím bílé knihy 
ministra obrany Duncana Sandyse, že podle amerického vzoru také pln� p�echází na strategii v�asného 
nasazení jaderných zbraní. Silná redukce pozemních sil, která se m�la týkat také rýnské armády, byla už 
na cest�. V polovin� kv�tna 1957 odpálili Britové v oblasti Váno�ního ostrova svou první vodíkovou 
bombu. Viz Schwarz, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, sv. III., s. 358n. 
260 Ke zkrácení branné povinnosti srov. jednání spolkového kabinetu 19. zá�í 1956 viz 
Kabinettsprotokolle 1956, 152. Kabinettssitzung am 19. September 1956 [B.] Dauer des 
Grundwehrdienstes in: www.bundesarchiv.de (Kabinettsprotokolle Online); ke zm�n� koncepce 
n�meckého vyzbrojování srov. Cioc, Mark: Pax Atomica: The Nuclear Defense Debate in West Germany 
during the Adenauer Era, New York 1988, dále Schwarz, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, 
sv. III., s. 356-363. 
261  Srov. Schwarz, op.cit., s. 359. 
262 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. II, s. 1840. 
263 Tamtéž, s. 1922. Srov. Cioc, op.cit. s. 42n. 



 67 

Proti plánu vyzbrojení Bundeswehru jadernými zbran�mi vydala 12. dubna 1957 

skupina osmnácti významných fyzik� z Ústavu Maxe Plancka pro teoretickou fyziku v 

Göttingenu manifest, v n�mž stálo, že „malá zem� jako Spolková republika nejlépe 

zajistí vlastní bezpe�nost a p�isp�je ke sv�tovému míru, když se výslovn� a dobrovoln� 

vzdá vlastnictví jaderných zbraní jakéhokoli typu“.264 Signatá�i manifestu se navíc 

zavázali, že se nebudou za žádných okolností podílet na výrob�, testování �i používání 

t�chto zbraní.265 Strauss a Adenauer�v kabinet argumentovali, že i Spolková republika 

by m�la být vybavena jadernými zbran�mi, protože jinak by se základny Bundeswehru 

podél železné opony staly oslabenou jadernou zónou, a tím i snadným cílem sov�tského 

útoku.266  

Goettingenský manifest otev�el širokou ve�ejnou diskusi o otázce atomového 

zbrojení. SPD požadovala, aby bylo od vyzbrojení Bundeswehru jadernými zbran�mi 

upušt�no a aby bylo odmítnuto uložení atomových bomb a rozmíst�ní jednotek stát� 

NATO vybavených jadernými zbran�mi na území SRN.267  

Pro Adenauer�v kabinet a k�es�anské demokraty byla celá záležitost nep�íjemná, 

nebo� bylo p�t m�síc� p�ed spolkovými volbami a spor jim mohl zma�it pe�liv� 

p�ipravenou volební strategii. Kanclé� proto pozval do Bonnu p�t z on�ch osmnácti 

profesor�, aby si o záležitosti promluvili. Výsledkem debaty bylo spole�né komuniké 

s prohlášením, že „Spolková republika nebude vyráb�t jaderné zbran� a spolková vláda 

nemá d�vod kontaktovat n�mecké jaderné v�dce kv�li ú�asti na vývoji t�chto zbraní“.268 

Mimoto nechal Strausse jako ministra obrany prohlásit, že spolková vláda neusiluje o 

pravomoc disponovat atomovými zbran�mi.269 Ve�ejnost se tím ale nedala uklidnit, 

jelikož pro p�ípad neúsp�chu odzbrojovacích jednání mezi Východem a Západem 

z�stávala otev�enou otázkou eventualita vyzbrojení Bundeswehru atomovými nosi�i. 

Spor navíc vyost�ila sov�tská nóta z konce dubna a vyvrcholil na jarní konferenci 

NATO, která se konala poprvé na n�mecké p�d�, v Bad Godesbergu a na níž bylo 

definitivn� rozhodnuto o nuklearizaci štítu.270 

O to p�ekvapiv�jší bylo, že koalice CDU/CSU získala ve spolkových volbách 

v zá�í 1957 absolutní v�tšinu. K�es�anští demokraté dosáhli velkolepého vít�zství 50,2 
                                                 
264 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. II, s. 1925n. a Cioc, op.cit., s. 75. 
265 Tamtéž.  
266 Srov. AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. II, s. 1923 a 1925n. 
267 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. II, s. 1947n. 
268 Tamtéž, s. 1928n. 
269 Tamtéž, s. 1950. 
270 Srov. Schwarz, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, sv. III., s. 336. K sov�tské nót� srov. 
AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. II, s. 1930n.  
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procent hlas� a obsadili 270 ze 497 k�esel v Bundestagu, zatímco sociální demokraté si 

oproti p�edchozím volbám polepšili pouze nepatrn�, když získali 31,8 procent hlas� a 

169 mandát�.271 Problematickou otázku p�ípadného atomového vyzbrojení, stejn� tak 

neúsp�ch v pokroku otázky znovusjednocení N�mecka se CDU poda�ilo úsp�šn� zakrýt 

pomocí šikovn� zvolených volebních hesel „Žádné experimenty“ a „M�jte na pam�ti 

Ma�arsko“. Poslední �ty�i roky p�inesly stabilizaci ve vnit�ní i zahrani�ní politice 

Spolkové republiky. Vývoj vedl k v�tší vážnosti Bonnu v zahrani�í, v neposlední �ad� 

na základ� stoupající hospodá�ské kapacity, která zase p�ízniv� p�sobila na 

vnitropolitickou situaci. P�edevším hospodá�ský rozmach nahrával unijním stranám, 

které svou p�edvolební kampa� zam��ily na primární požadavek v�tšiny voli�� – na slib 

zajišt�ní toho, co bylo v uplynulých letech dosaženo.  

Strauss se mezitím stihl oženit. Dne 4. �ervna 1957, teprve šest týdn� po 

zasnoubení, si v Sankt-Marinus-Kirche v Rottu nad Innem vzal sedmadvacetiletou  

Marianne Zwicknaglovou. S jejím otcem Maxem Zwicknaglem se sice Strauss znal již 

z dob jejich spole�ného p�sobení v Hospodá�ské rad� ve Frankfurtu, avšak kontakty 

s jeho dcerou z�staly omezeny na dv� letmá setkání z let 1948 a 1953. Toho dne byl 

položen základní kámen š�astného manželství, z kterého vzešly t�i d�ti, synové Max 

Josef a Franz Georg a dcera Monika.  

V �íjnu 1957 došlo ke zm�n� vlády v Bavorsku. Dosavadní ministerský p�edseda 

Wilhelm Hoegner (SPD) oznámil 9. �íjna svou rezignaci. D�vodem jeho odchodu byla 

demise ministr� za BP a GB/BHE, �ímž byl zpe�et�n rozpad vládní koalice. 

V Hoegnerov� kabinetu z�stala z p�vodních koali�ních partner� pouze FDP, s níž ale 

sociální demokraté nedisponovali dostate�ným po�tem hlas� v zemském sn�mu. 

Bavorský zemský sn�m následn� zvolil hlasy CSU, GB/BHE a FDP p�edsedu CSU 

Hannse Seidela novým ministerským p�edsedou.272  

Dne 4. �íjna 1957 vyst�elili Rusové na ob�žnou dráhu Sputnik, �ímž 

dokumentovali schopnost vytvo�it rakety s dost�elem až do Ameriky. Následkem 

byla další revize americké obranné strategie. 

O dva dny d�íve p�edložil polský ministr zahrani�í Adam Rapacki p�ed Valným 

shromážd�ním OSN návrh na vytvo�ení nukleárn� neutrální zóny ve st�ední Evrop� 

(m�la zahrnovat oba n�mecké státy, Polsko a 	eskoslovensko), jehož p�ijetí by jednak 

                                                 
271 Volební výsledky podle AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. II, s. 2026. 
272 K rozpadu vládní koalice a k složení nového bavorského kabinetu srov. AdG: Deutschland 1949 bis 
1999, sv. II, s. 2036. 
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znamenalo, že Bundeswehr by ztratil nad�ji na získání atomových zbraní, a jednak, že 

americké jednotky rozmíst�né na území SRN by už nemohly hrozit nasazením t�chto 

zbraní. Plán tak sm��oval k likvidaci americké bezpe�nostní garance pro SRN. V jeho 

pozadí stáli Sov�ti s úvahou, že plán povede k dezintegraci západního spole�enství.273  

Adenauer plán odmítl a trval na posílení západon�mecké obrany vyzbrojením 

Bundeswehru jadernými zbran�mi.274 Jak vysv�tlil Strauss v jednom �lánku ze dne  25. 

února 1958, Bonn zásadn� neodmítal myšlenku bezjaderné zóny, jak ji p�edstavil 

Rapacki.275 Strauss cht�l ovšem zónu zna�n� rozší�it dále na Východ („zhruba na 

celkovou oblast sov�tských satelit�“) a také omezit konven�ní zbrojení. Zd�raznil 

n�meckou ochotu prejudikovat vojenský status sjednoceného N�mecka ve smyslu 

z�eknutí se jaderných zbraní, sou�asn� dal ale jasn� najevo, že Bonn nem�že souhlasit 

s odzbrojovacím plánem, který vychází ze statu quo, tj. z rozd�lení N�mecka.276 

K Adenauerovu stanovisku se kupodivu p�iklonili Francouzi. Vláda Félixe 

Gaillarda usoudila, že Spojené státy se d�íve �i pozd�ji stáhnou z Evropy, a ta pak bude 

pot�ebovat vlastní jaderný potenciál. Proto navrhla, aby se Francie, Spolková republika 

N�mecko a Itálie podílely spole�n� na vývoji a výrob� jaderných zbraní a 

odpovídajících nosných za�ízení.277 Adenauer pochopil, že výroba by mohla probíhat 

mimo n�mecké území, tudíž by nedošlo k porušení pa�ížských dohod. Krom� toho si 

byl v�dom, že Francouzi vyzývají k ú�asti další státy proto, že své finan�ní zdroje 

vy�erpaly válkou v Alžírsku. Jinak �e�eno, pot�ebují n�mecké peníze. Adenauerovi se 

francouzský plán líbil – poskytoval mu totiž dominantní postavení.278  

Následovaly tajné rozhovory, b�hem kterých nechal Adenauer Straussovi tak�ka 

volné ruce.279 Když se za�aly objevovat v tisku zv�sti o tomto projektu, Pa�íž vše 

dementovala, protože francouzská ve�ejnost se stále ješt� nebyla schopna smí�it s 

n�meckým znovuvyzbrojením.280 Charles de Gaulle, když se v �ervnu 1958 stal 

francouzským p�edsedou vlády, nechal veškerá jednání zastavit. Jak Strauss oznámil, de 

                                                 
273 Srov. Doering-Manteuffel, Anselm: Die Bundesrepublik Deutschland in der Ära Adenauer. 
Aussenpolitik und innere Entwicklung 1949-1963, Darmstadt 1983, s. 94 a 96. 
274  Srov. prohlášení spolkového kabinetu viz AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. II, s. 2033. 
275 	lánek se objevil v Politisch-Sozialen Korrespondenz. Cit. podle Siegler, Heinrich: Wiedervereinigung 
und Sicherheit Deutschlands, sv. 1, s. 382n. 
276 Tamtéž. 
277 Srov. Bandulet, Bruno: Die Bundesrepublik Deutschland zwischen den USA, der Sowjetunion und 
Frankreich. Alternativen der deutschen Aussenpolitik von 1952 bis 1963, Würzburg 1969, s. 171-173, 
dále srov. Adenauer: Erinnerungen, 1955-1959, s. 325nn. 
278 Williams, op.cit., s. 358, dále srov. Adenauer: Erinnerungen, 1955-1959, s. 328nn. a 339. 
279 Krieger, op.cit., s. 40. 
280 Tamtéž. 
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Gaulle se k tomuto návrhu n�kolikrát vrátil, naposledy v roce 1964.281 N�mecko-

francouzská smlouva z roku 1963 sice obsahovala formulaci o rozsáhlé spolupráci 

v oblasti obrany, nikdy se ji ale nepoda�ilo rozvinout v opravdovou alianci. 

Na zasedání Severoatlantické aliance v prosinci 1957 v Pa�íži se šéfové vlád 

stát� NATO shodli, že vojenské síly NATO v Evrop� mají být vyzbrojeny jadernými 

zbran�mi a raketami st�edního doletu pod americkou kontrolou. Tímto rozhodnutím byl 

odejmut podklad pro diskusi o neangažovanosti a zamítnuto tak další projednávání 

Rapackého plánu.282 

Zamítnutí Rapackého plánu Spolkovou vládou a sou�asn� rozhodnutí 

k atomovému vyzbrojení Bundeswehru vyvolalo vnitropolitickou kontroversi, která se 

stala mezníkem ve vývoji západon�meckého státu. V debat� ve Spolkovém sn�mu dne 

23. ledna 1958 o zahrani�ní a bezpe�nostní politice SRN zaúto�ili bez milosti na 

Adenauerovu politiku Thomas Dehler z FDP a Gustav Heinemann, tehdy již 

�len SPD.283 Debata tehdy skon�ila t�žkou porážkou kanclé�e.284 

 V b�eznu 1958 se však ve Spolkovém sn�mu konala další debata o zahrani�n�-

politických a obranných otázkách, a z té si již Adenauer odnesl souhlas s „vyzbrojením 

Bundeswehru nejmodern�jšími zbran�mi.“285 Strauss ale musel v Bundestagu prohlásit, 

že „jaderné hlavice z�stávají v americkém vlastnictví pod americkým zámkem“ a že 

„jsou odejmuty naší dispozi�ní moci“. 286  

Pro kanclé�e byl požadavek po atomových zbraních v p�ední �ad� otázkou 

politického statusu, jelikož cht�l Spolkovou republiku postavit na stejný stupe� s Francií 

a Británií. N�me�tí vojáci m�li mít stejné zbran� jako jejich spojenci. Ameri�ané ale 

n�mecký požadavek po jaderných zbraních nakonec odmítli. Eisenhowerova vláda totiž 

mezitím za�ala usilovat o pokrok v otázkách odzbrojení a uvažovala o vrcholné 

konferenci. Adenauer sledoval tyto tendence zna�n� skepticky a prohlásil, že „a�koli je 

prezident Eisenhower jist� p�esv�d�en o nebezpe�í komunismu, p�esto se snaží vstoupit 

do d�jin jako prezident odzbrojení a míru.“287            

                                                 
281 Tamtéž. 
282  Srov. Erinnerungen, 1955-1959, s. 346. 
283 Pr�b�h debaty viz AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. III, s. 2101-2110 nebo Dokumente zur 
Deutschlandpolitik, �ada III., sv. 4, s. 234nn., srov. Erinnerungen, 1955-1959, s. 360nn. 
284  Srov. Doering-Manteuffel, op.cit., s. 96. 
285 Srov. jednání spolkového kabinetu o debat� ve Spolkovém sn�mu viz Kabinettsprotokolle, 19. 
Kabinettssitzung am 26. März 1958, A. Einzelfragen, in: www.bundesarchiv.de (Kabinettsprotokolle 
Online). 
286 Viz AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. III, s. 2156. Pr�b�h celé debaty srov. tamtéž, s. 2137-2180. 
287 Cit. dle Koch, op.cit., s. 296. 
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Odep�ení Ameri�an� poskytnout Bundeswehru atomové zbran� jim však 

nebránilo v tom, aby Spolkové republice prodali nosi�e t�chto zbraní za miliardové 

�ástky. V dubnu 1958 odcestoval Strauss na návšt�vu Washingtonu s cílem objednat 

první nosi�e jaderných zbraní pro Bundeswehr. Strauss vy�adil konkuren�ní nabídky 

výrobc� amerických letoun� „Grumman Super Tiger“ a francouzských „Mirage III“ a 

rozhodl se objednat v té dob� nejdražší bojový systém, kterým byly letouny známé pod 

názvem „Starfighter“od americké firmy Lockheed.288  

Starfighter byl objednán jak ve verzi nosi�e jaderných bomb, tak i v b�žné verzi. 

Zárove� byla zakoupena licence pro jeho p�ípadnou výrobu ve Spolkové republice. 

Tento projekt p�edstavoval obrovský zbrojní program a nabízel zárove� možnost 

vytvo�ení nového n�meckého leteckého pr�myslu. Kv�li vysokému procentu z�ícení p�i 

zkušebních letech však Starfighter plnil p�ední stránky novin, a to až do jeho vy�azení o 

více jak dvacet let pozd�ji.289 

Vy�azení konkuren�ních nabídek zd�vodnil Strauss tím, že jejich letouny nebyly 

kompatibilní se systémy Severoatlantické aliance. Problém však spo�íval v tom, že 

letouny Starfighter nebyly slu�itelné se systémy Bundeswehru.290 Podstatným 

nedostatkem letoun� Starfighter bylo, že nemohly létat za nep�íznivého po�así. Strauss 

ale pot�eboval letouny, které by mohly operovat za každého po�así, a zárove� 

požadoval, aby sloužily jako víceú�elové bombardéry. Podle p�edstav spolkového 

ministerstva obrany m�l být v letounech instalován systém autopilota, naviga�ní systém, 

víceú�elový radar, zam��ova� raket, kamerový systém a za�ízení pro p�ípadné zav�šení 

atomových bomb. Na základ� n�meckých požadavk� tak muselo dojít ke zkonstruování 

zcela nové verze tohoto typu letounu, která pak nesla ozna�ení F-104 G. Spolkové 

ministerstvo obrany nakonec v pr�b�hu následujících let objednalo p�es dev�t set 

letoun� Starfighter, za které Spolková republika zaplatila n�kolik miliard marek.291  

Když byl tento speciální letoun vyroben a nasazen do výzbroje Bundeswehru, 

nikdo netušil, s jak velkými problémy se bude jeho provoz potýkat. Od prvního 

nasazení Starfighteru v lét� 1960 do kone�ného vy�azení tohoto typu letounu v kv�tnu 

1991 bylo z r�zných d�vod� ztraceno 292 stroj�, p�i�emž jen v období let 1961 a 1964 
                                                 
288 Schröck, op.cit, s. 125. 
289 Krieger, op.cit., s. 39. 
290 Schröck, op.cit, s. 126. 
291 Strauss byl v souvislosti s nákupem stíhacích letoun� Starfighter dokonce obvi�ován, že p�ijal od 
Lockheedu n�kolikamilionový úplatek. Oprávn�nost tohoto obvin�ní však nebyla nikdy prokázána. 
Najevo vyšlo pouze to, že Lockheed v souvislosti se zbrojními zakázkami dlouhá léta uplácel p�ední 
politiky západního tábora. Z p�ijímání úplatk� byli usv�d�eni dva tehdejší japonští premié�i i nizozemský 
princ Bernhard, který musel rezignovat na všechny své ve�ejné funkce. Viz Schröck, s. 128. 
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havarovalo 64 letoun�. Za celé období jejich provozu nalezlo v jejich troskách smrt 116 

n�meckých pilot�.  

Dne 26. kv�tna 1959 p�edložil prezident Eisenhower Kongresu atomovou 

obrannou dohodu, která byla uzav�ena mimo jiné se Spolkovou republikou a 

stanovovala p�edání atomových informací a stejn� tak výzbroje pro výcvik s atomovými 

zbran�mi.292 Bundeswehr nakoupil nosi�e, avšak k nim náležící atomové hlavice z�staly 

pod americkou ochranou. V praxi to vypadalo tak, že na n�meckých vojenských 

letištích ameri�tí vojáci st�ežili atomové hlavice, p�i�emž n�me�tí d�stojníci po�ádn� 

nev�d�li, zda hlavice byly v�bec k dispozici, a když, tak v jakém množství. 	asto byly 

nosi�e a hlavice od sebe tak prostorov� vzdáleny, že jejich p�ipravenost k nasazení by 

byla ve vážném p�ípad� pochybná.293 

Pro Strausse nebylo znovuvyzbrojení pouze zahrani�n�politickou a bezpe�nostní 

otázkou, nýbrž také ekonomickou. Cht�l vybudovat vlastní západon�mecký zbrojní 

pr�mysl, protože v tom vid�l základní prost�edek, jak se dostat na úrove� západních 

mocností. Zvlášt� usilovn� se zasazoval o letecký a pozd�ji i kosmický pr�mysl, s �ímž 

spojoval rozvoj civilní letecké dopravy. Podle Strausse m�l hrát stát v této oblasti stejn� 

d�ležitou roli jako v p�ípad� civilního jaderného pr�myslu.294 

 

 

 

IX. 1. Strauss a berlínská krize 

 

V sov�tských p�edstavách o �ešení n�mecké otázky za�ala v roce 1955 nová 

fáze, která se ohlašovala už na berlínské konferenci ministr� zahrani�í �ty� velmocí na 

p�elomu ledna a února 1954. Dosavadní sov�tská politika, která byla nejlépe vyjád�ena 

nótou z b�ezna 1952, nasv�d�ovala úmyslu Moskvy ofenzivn� pozm�nit pom�ry ve 

st�ední Evrop� prost�ednictvím neutralizace sjednoceného N�mecka. Odmítavý postoj 

západních mocností a ud�lení suverenity Spolkové republice u�inily nezbytnou revizi 

tohoto kurzu: Moskva p�ešla v druhé polovin� padesátých let k defenzív� a omezila se 

prozatím na sv�j minimální cíl - konsolidaci a mezinárodní uznání N�mecké 

demokratické republiky.  

                                                 
292 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. III, s. 2452. 
293 Bandulet, op.cit., s. 73. 
294 Srov. Krieger, op.cit., s. 42. 
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Podkladem pro požadavek na uznání NDR byla komunistická teorie o existenci 

dvou n�meckých stát�. Když první tajemník ÚV KSSS, Nikita S. Chruš�ov, mluvil dne 

26. �ervence 1955 ve Východním Berlín� o tom, že na území N�mecka vznikly „dva 

státy s rozdílným spole�enským a hospodá�ským z�ízením“,295 potvrdil tím sice jen 

konstatování vyjád�ené již d�íve komunistickou stranou, nové ovšem byly d�sledky, 

které Chruš�ov z teorie dvou stát� vyvozoval. Znovusjednocení N�mecka už totiž nebyl 

p�isuzován takový význam jako v p�edchozích letech a konání svobodných voleb, ke 

kterému se Moskva dosud hlásila alespo� verbáln�, nebylo už považováno za 

proveditelné. Chruš�ov naopak ve své �e�i zd�raznil, že n�meckou otázku nelze �ešit 

„na úkor zájm� N�mecké demokratické republiky“, že „mechanické sjednocení“ obou 

�ástí N�mecka je „nereálnou v�cí“ a že „politické a sociální výdobytky“ obyvatel ve 

východní �ásti N�mecka nesm�jí být ohroženy.296 

Moskva už nadále nejevila sebemenší ochotu zpochyb�ovat existenci NDR, ani 

za cenu sjednoceného neutralizovaného N�mecka. Ve svém projevu v Lipsku dne 4. 

b�ezna 1959 Chruš�ov nevylou�il znovusjednocení N�mecka ve vzdálen�jší 

budoucnosti, nenechal ale nikoho na pochybách, že kdyby k tomu došlo, tak pak jedin� 

na socialistickém základ�.297 Pro sov�tské vedení to však byl zna�n� vzdálený a 

nezávazný cíl. Krátkodobým cílem Moskvy bylo fixovat danou situaci ve st�ední 

Evrop�.298  

Zachování statu quo ve st�ední Evrop� bylo jedním z motiv� berlínské krize, 

kterou Moskva vyvolala v listopadu 1958.299 Další p�í�inou jejího vypuknutí bylo 

Chruš�ovovo úsilí o nátlak na Spojené státy, aby p�istoupily na odzbrojovací jednání,300 

a p�edevším špatná hospodá�ská a sociální situace v NDR. Možnost svobodného pohybu 

mezi Východním a Západním Berlínem vedla totiž v druhé polovin� padesátých let k 

masivnímu odchodu východon�meckého, p�edevším vysoce kvalifikovaného 

                                                 
295 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. II, s. 1497. 
296 Tamtéž, s. 1496n. 
297 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. III, s. 2378. Také projekt konfederace obou n�meckých stát�, 
který poprvé p�ednesl Walter Ulbricht dne 31. prosince 1956, se pln� kryl se sov�tskými zám�ry. 
Konfederace nebyla komunistickou stranou nikdy chápána jako krok ke znovusjednocení v západním 
slova smyslu, ale za prvé m�la p�iblížit NDR mezinárodn�právnímu uznání a za druhé umožnit 
ovliv�ování SRN s cílem dosažení sjednocení N�mecka na komunistickém základ�. To bylo také patrné 
z Ulbrichtova �lánku v „Neues Deutschland“ z 31. prosince 1956, viz Siegler, Dokumentation zur 
Deutschlandfrage, sv. 1, s. 583.  
298 Bandulet, op.cit., s. 304. 
299 Srov. Hanrieder, Wolfram a Auton, P. Graeme: The Foreign Policies of West Germany, France and 
Britain, New Jersey 1980, s. 56, dále Morgan, op.cit., s. 76. 
300 Srov. Morgan, tamtéž, dále Taubman, William: Chruš�ov. 	lov�k a jeho doba. Praha 2005, s. 395-404. 
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obyvatelstva na Západ a východon�mecký v�dce Walter Ulbricht naléhal na Chruš�ova, 

aby podnikl rázný krok k v�len�ní celého Berlína do NDR.  

V listopadu 1958 zaslal Chruš�ov západním velmocím ultimátum, ve kterém 

Moskva požadovala, aby byl b�hem následujících šesti m�síc� ukon�en okupa�ní status 

v Berlín�, což znamenalo odchod západních vojsk, a aby byl Berlín p�etvo�en ve 

svobodné demilitarizované m�sto. Pokud by jednání byla neúsp�šná, hrozili Sov�ti 

p�edáním kontroly nad p�ístupovými trasami do západních sektor� Berlína 

východon�mecké vlád�, se kterou by zárove� uzav�eli separátní mírovou smlouvu.301  

Krize vyvrcholila v roce 1961 po bezvýsledném �ervnovém setkání amerického 

prezidenta J. F. Kennedyho a Chruš�ova ve Vídni. Zem� Varšavské smlouvy se po 

formální sch�zce rozhodly uzav�ít v noci z 12. na 13. srpna 1961 hranice mezi 

Západním Berlínem a NDR, respektive východní �ástí Berlína.302 Krátce na to byla 

zahájena stavba betonové  zdi s ostnatým drátem, která obehnala celý Západní Berlín. 

Spojovací cesty mezi Spolkovou republikou a Západním Berlínem nebyly nijak 

dot�eny. Spojené státy sice proti výstavb� zdi protestovaly, ale ve skute�nosti se s její 

realitou brzy smí�ily, zvlášt� když nebyly ohroženy životní zájmy atlantického 

spole�enství. Chruš�ov, který si nep�ál zost�ení vztah� se Západem, nakonec mírovou 

smlouvu s NDR neuzav�el. Výsledek krize potvrdil status quo rozd�leného Berlína i 

celého N�mecka.  

Strauss byl z d�sledk� krize rozlad�ný. Ve svých pam�tech kritizuje 

„zaslepenost Ameri�an� v celém pr�b�hu krize“ a píše, že výstavba zdi „byla možná 

pouze se souhlasem Ameri�an�.“303 Nutno podotknout, že si své výtky poznamenal více 

jak dvacet let po výstavb� berlínské zdi, a tudíž byly ovlivn�ny historickým vnímáním 

po zna�ném �asovém odstupu. 

Zahrani�n�politická a bezpe�nostní koncepce Adenauerovy vlády, a� už se jedná 

o integraci do západních struktur �i výstavbu Bundeswehru a jeho p�ípadné vyzbrojení 

atomovými zbran�mi, byla závislá na úzkém spojenectví se Spojenými státy. Na konci 

padesátých let se však n�mecká zahrani�ní a bezpe�nostní politika za�ala postupn� 

dostávat do krize, protože její základ, „zvláštní vztah“ mezi SRN a USA, za�al být 

                                                 
301 Srov. zn�ní Chruš�ovova ultimáta in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. III, s. 2281nn. 
302 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. III, s. 2886n. 
303 Strauss, Die Erinnerungen, s. 433. 
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Washingtonem zpochyb�ován.304 Vzhledem k nové americké strategii „pružné reakce“ 

nebylo už vypuknutí války v Evrop� tak docela nepravd�podobné, krom� toho se 

objevil americký zám�r více omezit manévrovací prostor Bonnu a jeho politiku pln� 

podrobit americkým zájm�m. N�mecká suverenita, která byla dosažena pomocí USA, 

byla práv� touto mocností stále více ohrožována: Spojené státy za�aly v d�ležitých 

oblastech své zahrani�ní politiky dávat p�ednost dohod� se SSSR p�ed „dobrým 

vztahem“ k SRN. Tento vývoj vyvrcholil smlouvou o zákazu testování jaderných zbraní 

v lét� 1963, ke které Spolková republika musela p�istoupit, p�estože se jejího 

vyjednávání neú�astnila, smlouva nesloužila jejím zájm�m a d�ív�jší junktim mezi 

odzbrojením a znovusjednocením tím byl definitivn� opušt�n.305  

Kennedyho vláda se de facto zbavila závazku p�ijatého pa�ížskými smlouvami, 

že Spojené státy budou usilovat o znovusjednocení N�mecka.306 Místo toho byl 

Washington kv�li vyrovnání se s Moskvou ochoten pouze p�istoupit na status quo 

v N�mecku a ve st�ední Evrop�. Zárove� se oproti padesátým lét�m za�ala p�ísn�ji 

uplat�ovat ta ustanovení pa�ížských smluv, která byla pro N�mecko nep�íznivá. Týkalo 

se to p�edevším otázky n�meckého spolurozhodování p�i nasazení jaderných zbraní, a 

tedy i obrany vlastního teritoria. Washington vykládal zn�ní pa�ížských smluv stále více 

v neprosp�ch Bonnu, jehož politická pozice se v porovnání s padesátými lety zna�n� 

zhoršila.307  

                                                 
304 K politice USA v��i SRN v padesátých letech srov. obec. Felken, Detlef: Dulles und Deutschland. Die 
amerikanische Deutschlandpolitik 1953-1959, Bonn 1993. K po�átk�m a p�í�inám krize ve vzájemných 
vztazích srov. Bandulet, op.cit., s. 176-232, dále Morgan, op.cit, s. 75-135. 
305 Bandulet, op.cit., s. 339. Spolková republika se už b�hem první poloviny padesátých let snažila 
dosáhnout toho, aby západní mocnosti p�istoupily na junktim mezi znovusjednocením a dohodou o 
evropské bezpe�nosti. Kdyby Západ v otázce odzbrojení vyšel Sov�t�m vst�íc, aniž by zárove� vyjednal 
podstatné ústupky Moskvy ohledn� N�mecka, pak už by podle Adenauera Sov�ty k �ešení n�mecké 
otázky nic nep�im�lo. Princip „odzbrojení sou�asn� se znovusjednocením“ se stal sou�ástí konkrétní 
n�mecké politiky, srov. Adenauer, Erinnerungen, 1955-1959, s. 307. P�ípadná dohoda o odzbrojení 
nesm�la v žádném p�ípad� vést k zachování statu quo ve st�ední Evrop� nebo dokonce k neutralizaci 
Spolkové republiky �i celého N�mecka, srov. tamtéž, s. 283. V opa�ném p�ípad� by byla pro spolkovou 
vládu odzbrojovací opat�ení ve st�ední Evrop�, která by se týkala p�edevším SRN a NDR, naprosto 
nep�ijatelná, viz tamtéž, s. 283. Spojené státy na tento junktim p�istoupily, i když – jak podotknul 
Adenauer – to na ženevské konferenci v �ervenci 1955 vypadalo, že se od junktimu upustí, srov. tamtéž, 
s. 35-37. Avšak na jednání ministr� zahrani�í vít�zných mocností v �íjnu 1955 v Ženev� byl junktim 
západními p�edstaviteli jednozna�n� prezentován, viz Doering-Manteuffel, op.cit., s. 87n., dále srov. 
Adenauer, Erinnerungen, 1955-1959, s. 35-37. 
306 Signatá�i smlouvy se zavazovali, že budou jako spole�ný cíl prosazovat sjednocení N�mecka jakožto 
svobodného státu a uzav�ení svobodn� sjednané mírové smlouvy pro celé N�mecko. Viz �lánek 7 
„Smlouvy o vztazích mezi Spolkovou republikou a t�emi mocnostmi“ in: März, Peter: Dokumente zu 
Deutschland 1944-1994, München 1996, dok. 11, s. 87 nebo AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. II, s. 
1298. 
307 Bandulet, op.cit., s. 339n. 
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A�koli se jisté aspekty americké politiky, které byly pro N�mecko nep�íznivé, 

daly zaznamenat už v pr�b�hu roku 1961, projevovala se v Bonnu snaha, a to zvlášt� u 

Adenauera, vyno�ující se rozdíly podce�ovat. Adenauer z�ejm� pokládal politiku 

Kennedyho administrativy za ovlivnitelnou. Domníval se, že za „chybné kroky“ v 

politice Washingtonu není zodpov�dný Kennedy, ale jeho poradci. V Adenauerových 

vzpomínkách lze hned na n�kolika místech najít domn�nku, že prezident Kennedy je 

obklopen p�íliš mnoha poradci, kte�í na n�j mají neblahý vliv, že tito poradci musejí být 

nejd�íve odstran�ni a že sám Kennedy se p�íliš zaobírá vnitropolitickými problémy.308 

N�mecká vláda si ješt� na p�elomu let 1961 a 1962 d�lala nad�ji, že se „zvláštní vztah“ 

mezi Bonnem a Washingtonem poda�í obnovit.309 

Bonn se americké vlád�, která se obávala politiky de Gaulla, nabídl jako partner 

p�i úsilí o zachování amerického vlivu v Evrop�.310 Tato n�mecká iniciativa vycházela 

z p�edpokladu, že z toho bude profitovat politická role Spolkové republiky, která 

v posledních letech ztrácela na významu. P�i svém prvním setkání s Kennedym v dubnu 

1961 ve Washingtonu káral Adenauer dokonce stávající americkou vládu za to, že 

nevyužívá svého „morálního práva na vedení“ a „chová se rezervovan�.“311  

Jedním z nejvyhran�n�jších zastánc� úzké koordinace n�mecké a americké 

politiky byl Strauss. P�i p�íležitosti n�kolika svých projev� ve Spojených státech se 

p�imlouval za vytvo�ení „atlantického spole�enství“ mezi USA a sjednocenou západní 

Evropou.312 Obzvlášt� pozitivn� muselo být ve Spojených státech p�ijímáno to, že 

Strauss odmítal jakékoli myšlenky na samostatnou, pro Washington neakceptovatelnou 

evropskou politiku, a zárove� se tak z�íkal de Gaullovy koncepce. V jednom rozhovoru 

dne 10. �ervna 1961 zaujal dokonce stanovisko, které p�ekra�ovalo Adenauerovy 

dosavadní názory: „Jednota Evropy není vlastním cílem, ale pouze nezbytným krokem 

na cest� k jednotnému atlantickému spole�enství.“313  

P�i p�ednášce na univerzit� v Georgetown koncem listopadu 1961 rozvinul 

Strauss do detailu sv�j protikladný program k de Gaullov� koncepci. Odmítl hegemonii 

jakéhokoli evropského státu stejn� jako pojem evropské rovnosti a poukázal na to, že 

alian�ní partne�i by dobrovoln� m�li omezit svou svrchovanost práv� proto, že 

suverenita bez aliance není nadále možná. Také by se m�li z�íci svých národních 

                                                 
308 Srov. Adenauer, Erinnerungen 1959-1963, s. 119, 127, 139. 
309 Srov. Bandulet, op.cit., s. 197. 
310 Tamtéž. 
311 Adenauer, Erinnerungen 1959-1963, s. 93. 
312 Srov. Bandulet, op.cit., s. 198. 
313 Z rozhovoru pro „Rheinische Post“ (Düsseldorf), cit. dle Bulletin, 14. �ervna 1961, �. 107, s. 1032. 
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obranných plán� a dohodnout se na spole�né bezpe�nostní koncepci. Strauss navíc 

poznamenal, že si nemyslí, že by mezi Evropou a Amerikou existovali n�jaké podstatné 

zájmové rozdíly. Svoji p�ednášku uzav�el tím, že se vyslovil pro „atlantickou unii“. 

Tato unie by si m�la postupn� vytvo�it spole�ný trh a politické vedení, které by bylo 

kontrolováno parlamentní cestou. Unie jako zast�ešující instituce by se m�la zabývat 

všemi politickými otázkami, které byly dosud jednostrann� projednávány suverénními 

vládami. Spolupráce by m�la dosáhnout až „systematické podpory zotro�ených 

národ�“. Dobrovolným z�eknutím se suverénních práv získá atlantická unie zna�nou 

p�evahu nad komunistickým blokem.314 Strauss byl s Adenauerem zajedno v tom, že 

sjednocení západní Evropy nelze odd�lit od konceptu atlantického partnerství. Adenauer 

ale nebyl ochoten jít tak daleko jako Strauss. Atlantickou unii odmítl a omezil se na 

euro-americké partnerství.315 Oba státníci ale v obnovení „zvláštního vztahu“ s USA 

spat�ovali slibnou cestu, jak dosáhnout posílení politické pozice Spolkové republiky.  

Hlavním d�vodem n�mecké opory o Spojené státy byla skute�nost, že 

bezpe�nost N�mecka p�ed útokem z Východu byla závislá na americké p�ítomnosti 

v Evrop�. S ochotou zasadit se o zachování amerického vedení v západní alianci bylo 

spojováno také o�ekávání, že Washington by pak mohl být v��i Bonnu vst�ícn�jší než 

dosud. Spolková vláda od Ameri�an� p�edevším o�ekávala p�ízniv�jší postoj v otázkách 

bezpe�nostní politiky, které se týkaly posuzování úlohy atomových a konven�ních 

zbraní p�i obran� spojeneckých oblastí.   

Vztahy mezi Bonnem a Washingtonem se však na po�átku šedesátých let 

nevyvíjely podle Adenauerových p�edstav a n�mecký kanclé� si z toho u�inil záv�r, že 

je t�eba zm�nit koncepci zahrani�ní politiky. Úzkou závislost na USA pomýšlel nahradit 

konkrétní n�mecko-francouzskou spoluprácí, a vytvo�it tak nový mocenský faktor 

v Evrop�, který by disponoval schopností prosadit vlastní zájmy oproti americkým.316 

Na vytla�ení Spojených stát� z Evropy ale v žádném p�ípad� nepomýšlel, jelikož 

Evropa spojenectví s USA pot�ebovala, aby byla schopna vyrovnat p�evažující moc 

Sov�tského svazu.317 Na takové zm�n� politických pom�r� na evropském kontinentu se 

Adenauer s de Gaullem v podstat� shodli (de Gaulle došel k podobným záv�r�m 

z hlediska specifických francouzských zájm�).318  

                                                 
314 Cit. dle Bulletin, 1. prosince 1961, �. 224, s. 2098-2101. 
315 Srov. Adenauer, Erinnerungen 1959-1963, s. 147. 
316 Srov. Koch, op.cit., s. 302-320, Bandulet, op.cit., s. 251-259. 
317 Bandulet, op.cit., s. 340. 
318 Tamtéž. 
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N�mecku i Francii šlo o to, aby atomové odstrašení v Evrop� bylo zachováno a 

p�itom nebyla omezena její suverenita, ohrožovaná americkou hegemonií. Co se tý�e 

vztah� k Sov�tskému svazu, m�la být do budoucna dohoda jednoho z partner� s 

Moskvou na úkor a bez konzultací druhého partnera vylou�ena. Vztah mezi ob�ma státy 

m�l prioritu p�ed vztahy ke t�etím stát�m. Jako instrument této plánované spolupráce 

byla dne 22. ledna 1963 podepsána n�mecko-francouzská smlouva.319  

Rozhodující síly v CDU však nebyly na tak dalekosáhlou revizi n�mecké 

zahrani�ní politiky p�ipraveny a cht�ly pokra�ovat v politických zásadách z padesátých 

let, p�estože tehdejší pom�r mezi USA a SRN se mezitím vytratil.320 Typickým 

p�edstavitelem tohoto sm�ru v CDU byl Gerhard Schröder, jenž byl od listopadu 1961 

ministrem zahrani�í. Pouze CSU stála nadále na Adenauerov� stran�. Franz Josef 

Strauss, který se stal v b�eznu 1961 jejím p�edsedou,321 byl v letech 1962 a 1963 

jediným profilovaným n�meckým politikem, jehož koncepce v podstat� odpovídala té 

Adenauerov� a který rovn�ž považoval za nutnou korekci zahrani�n�politického 

kurzu.322 Mezi Straussem a Adenauerem panovala shoda v nejd�ležit�jších otázkách, a 

to v takové mí�e, že kanclé� mu po dobu, kdy zastával post ministra obrany, p�enechal 

vedení v oblasti bezpe�nostní politiky, která byla tehdy rozhodující. Strauss se tak stále 

více a více stával autoritativním mluv�ím n�mecké politiky.323  

Co se tý�e euroatlantické bezpe�nostní koncepce, Strauss se domníval, že 

evropský prostor není z hlediska obrany posuzován stejn� jako ten americký a že by 

v tomto p�ípad� m�lo dojít k náprav�.324 Byl názoru, že odstrašovací funkce jaderných 

zbraní by rozhodn� m�la být nadále zachována, aby potenciální úto�ník nemohl 

kalkulovat s tím, že jeho konven�ní útok na západní Evropu bude op�tován také pouze 

konven�n�.325 V souvislosti s tím Strauss podotýkal, že Bundeswehr není v porovnání 

s jednotkami USA dostate�n� vybaven taktickými jadernými zbran�mi.326  

                                                 
319 Zn�ní smlouvy viz AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. IV, s. 3249-3251. 
320 Srov. Koch, op.cit., s. 316n. 
321 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. III, s. 2784. Sjezd CSU zvolil dne 18. b�ezna 1961 novým 
p�edsedou strany F. J. Strausse, když se pro n�j vyslovilo 546 delegát� z 576. Dosavadní p�edseda Hanns 
Seidel odstoupil v únoru 1961 kv�li dlouhodobé nemoci. 
322 Bandulet, op.cit., s. 341. 
323 Tamtéž, s. 195n. 
324 Tamtéž, s. 202. 
325 Tak se Strauss vyjád�il v rozhovoru pro „Die Welt“ dne 13. srpna 1962, cit. dle Bulletin, 14. srpna 
1962, �. 148, s. 1265. 
326 Strauss v rozhovoru s A. Weinsteinem pro Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3. srpna 1962. Strauss 
tehdy prohlásil, že „divize Západu by mohly t�mito taktickými jadernými zbran�mi zvýšit svoji hodnotu.“   
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N�mecké úsilí o získání v�tšího vlivu v otázkách týkajících se bezpe�nosti SRN, 

se podle Strausse týkalo následujících t�í bod�:327  

1. Informace: „Každý evropský partner by m�l být informován o tom, jaká 

atomová kapacita p�ipadá na jeho území…“ 

2. Garance: „Každý evropský partner by m�l mít jistotu v tom, že atomové 

hlavice nebudou bez v�domí a souhlasu vlády staženy, nebude snížen 

jejich po�et nebo nebude jakýmkoli zp�sobem zabrán�no jejich ú�elu 

zamezit válce.“ 

3. Spolurozhodování: „M�lo by mít takovou formu, která bude vyhovovat 

zájm�m partner� jaderných mocností a p�itom jasn� stanoví právo 

kone�ného rozhodnutí amerického prezidenta.“ 

T�etí bod nepochybn� obsahuje jádro problému. Formulace o „právu kone�ného 

rozhodnutí amerického prezidenta“ má jen diplomatickou cenu a zastírá pravý smysl. 

Nebo� Straussovi šlo práv� o to, aby se eventuální nasazení strategických jaderných 

zbraní stalo nezávislé na výhradním rozhodnutí amerického prezidenta. Centrum 

rozhodování m�lo být podle Strausse p�eneseno na evropskou p�du. Strauss si 

p�edstavoval, že NATO by se stalo jakousi „�tvrtou atomovou mocností“.328 Právo 

bojového rozkazu by m�lo mít spojenecké vrchní velení v Evrop�, a to poté, co by o 

rozkazu rozhodlo malé grémium �ty� nebo p�ti mocností, které by tvo�ily USA, Velká 

Británie, Francie, SRN a p�ípadn� i Itálie. Co se tý�e zp�sobu hlasování, byly možné 

r�zné varianty. V ideálním p�ípad� nem�lo americkému zástupci náležet právo veta.329  

Zatímco Strauss odhaloval alternativu evropské atomové moci, která ve 

Washingtonu nenašla žádné zalíbení, pokusil se vykonávat jistý tlak na americkou 

vládu. Už 20. prosince 1961 poukázal ve�ejn� na to, že by otázka „�tvrté atomové 

mocnosti“ m�la být na ja�e 1962 prodiskutována a m�lo by být „tak nebo tak“ 

rozhodnuto.330 

                                                 
327 Cit. podle Straussova �lánku „Mír pro Evropu“ viz Bulletin, 7. dubna 1962, �. 68, s. 574. 
328 Bandulet, op.cit., s. 205. 
329 Tamtéž. 
330 Pro Bavorský rozhlas. Cit. dle Bulletin, 22. prosince 1961, �. 239, s. 2246. 
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Záporná reakce Washingtonu se dala o�ekávat. Kennedyho vláda nebyla 

nikterak nadšena samostatnou existencí západoevropského nukleárního programu331 a 

v souvislosti se strategií pružné reakce formulovala v kv�tnu 1961 pon�kud sporný 

návrh na vytvo�ení tzv. Mnohostranných jaderných sil NATO, které by však byly pod 

faktickou kontrolou Spojených stát�.332  

Velká Británie na tuto americkou iniciativu reagovala zpo�átku zdrženliv�, 

nakonec ale tlaku Ameri�an� podlehla a premiér Macmillan souhlasil v prosinci 1962 

s vyzbrojením britských ponorek, operujících pod velením NATO, jadernými raketami 

Polaris.333 V perspektiv� m�ly být tyto ponorky p�evedeny pod plánované 

Mnohostranné jaderné síly. Francie naopak s americkou iniciativou ost�e nesouhlasila a 

v letech 1966-1967 dokonce odešla z integrovaných vojenských struktur NATO a 

demonstrativn� obnovila plnou suverenitu vlastního území. Rozpracovala i samostatnou 

jadernou strategii „všech azimut�“, jejímž smyslem bylo zam��ení odstrašující síly proti 

„jakémukoli“ nebezpe�í, p�icházejícímu „odkudkoli“.334 

Americká doktrína pružné reakce ovlivnila i dosavadní rozd�lení rolí v atlantické 

strategii „štítu a me�e“. Na zasedání Rady NATO v prosinci 1962 byla schválena 

zásadní zm�na spo�ívající v tom, že me�em se m�ly od nyn�jška stát silné konven�ní 

armády koalice, schopné �elit – pod ochranným štítem jaderných zbraní – ozbrojeným 

silám Varšavské smlouvy.335 S novou globální strategií souvisela i rehabilitace omezené 

války, která byla op�t chápána jako legitimní prost�edek politického tlaku �i obrany 

lokálních zájm�. V souvislosti s „pružnou reakcí“ se v roce 1967 stala základem 

bezpe�nostní politiky NATO tzv. Harmelova doktrína, která na jedné stran� sledovala 

zachování p�im��ené vojenské síly aliance nutné k odstrašení agrese Varšavské 

smlouvy, ale na druhé stran� usilovala o stabilitu mezinárodních vztah� v rámci 

bipolárního systému.336  

 

 

                                                 
331 Britové vyzkoušeli svou první atomovou bombu 3. �íjna 1952 na souostroví Monte Bello u 
severozápadního pob�eží Austrálie. V kv�tnu 1957 uskute�nili v oblasti Váno�ního ostrova rozn�t 
vodíkové nálože. První francouzská jaderná bomba vybuchla 13. února 1960 v Hamúdiji na Saha�e. 
332 Nálevka, Vladimír: Sv�tová politika ve 20. století (II.), Praha 2000, s. 202. 
333 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. IV, s. 3227n. 
334 Nálevka, op.cit., s. 202. 
335 Srov. záv�re�né komuniké ze zasedání Rady NATO v Pa�íži ve dnech 13.-14. prosince 1962 viz 
www.nato.int (E-documentation - Summits & Ministerial Meetings - 1962). 
336 Viz tamtéž (E-documentation - Summits & Ministerial Meetings - 1967). 
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IX. 2. Strauss a Izrael 

 

 Strauss nebyl p�íliš naklon�n úzké spolupráci Spolkové republiky s Izraelem. 

V roce 1952 nesouhlasil ve Spolkovém sn�mu s dohodou o odškodn�ní, stejn� jako jeho 

stranický kolega, ministr financí Fritz Schäffer.337 Nicmén� odškodn�ní pro Izrael, které 

Adenauer prosadil jen díky pomoci SPD, se stalo jedním z nosných pilí�� bonnské 

zahrani�ní politiky.338 Na Západ� se díky tomu poda�ilo alespo� �áste�n� p�eklenout 

zakotvenou ned�v�ru v��i N�mecku. Proto je pochopitelné, že Strauss za�al pochybovat 

o tom, zda skute�n� hlasoval správn�.339  

Když pak Izraelci po sinajském dobrodružství na podzim roku 1956 požádali 

Spolkovou republiku o poskytnutí tajné vojenské pomoci, vyjád�il Strauss okamžitou 

p�ipravenost pomoci všemi prost�edky, které byly k dispozici.340 Po suezské krizi m�l 

Izrael velké potíže nasadit plnou vále�nou výzbroj a dostat své ozbrojené síly zp�t do 

plné bojové p�ipravenosti. Embargo uvalené OSN navíc Izraeli bránilo v nákupu zbraní, 

a to dokonce i od jeho nejv�tšího spojence, Spojených stát�. Proto se snažil sehnat 

zbran� jinými cestami. Spolková vláda p�itom byla tém�� bez váhání p�ipravena 

pomoci.341  

V dob� svého p�sobení na ministerstvu obrany se Strauss zasazoval, podobn� 

jako kanclé� Adenauer, o usmí�ení s Izraelem.342 Jak Strauss vzpomíná: „Adenauer 

využíval zasedání kabinetu k tomu, aby nám vyložil a vštípil základní linie své politiky. 

Bezpe�nostní otázky p�itom vždy zaujímaly zvláštní místo. Jeho p�ednesy v kabinetu 

m�ly p�edevším zavázat �leny vlády k dodržování jeho kurzu. Stále varoval p�ed 

sov�tskou hrozbou, stále nám všt�poval do pam�ti t�i základní pilí�e n�mecké politiky: 

usmí�ení s Izraelem, p�átelství s Francií, spojenectví se Spojenými státy.“343  

Na konci roku 1957 obdržel Strauss zprávu, že se s ním chce v tajnosti sejít 

izraelská delegace pod vedením ná�elníka generálního štábu Moše Dajana. Ten však 

nakonec kv�li úniku informací o plánované cest� musel z�stat doma a do m�ste�ka Rott 

nad Innem, kde Strauss žil od své svatby s Marianne Zwicknagelovou, p�ijela delegace 

                                                 
337 Krieger, s. 43. 
338 Srov. Eckardt, op.cit., s. 198-203. 
339 Krieger, s. 43. 
340 Srov. Strauss, Die Erinnerungen, s. 381. 
341 Krieger, s. 44. 
342 Finger, op.cit., s. 164. 
343 Strauss, Die Erinnerungen, s. 573n. 
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v �ele se státním tajemníkem na izraelském ministerstvu obrany Šimonem Peresem. V 

d�v�rné atmosfé�e Straussova domu p�edložili Izraelci seznam svých p�ání: transportní 

letadla, vrtulníky, d�lost�electvo a protipancé�ové rakety. Strauss na to reagoval: „Peres 

a jeho doprovod u m� nalezli sluchu, a to navzdory potížím, které to znamenalo pro 

n�meckou stranu. Bundeswehr byl sice teprve ve fázi výstavby…, ale byl jsem p�ipraven 

Izraeli … pomoci. … Hned poté jsem informoval Adenauera, který souhlasil. … 

Zodpov�dnost za tuto pomocnou akci ale z�stala na mn�. … Slíbené stroje a zbran� 

jsme Izraeli tajn� poskytli ze sklad� Bundeswehru. Vrtulníky a letadla byly bez 

výsostných znak� dopraveny do Francie a z Marseille p�evezeny na lodích do Izraele. 

Celková hodnota dodávky Izraeli �inila 300 milion� marek – dnešní 1,2 miliardy, aniž 

bychom požadovali zaplacení.“344  

N�mecká vojenská pomoc Izraeli byla zve�ejn�na až v roce 1964. Krom� 

velkých zbrojních dodávek podporoval Strauss i izraelský zbrojní pr�mysl. Strauss�v 

odhad hodnoty dodávek ve výši 300 milion� marek odpovídal tehdy 3,5 procent�m 

celkového rozpo�tu spolkového ministerstva obrany, jenž v roce 1960 �inil zhruba 8,5 

miliardy marek.345  

Vzhledem k úsp�šné spolupráci západon�meckého a izraelského ministerstva 

obrany se kanclé� Adenauer a izraelský p�edseda vlády David Ben Gurion brzy dohodli 

na spole�ném setkání. Uskute�nilo se 14. dubna 1960 v hotelu Waldorf-Astoria v New 

Yorku a položilo základy pro pozd�jší navázání diplomatických vztah� v roce 1965.346 

Vlastní základ byl však již položen v dom� Franze Josefa Strausse v Rottu nad Innem 

na sklonku roku 1957.347  

Teprve od konce studené války se mohlo do jisté míry otev�en� hovo�it o tom, že 

Bonn dosáhl díky tomuto obchodu nejen zahrani�n�-politického úsp�chu, ale i výhody 

ve vojenské oblasti. Izrael totiž mohl Bundeswehru poskytnout svoje poznatky o 

zbra�ových systémech východního bloku a o sov�tských komunika�ních technologiích, 

jelikož arabští nep�átelé Izraele byli vyzbrojováni Moskvou a školeni sov�tskými 

experty.348  

  
 

                                                 
344 Strauss, Die Erinnerungen, s. 381n. 
345 Krieger, op.cit., s. 44. 
346 K setkání Adenauera s Ben Gurionem srov. Eckardt, op.cit., s. 609n. 
347 Finger, op.cit., s. 165. 
348 Krieger, op.cit., s. 44. 
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X.  Straussovy aféry 

 

 

 Samostatnou kapitolu politické kariéry Franze Josefa Strausse tvo�í aféry, které 

m�ly ur�itou spojitost s jeho osobou. Nutno podotknout, že zcela mimo�ádnou roli p�i 

odhalování t�chto afér hrál n�mecký týdeník „Der Spiegel“, u n�hož byl Strauss 

skute�n� „oblíbený“. První z �ady afér, do které se mladý spolkový politik údajn� 

zapletl, byla spojena s definitivním rozhodnutím Spolkového sn�mu o „provizorním 

hlavním m�st�“ západního N�mecka.  

O hlavním m�st� budoucí Spolkové republiky rozhodovala již Parlamentní rada 

na ja�e roku 1949. V úvahu p�ipadal Bonn, Frankfurt nad Mohanem, Kassel a Stuttgart. 

Poslední dv� jmenovaná m�sta však z výb�ru brzy vypadla – Kassel byl stále ješt� 

v troskách kv�li vále�nému bombardování a o Stuttgart zase nikdo nejevil p�íliš velký 

zájem.349 Kandidáty tak z�staly Frankfurt nad Mohanem, snad díky své dlouhé 

demokratické tradici, a Bonn, jenž byl prosazován britskou okupa�ní správou. SPD 

p�itom dávala p�ednost Frankfurtu, kde již sídlila v�tšina ú�ad� Bizónie, které se pak 

mohly transformovat v ú�ady nového n�meckého státu. CDU/CSU, s výjimkou 

hessenské organizace, si naopak p�ála Bonn.350 Nakonec rozhodlo prohlášení Brit�, že 

uvolní území Bonnu ze své zóny, aby se stalo autonomní oblastí pod n�meckou 

suverenitou. Ameri�ané nemohli podobný závazek pro Frankfurt poskytnout.351 P�esto 

bylo hlasování v Parlamentní rad�, které prob�hlo 10. kv�tna 1949, t�sné. Bonn vyhrál 

nepatrnou v�tšinou, když získal 33 hlas� oproti 29 ve prosp�ch Frankfurtu.352 P�itom se 

ší�ily dohady, že Konrad Adenauer „uplat�oval sv�j vliv ve prosp�ch Bonnu jednoduše 

proto, že to m�l blízko dom�“.353  

Po ustavení n�meckého Spolkového sn�mu v zá�í 1949 byla otázka prozatímního 

hlavního m�sta znovu otev�ena. Vývoj ve prosp�ch Bonnu totiž zkomplikovalo 17 

poslanc� za Bavorskou stranu (BP), kte�í na zasedání své frakce p�ijali usnesení, že 

budou hlasovat proti Bonnu. Když však došlo k projednávání této otázky p�ímo na 

plénu Spolkového sn�mu, hlasovali p�ekvapiv� n�kte�í zástupci BP spole�n� 

                                                 
349 Srov. Dörr, Nikolas: Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands im Parlamentarischen Rat 
1948/1949, Berlin 2007, S. 78–81. 
350 Williams, op.cit., s. 268. 
351 Tamtéž, s. 269. 
352 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. I, s. 122. 
353 Williams, op.cit., s. 269. 
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s CDU/CSU pro Bonn.354 Záhadné okolnosti, které p�im�ly tyto poslance k tak náhlé 

zm�n� svého stanoviska, vedly nakonec k ustavení prvního vyšet�ovacího výboru 

v d�jinách Spolkového sn�mu.  

Výsledek vyšet�ování tohoto p�ípadu vedl k šokujícímu odhalení: poslanci 

Bavorské strany Anton Donhauser a Herman Aumer, podobn� jako n�kte�í další její 

zástupci, kte�í hlasovali pro Bonn, byli ve finan�ních potížích a sv��ili se s tím „�ist� 

náhodou“ generálnímu tajemníkovi CSU, kterým nebyl nikdo jiný než Franz Josef 

Strauss.355 Strauss p�islíbil, že o problémech svých krajan� promluví se svým 

stranickým kolegou Fritzem Schäfferem. Z fond� na volební kampa� pak údajn� 

plynulo „20 000 marek pro každého poslance, který p�islíbil hlasovat jako 

poslanci CDU/CSU, a 10 000 marek pro toho, kdo mohl p�inutit poslance BP zm�nit 

názor“.356   

K podobnému záv�ru dosp�l i týdeník „Der Spiegel“, který ve svém vydání ze 

dne 27. zá�í 1950 psal o „údajné pen�žité podpo�e pro poslance, kte�í tím m�li být p�i 

hlasování ve Spolkovém sn�mu ovlivn�ni ve prosp�ch Bonnu“. Na druhou stranu však 

m�lo dojít i k pokus�m o uplácení poslanc� CDU/CSU, aby hlasovali pro Frankfurt.357 

V p�ípad� poslanc� Bavorské strany, která p�edstavovala pro CSU v Bavorsku hlavního 

soupe�e, se nicmén� jednalo o vskutku významnou finan�ní injekci.  Dvanáct poslanc� 

BP pak skute�n� opustilo spole�nou frakci v Bundestagu a p�idalo se k zemské skupin� 

CSU, v jejímž �ele stál Strauss.358 

Nutno podotknout, že vyšet�ovací výbor Spolkového sn�mu neodhalil p�ímou 

souvislost mezi pen�žitými �ástkami vyplacenými poslanc�m BP a jejich následnou 

zm�nou stanoviska p�i hlasování o novém hlavním m�st�.359  

Další dv� Straussovy aféry se týkaly vojenské oblasti. O jeho nevyda�eném 

výb�rovém �ízení na dodávku bojových letoun� pro Bundeswehr již byla �e�360 a za 

zmínku stojí i problém ohledn� nákupu obrn�ných transportér� HS 30.  

Ješt� v dob�, kdy byl ve funkci ministra obrany Theodor Blank, uzav�el jeho 

resort kontrakt se špan�lsko-švýcarskou zbroja�skou firmou „Hispano-Suiza“ na 

dodávku obrn�ných transportér�. Jeho nástupce a ostrý kritik Strauss tuto zakázku 
                                                 
354 Schröck, op.cit., s. 120. 
355 Tamtéž. 
356 Tamtéž, s. 121. 
357 Srov. Adenauer�v dopis ze dne 6. �íjna 1950 p�edsedovi frakce CDU/CSU v Bundestagu, Heinrichu 
von Brentanovi, in: Adenauer, Briefe 1949-51, Berlin 1985, s. 288 (dopis �. 324). 
358 Schröck, op.cit., s. 121. 
359 Tamtéž. 
360 Viz str. 71 této práce. 
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p�evzal a objednal 10 680 obrn�ných transportér�.361 Za pozornost ovšem stojí, že 

v dob� objednávky nebyla k dispozici testovací verze tohoto typu transportéru, ale 

pouze d�ev�ný model.362 Firma obdržela od ministerstva obrany zálohu ve výši 205 

milion� marek, a�koli vyšlo pozd�ji najevo, že ješt� nikdy žádný obrn�ný transportér 

nevyrobila.363  

Expert SPD na záležitosti obrany Helmut Schmidt pak na p�d� Spolkového 

sn�mu tento krok Straussovi ost�e vytýkal: „Pane minist�e, jak m�žete posv�tit projekt 

v cen� �ádu stovek milion� marek na nákup obrn�ných transportér�, aniž byste tento 

transportér v�bec vid�l?“364  

Spolkový nejvyšší kontrolní ú�ad taktéž káral ministerstvo obrany za zbyte�né a 

neoprávn�né výdaje.365 Nicmén� obrn�ný transportér HS 30 byl již definitivn� 

objednán, p�estože neodpovídal ani Straussov� principu „kvalita p�ed kvantitou“, ani 

zodpov�dnému hospoda�ení v rámci státního rozpo�tu. Pozd�ji se sice objevily 

spekulace, podle kterých m�la zbroja�ská firma „Hispano-Suiza“ poslat 

n�kolikamilionový dar CDU/CSU, ty se ale nikdy nepotvrdily.366  

Dalším skandálem, který Strausse dlouhou dobu provázel, byla aféra „FIBAG“. 

Hlavní roli v ní hrál pasovský mediální magnát Johannes Kapfinger, který byl mimo 

jiné zakladatelem a vydavatelem deníku Passauer Neue Presse. Kapfinger v roce 1960 

založil s n�kolika spole�níky akciovou spole�nost Finan�ní stavebnictví (FIBAG), která 

cht�la pomocí n�meckých a amerických financí vybudovat ve Spolkové republice 5 000 

byt� pro americké vojáky. Kapfinger se obrátil na ministra obrany Strausse, který mu 

poskytl osobní doporu�ení pro amerického ministra obrany Thomase S. Gatese.367 

Projekt FIBAG však nebyl nikdy zrealizován. Na ve�ejnost se ale dostalo údajné 

vyjád�ení Kapfingera, který mluvil o „bombastickém obchodu“, jenž však m�l jednu 

nevýhodu – polovina zisku m�la p�ipadnout Straussovi. Pozd�ji však Kapfinger u soudu 

�ekl, že to nemyslel vážn�.368  

Ve Spolkovém sn�mu byl kv�li afé�e FIBAG vytvo�en zvláštní vyšet�ovací 

výbor, který však na ja�e roku 1962 dosp�l t�snou v�tšinou k záv�ru, že se Strauss ni�ím 

                                                 
361 Bickerich, op.cit., s. 134. 
362 Tamtéž, s. 135, Krieger, op.cit., s. 48. 
363 Schröck, op.cit., s. 121, srov. Bickerich, op.cit., s. 135. 
364 Schröck, op.cit., s. 121. 
365 Bickerich, op.cit., s. 135. 
366 Srov. tamtéž, s. 136n., Schröck, op.cit., s. 124n. 
367 Srov. Bickerich, op.cit. s. 141. 
368 Schröck, op.cit., s. 130. 
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neprovinil.369 Roli v tom hrála i skute�nost, že v�tšina podkladových materiál� k afé�e 

FIBAG jednoho dne zmizela. Ztratily se b�hem cesty vlakem z Bonnu k soudu do 

Norimberku. A objevily se až po dvanácti letech v jedné poštovní p�ihrádce na hlavním 

nádraží v Mohu�i.370  

Všechny tyto aféry sice poškodily Straussovu pov�st, ale skute�nou ránu mu 

zasadila až aféra „Spiegel“, která pro n�j znamenala konec ve funkci ministra obrany. 

P�edpokladem pro její vypuknutí byly Straussovy pochybnosti o správnosti evropské a 

bezpe�nostní politiky Washingtonu.  

Podn�t k vypuknutí „aféry Spiegel“ dal obsáhlý �lánek v hamburském týdeníku 

„Der Spiegel“, uve�ejn�ný dne 10. �íjna 1962 pod titulkem „Podmíne�n� p�ipraveni 

k obran�“. Obsahem �lánku bylo vyhodnocení p�ísn� tajného zá�ijového cvi�ení 

NATO, které prob�hlo pod krycím názvem „Fallex 62“ a jež poukazovalo na zna�né 

slabiny aliance.371 P�i simulovaném útoku a následné reakci, což bylo náplní tohoto 

cvi�ení, bylo ve Spolkové republice a Velké Británii o�ekáváno na 10 až 15 milión� 

ob�tí na životech, nebo� spolková civilní obrana, zdravotnictví a celá �ada sou�ástí 

Bundeswehru byly naprosto nep�ipraveny. Útok by podle zprávy bylo možné odrazit 

pouze s použitím raket s jadernými hlavicemi. V této souvislosti bylo v �lánku uvedeno, 

že se Strauss celá léta snaží vyzbrojit Bundeswehr práv� taktickými jadernými 

zbran�mi.  

Tento �lánek se zakládal zcela zjevn� na tajných vládních materiálech.372 Proto 

nebylo pouze otázkou, zda zve�ejn�ním t�chto materiál� došlo k napln�ní skutkové 

podstaty trestného �inu, ale zárove� bylo podle dot�ených ú�ad� t�eba zjistit, jak se Der 

Spiegel dostal k t�mto informacím a zda nedisponoval ješt� dalšími dokumenty, 

podléhajícími stejn� vysokému stupni utajení. Jak ale pozd�ji vyšlo najevo, bylo 

podez�ení ze spáchání trestného �inu neod�vodn�né, nebo� v�tšinu informací, které Der 

Spiegel otiskl, zve�ejnily p�edtím již n�které další �asopisy a noviny, aniž by to 

vzbudilo n�jakou pozornost.373 

V této souvislosti je ovšem t�eba podotknout, že �lánek v Der Spiegelu byl 

sou�ástí dlouhodobé kampan� �asopisu a jeho vydavatele, Rudolfa Augsteina, proti 

Straussovi. Nap�íklad již v dubnu 1961 se v �asopise objevilo tvrzení, že Strauss 

                                                 
369 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. IV, s. 3183. 
370 Schröck, op.cit., s. 130. 
371 „	lánek zp�sobil nezm�rnou škodu – velkou m�rou proto, že byl pravdivý.“ Williams, op.cit., s. 402.  
372 Srov. Finger, op.cit., s. 210. 
373 Tamtéž. 
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ohrožuje demokracii, plánuje jadernou válku a má nevy�erpatelnou, neovladatelnou 

touhu po moci.374 Ministr však podal žalobu pro pomluvu, kterou sice vyhrál, ale jeho 

pozici to p�íliš nepomohlo.375 

Dne 11. �íjna 1962 podal würzburský právník a tehdejší plukovník v záloze 

Friedrich August svobodný pán von der Heydte na redakci týdeníku Der Spiegel trestní 

oznámení kv�li podez�ení ze spáchání trestného �inu vlastizrady.376 Spolkové nejvyšší 

státní zastupitelství zahájilo v této v�ci pod vedením státního zástupce Siegfrieda 

Bubacka vyšet�ování a dalo podn�t k vyhotovení expertízy, která m�la ur�it, zda a 

v jakém rozsahu m�lo být v tomto �lánku vyzrazeno státní tajemství.377  

Dne 23. �íjna pak vydal vyšet�ující soudce Spolkového nejvyššího soudu 

požadované p�íkazy k zat�ení a domovní prohlídce. Zatyka� se týkal p�edevším 

odpov�dného redaktora Conrada Ahlerse a vydavatele a šéfredaktora Rudolfa 

Augsteina. Strauss téhož dne ve�er oznámil kanclé�i Adenauerovi, že pov��il svého 

státního tajemníka Volkmara Hopfa sledováním celé záležitosti a že se jí v�nuje i státní 

tajemník ministerstva spravedlnosti Walter Strauss. Zárove� mu sd�lil, že ministra 

spravedlnosti Wolfganga Stammbergera (FDP) se rozhodl neinformovat. Adenauer prý 

ml�ky souhlasil.378  

Role ministra Stammbergera, který by m�l mít celou záležitost ve své 

kompetenci, byla v této kauze dosti problematická. B�hem vyšet�ování se totiž objevily 

ne�ekané skute�nosti, kv�li kterým musel z�stat na vedlejší koleji. Zabavené materiály  

prokazovaly, že byl v dob� vojenské služby usv�d�en vojenským soudem ze zpronev�ry 

armádních finan�ních prost�edk� a z falšování dokument�. Tyto informace m�l p�itom 

Der Spiegel k dispozici.379   

Ony kritické dny, které pro Strausse znamenaly nejt�žší období jeho politické 

kariéry, se za�aly odvíjet 26. �íjna 1962 v dev�t hodin ve�er. P�esn� v tu chvíli za�ala 

akce bezpe�nostních složek, kterou koordinoval Siegfried Buback, a b�hem níž došlo k 

obsazení hamburské redakce �asopisu Der Spiegel. Policie prohledala prostory redakce 

a archiv, obsadila telefonní centrálu a zabavila všechny materiály a dokumenty, které se 

týkaly vojenských záležitostí. Podivné na celé této akci bylo, že nejd�ležit�jší materiály, 

které státní zástupce Buback a jeho skupina zabavili, m�ly úzkou spojitost práv� s 

                                                 
374 Williams, op.cit., s. 402. 
375 Tamtéž. 
376 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. IV, s. 3194. 
377 Tamtéž. 
378 Williams, op.cit., s. 403n. 
379 Srov. Finger, op.cit., s. 214.  
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ministrem obrany Straussem. Zárove� m�li být na návrh spolkové prokuratury zat�eni 

vydavatel Rudolf Augstein, šéfredakto�i Claus Jacobi a Johannes K. Engel a redaktor 

onoho osudného �lánku, Conrad Ahlers, a to pro podez�ení z vyzrazení utajovaných 

skute�ností, vlastizrádné �innosti a úplatká�ství.380 Ješt� p�ed oním policejním zásahem 

se p�i recepci u spolkového prezidenta nechal Strauss slyšet, že „se Spiegelem to takhle 

dál nejde, m�lo by se n�co ud�lat a také se n�co ud�lá“.381  

Strauss se však za�al po 26. �ervnu do celé záležitosti stále více zaplétat. 

D�vodem byla zejména skute�nost, že Conrad Ahlers, který m�l být také zat�en, se 

nenacházel na území Spolkové republiky, nebo� trávil dovolenou se svojí manželkou na 

špan�lském pob�eží Costa del Sol. Dne 27. �íjna v p�l druhé ráno proto Strauss zavolal 

svému starému známému, jímž byl západon�mecký vojenský atašé v Madridu Achim 

Oster. Naprosto mimo své kompetence mu sd�lil, že je nutné okamžit� zatknout Ahlerse 

a dopravit jej do Spolkové republiky, p�i�emž tvrdil, že zatyka� Interpolu je již na 

cest�.382 Tato informace však nebyla pravdivá, nebo� Interpol se odmítl podílet 

na jakékoli podobné politické afé�e.383  

Aby Strauss dodal svému požadavku na d�ležitosti, tvrdil, že jedná na p�ímý 

pokyn spolkového kanclé�e Konrada Adenauera.384 Díky tomu se poda�ilo zaktivizovat 

špan�lské ú�ady, které Ahlerse zatkly a p�edaly jej n�mecké stran�. Ministr vnitra tento 

postup pozd�ji charakterizoval jako zcela nelegální.385 K tomu všemu se nikdo op�t 

neobt�žoval o celé akci zpravit ministra spravedlnosti Wolfganga Stammbergera.386 

Kanclé�e Adenauera informoval Strauss osobn� ve�er 27. �íjna na soukromém setkání 

v Rhöndorfu.387 Ahlersovo zat�ení vyvolalo v N�mecku pozdvižení, olej do ohn� navíc 

p�ilili minist�i vnitra Hermann Höcherl a spravedlnosti Wolfgang Stammberger, kte�í 

museli p�ipustit, že o celé akci nev�d�li.388  

Ve Spolkovém sn�mu rozpoutala celá záležitost bou�livou diskusi.389 FDP 

naléhala na Adenauera, aby propustil doty�né státní tajemníky Volkmara Hopfa 

                                                 
380 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. IV, s. 3193. 
381 Schröck, op.cit., s. 109. 
382 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. IV, s. 3193n., srov. Finger, op.cit., s. 212. 
383 Schröck, op.cit., s. 109. 
384 Finger, op.cit., s. 212. Strauss pozd�ji prohlašoval, že Adenauer v�d�l p�edem o telefonátu do 
Madridu: „V�d�l o tom. Trval na tom, abych zavolal.“ Cit. dle Williams, op.cit., s. 404. 
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387 Williams, s. 404. 
388 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. IV, s. 3193, 3196 a 3202. 
389 Srov. debatu v Bundestagu ve dnech 7. - 9. listopadu 1962 in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. 
IV, s. 3197-3202. 
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z ministerstva obrany a Waltera Strausse z ministerstva spravedlnosti. Pokud by k tomu 

nedošlo, hrozila FDP demisí všech svých ministr�.390 

Heinrichu Kronemu a státnímu tajemníku Hansi Globkemu trvalo n�kolik hodin, 

než kanclé�e p�esv�d�ili, aby oba ú�edníky propustil, jelikož to byla jediná možnost jak 

zachránit koalici.391 Událost vyvolala na zasedání parlamentní frakce CDU/CSU 6. 

listopadu halasné protesty.392 Adenauer se je snažil uklidnit svým bojovným 

vystoupením ve Spolkovém sn�mu následujícího dne, b�hem n�hož prohlásil, že 

Augstein z vlastizrady profitoval.393 Poslanec FDP Wolfgang Döring ale upozornil na 

to, že kanclé� svými zásahy porušil základní pravidlo zachování presumpce neviny, 

dokud je p�ípad nevy�ešený.394    

Skute�ná zasv�cenost kanclé�e Adenauera do celé záležitosti byla dlouhou dobu 

p�edm�tem diskusí. Adenauer se od této aféry opatrn� distancoval: „Kdybych se do toho 

býval vážn� zapojil, a�koliv jsem s tím nesouhlasil, musel bych se té záležitosti v�novat 

ve dne v noci. Ale nemohl jsem, protože musím d�lat jiné v�ci.“395 Jinak �e�eno, kanclé� 

se vymluvil na problém ohledn� Kuby. Pokud kanclé� tvrdil, že nevydal žádné p�íkazy, 

pak to ale ješt� neznamená, že nebyl o samotném pr�b�hu obou akcí, tedy o prohledání 

redakce Spiegelu spojené se zat�ením Augsteina a o následném zat�ení Ahlerse, 

dostate�n� informován. Zdá se p�eci jen p�íliš málo pravd�podobné, že by Strauss jednal 

bez alespo� minimální podpory kanclé�e. Stejn� to platí i u státního tajemníka 

ministerstva spravedlnosti Waltera Strausse, který „zapomn�l“ informovat svého 

ministra.          

Situace se za�ala ješt� více komplikovat po zat�ení ú�edníka tajné služby, 

plukovníka Adolfa Wichta, s od�vodn�ním, že den p�ed zahájením vyšet�ování 18. �íjna 

Augsteina varoval.396 Kanclé� se proto na roli tajné služby v této záležitosti zeptal p�ímo 

jejího �editele Reinharda Gehlena. Dokonce žádal Stammbergera a hlavního státního 

žalobce Albina Kuhna, aby nechali Gehlena zatknout.397 Stammberger došel k záv�ru, 

že Gehlen se ni�ím neprovinil a jeho zat�ení odmítl.398  

                                                 
390 Srov. Koch, op.cit., s. 486n., Williams, s. 405, Bickerich, op.cit., s. 176. 
391 Koch, op.cit., s. 487, Williams, s. 405. Ani jednomu z t�chto ú�edník� nebylo nikdy prokázáno 
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Po této události m�l Stammberger již všeho dost a 19. listopadu podal demisi. 

Jeho p�íkladu následovali všichni minist�i z FDP.399 Následn� rezignovali i minist�i 

z CDU/CSU, aby Adenauerovi umožnili vytvo�ení nové vlády.400 Koalice a s ní i 

Adenauerova vláda se ocitly v troskách. 

Dne 25. listopadu 1962 se m�ly v Bavorsku konat zemské volby. 

Demoralizovaná parlamentní frakce CDU/CSU doufala, že po bavorských volbách 

využije Strauss možnosti, p�ijme místo bavorského ministerského p�edsedy a odejde ze 

spolkové politiky, což by umožnilo vznik další koalice CDU/CSU/FDP.401 Strauss se 

však nedal tak snadno zlákat. Navzdory p�esv�d�ivému vít�zství CSU ve volbách402 a 

atraktivit� k�esla v Mnichov� se nep�estal považovat za možného kandidáta na 

spolkového kanclé�e.403 

K všeobecnému p�ekvapení se Adenauer rozhodl zahájit jednání s SPD o 

vytvo�ení „velké koalice“.404 Mluv�í SPD Herbert Wehner souhlasil, aby Adenauer 

prozatím z�stal v �ele vlády, ale prohlásil, že „kanclé� nesmí jednání s SPD o koalici 

zneužívat k tomu, aby si levn� koupil FDP“.405 Práv� to m�l Adenauer v úmyslu.406  

A�koli Strauss v�d�l o jednání se sociálními demokraty, neznal podrobnosti. 

Jistotu m�l však v tom, že kv�li afé�e „Spiegel“ se stal nep�ijatelnou osobou jak pro 

FDP, tak pro SPD.407 Straussovi nezbylo nic jiného než podat demisi, kterou 

výkonnému výboru CSU oznámil 30. listopadu.408 V soukromí dal pr�chod svému 

vzteku na Adenauera, který ho podle jeho názoru zradil, což byla pravda. Neu�inil však 

krok, který by kanclé�e zni�il – nezve�ejnil pravdu o jeho roli v celé afé�e.409  

Jednání s SPD o vytvo�ení „velké koalice“ nakonec ztroskotala na neshod� o 

vládním programu, p�i�emž z Adenauerovy strany se zjevn� jednalo o pouhý politický 

manévr.410 FDP tak m�la volnou cestu k op�tovnému vstupu do vlády. Adenauer však 

musel u�init ur�ité ústupky, p�edevším aby si zajistil plnou podporu vlastní strany. Na 
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407 Tamtéž. Srov. Koch, op.cit., s. 488. 
408 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. IV, s. 3211. 
409 Williams, op.cit., s. 407. 
410 Srov. jednání s SPD in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. IV, s. 3216n. 
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zasedání výkonného výboru parlamentní frakce CDU souhlasil s kone�ným termínem 

odchodu do d�chodu – za�átkem nové parlamentní sezony na podzim 1963.411  

Jednání o novém kabinetu prob�hla celkem hladce. Ministrem obrany se m�l stát 

ministerský p�edseda Šlesvicko-Holštýnska Kai-Uwe von Hassel. Jelikož mohl opustit 

své místo až za m�síc, Adenauer po dlouhé a pravd�podobn� zu�ivé hádce souhlasil, 

aby Strauss po tuto dobu z�stal ministrem obrany.412  

Dne 11. prosince 1962 p�edstavil Adenauer nový kabinet. O týden pozd�ji se 

konalo na po�est odcházejícího Strausse shromážd�ní vyšších generál� a d�stojník� 

ministerstva obrany. Adenauer kladn� zhodnotil Straussovu �innost a prorokoval mu, že 

„v budoucnosti bude hrát v n�meckém politickém život� velkou a rozhodující roli“.413  

Aféra „Spiegel“ se táhla až do poloviny prosince 1962, kdy bylo vyšet�ování 

zastaveno. Rudolf Augstein a Conrad Ahlers, stejn� tak Adolf Wicht a další zadržení 

byli propušt�ni z vyšet�ovací vazby a spolkové státní zastupitelství zastavilo jejich 

stíhání pro vlastizradu.414 

Z dnešního hlediska není stále jasné, kdo byli informáto�i Spiegelu, by� �ada 

indicií nasv�d�uje tomu, že se pravd�podobn� jednalo o pracovníky Spolkové 

zpravodajské služby (BND).415 Nicmén� se zjistilo, že v trezoru redakce se nacházelo 

množství dalšího materiálu, který byl však pro tehdejší redaktory p�íliš „horký“, než aby 

ho použili. M�la zde být dokonce i �ást plán� nukleárních cíl� NATO, které mohli vid�t 

pouze spolkový kanclé� a ministr obrany. Jak podotkl sám Strauss: „Spiegel m�l však 

dobrý instinkt, aby nezve�ejnil vše, co mu bylo p�ihráno. Kdyby publikoval vše, co bylo 

v Augsteinov� trezoru nalezeno, vysta�il by si na následujících p�t let.“416 

               

 

 

 

 

 

 

               

                                                 
411 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. IV, s. 3218. 
412 Williams, op.cit., s. 407. 
413 Cit. dle Schwarz, Adenauer: Der Staatsmann, 1952-67, s. 810. 
414 Srov. výsledky vyšet�ování in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. IV, s. 3235n. 
415 Srov. Krieger, op.cit., s. 50.  
416 Strauss, Die Erinnerungen, s. 419. 
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XI. „N�mecký gaullista“ a spolkový ministr financí 

 

 

 Strauss m�l dva politické vzory, na jejichž p�edstavy se zam��oval: Adenauera a 

de Gaulla. Ješt� mnoho let po smrti prvního spolkového kanclé�e, když sepisoval své 

pam�ti, charakterizoval Strauss sv�j postoj k Adenaerovi jako vysoce dramatický a 

n�kdy až polemický. Sám sebe prezentoval jako zklamaného �lov�ka, poté co byl jako 

„korunní princ“ Adenauerem zavržen a „diadochy“ v CDU zapuzen.417  

 Ve skute�nosti platil Strauss v lét� 1963 za jednoho ze šesti možných nástupc� 

Adenauera. Krom� n�j do této „elitní“ skupiny pat�ili Ludwig Erhard, Heinrich Krone, 

Eugen Gerstenmaier, Gerhard Schröder a Heinrich von Brentano.418 Jeho úsp�ch se sice 

tehdy nejevil jako pravd�podobný, nicmén� Strauss se po následující dv� desetiletí stále 

domníval, že má k dosažení postu spolkového kanclé�e velmi blízko.419 Podstatnou �ást 

jeho politických postoj� a vyjednávání je t�eba vnímat práv� v souvislosti s touto 

skute�ností. Aby zv�tšil svoji auru potenciálního kanclé�e, snažil se Strauss vymanit 

z pon�kud omezené oblasti obranné politiky a dostat se na vyšší politickou úrove�, která 

se v�nuje nejen otázkám spolkové, ale hlavn� evropské politiky. 

 Na po�átku šedesátých let se zdálo, že západní Evrop� hrozí stále v�tší 

ovliv�ování Spojenými státy, a to zejména ve dvou hlavních rovinách: prost�ednictvím 

„nafouknuté“ jaderné otázky, která ovliv�ovala další zahrani�n�-politické kroky, a ve 

vztahu k Evrop�, jež byla ohrožena sílící hospodá�kou silou USA. Spojené státy 

realizovaly v Evrop� velkém množství p�ímých investic, zvyšovaly dále svoji 

technologickou p�evahu a ovládaly díky vysokému kurzu dolaru mezinárodní m�novou 

politiku. Na základ� tohoto vývoje zesilovaly v západoevropských státech názory, že je 

t�eba prohlubovat evropskou integraci, aby se stala p�ehradou dalšímu r�stu americké 

moci.420 

  Samoz�ejm�, že Strauss ani de Gaulle nebyli antiamerikanisty do morku kostí. 

Šlo jim v prvé �ad� o to, aby se západní Evropa, jež se teprve nedávno vzpamatovala 

z vále�ných škod, nestala na v��né �asy pomocníkem a u�n�m Spojených stát�. Otázky 

                                                 
417 Srov. Strauss, Die Erinnerungen, s, 127-151, 460nn. 
418 Krieger, op.cit., s. 55. 
419 Tamtéž. 
420 V souvislosti s tímto antiamerickým zápalem je t�eba podotknout, že se týkal �ist� šedesátých let, 
zatímco v osmdesátých letech unionistické strany (CDU/CSU) naopak vyzdvihovaly sv�j kladný postoj 
v��i USA.  
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budoucího vývoje Evropy nem�ly být p�edjednávány nebo pln� rozhodovány 

supervelmocemi a nem�ly být pod�ízeny politickému diktátu jaderné rovnováhy. Tato 

stanoviska tvo�ila základ jak pro gaullismus ve Francii, tak pro zm�nu 

zahrani�n�politického kurzu ve Spolkové republice.  

 Vodou na mlýn bylo pro Strausse v �ervnu 1963 ultimátum Washingtonu, podle 

kterého m�l Bonn podepsat dohodu Ameri�an�, Brit� a Sov�t� o zákazu jaderných 

test�, a�koliv byla k podpisu vyzvána i N�mecká demokratická republika.421 Tím by 

Bonn v podstat� umožnil uznání NDR.422 Nehled� na to byl požadavek signování 

takové smlouvy zna�n� absurdní, jelikož Bonn ani nemohl žádné testy atomových 

zbraní realizovat. Proti podpisu se ost�e ohradili jak Adenauer se Straussem, tak i 

ministr pro zvláštní záležitosti Heinrich Krone a šéf parlamentní frakce CDU/CSU 

Heinrich von Brentano.423 Naopak za p�istoupení ke smlouv� se jako p�esv�d�ený 

„atlantista“ p�imlouval ministr zahrani�í Schröder, který také po spojeneckém tlaku dal 

v polovin� srpna 1963 svolení k podpisu. Sv�j souhlas p�itom obhajoval písemným 

vysv�tlením, ve kterém zd�raz�oval nárok Bonnu na výhradní zastoupení n�meckého 

národa, tedy neuznání NDR.424 Tento vývoj nasv�d�oval tomu, že Adenauer ješt� p�ed 

svým odchodem z postu kanclé�e v �íjnu 1963 pustil z rukou ot�že zahrani�ní politiky.  

 Shoda mezi Adenauerem a Straussem panovala také v následujících letech, kdy 

se jednalo o smlouv� o neší�ení jaderných zbraní, která byla nakonec podepsána 

                                                 
421 Smlouva byla podepsána 5. srpna 1963 ministry zahrani�í USA, Velké Británie a SSSR v Moskv�. 
Jednalo se o zákaz jaderných zkoušek v atmosfé�e, na zemském povrchu a pod vodou. Výjimku tvo�ily 
zkoušky pod zemským povrchem. Zn�ní smlouvy viz Dokumente zur Deutschlandpolitik,  �ada IV, sv. 9, 
s. 608n.  
422 Ameri�ané také museli vzáp�tí prohlásit, že podpis smlouvy neznamená uznání NDR. Srov. prohlášení 
prezidenta Kennedyho in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. IV, s. 3380. Princip neuznání NDR byl 
st�žejním bodem zahrani�ní politiky SRN a oficiáln� byl vyhlášen na základ� vládního prohlášení 
v Bundestagu 22. zá�í 1955: „Spolková republika N�mecko nebude vzhledem ke svému demokraticky 
legitimovanému nároku na zastupování veškerého n�meckého národa navazovat nebo udržovat 
diplomatické styky s žádným státem, který udržuje nebo naváže diplomatické styky s N�meckou 
demokratickou republikou.“ Viz AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. II, s. 1552. Navázání 
diplomatických vztah� mezi Bonnem a Moskvou, ke kterému došlo v první polovin� zá�í 1955, od�vodnil 
Adenauer jako výjimku, jelikož Sov�tský svaz byl jednou ze �ty� vít�zných mocností a bez jeho p�isp�ní 
nemohla být obnovena jednota N�mecka. Dále prohlásil, že spolková vláda bude nap�íšt� považovat 
navázání diplomatických vztah� t�etích stát� s NDR za „nep�átelský akt“. Viz tamtéž, s. 1551 a 1553.  
Tato zásada západon�mecké zahrani�ní politiky vstoupila do d�jin jako tzv. Hallsteinova doktrína. Když 
Spolková republika navázala v roce 1967 diplomatické styky s Rumunskem a v roce 1969 je obnovila 
s Jugoslávií, ztratila doktrína zcela sv�j smysl. Po vytvo�ení sociáln�-liberální koalice SPD a FDP se 
východní politika SRN zásadn� zm�nila. Po uzav�ení n�mecko-sov�tské smlouvy v roce 1970 a zejména 
smlouvy o zásadách vztah� s NDR v roce 1972 se Hallsteinova doktrína stala definitivn� bezp�edm�tnou. 
Srov. obec. Booz, Rüdiger M.: Hallsteinzeit. Deutsche Außenpolitik 1955–1972, Bonn 1995. 
423 Krieger, op.cit., s. 57. 
424 Srov. Dokumente zur Deutschlandpolitik,  �ada IV, sv. 9, s. 631 a 638. 
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v �ervenci 1968.425 Ani tato smlouva nebyla v Bonnu p�ijata s nadšením. Místo toho 

vyvolala p�esv�d�ení, že je namí�ena proti Spolkové republice. Politici v Bonnu se totiž 

domnívali, že ve skute�nosti nedojde k zastavení r�stu po�tu jaderných zbraní a že 

dohoda pouze skrývá jiný zájem t�ech jaderných velmocí, tedy USA, Velké Británie a 

Sov�tského svazu. N�mci byli p�esv�d�eni, že jaderné mocnosti se pomocí této 

smlouvy, kterou podepsala i NDR, pouze snaží oficiáln� zakotvit nemožnost SRN získat 

jaderné zbran� pro Bundeswehr. Mnozí v Bonnu m�li podez�ení, že tím má být 

p�inesena politická ob�� Sov�t�m, možná jako podklad pro pozd�jší vy�ešení n�mecké 

otázky.426 Také panovala obava, že by mohlo dojít k omezení západon�meckého 

civilního jaderného výzkumu tím, že by do budoucna byly ur�ité technologie prohlášeny 

za „vojenské“, a tak Spolkové republice up�eny.427 Neut�šenou diskusi ukon�ila teprve 

v roce 1969 nov� nastoupená vláda sociáln�-liberální koalice tím, že se definitivn� 

z�ekla atomových zbraní a rozhodla se p�istoupit ke smlouv� o neší�ení t�chto zbraní.428  

 Je pochopitelné, že Strauss, jakožto zastánce civilního jaderného pr�myslu a 

atomového vyzbrojení Západu, bojoval proti takovéto smlouv� ze všech sil.429 Jedná se 

o „téma, které rozhodne otázku budoucího osudu a existence n�meckého národa…“, 

zap�ísahal p�edsednictvo CSU.430 Jak je možné zjistit z jeho knihy „Projekt pro 

Evropu“,431 vycházely Straussovy názory na evropskou politiku z vojensky 

definovaných vztah� mocností. Byl p�esv�d�en, že Sov�ty posílil jejich rostoucí jaderný 

potenciál, Ameri�ané naopak, zvlášt� kv�li válce ve Vietnamu, byli spíše oslabeni. 

Nap�tí mezi Moskvou a Pekingem, které za�alo nar�stat po roce 1958, nevyužil Západ 

podle Strausse z obavy, že by se oba komunisti�tí ob�i mohli zase spojit dohromady.  

 Zlepšení situace sliboval Strauss pouze v p�ípad�, když bude západní Evropa 

disponovat nezávislou jadernou silou a stane se mocenským blokem, který sice bude se 

Spojenými státy v p�átelském svazku, ale zárove� bude proti ob�ma supervelmocím 

hájit svoje vlastní zájmy.432 P�itom o plány na výstavbu sjednocené Evropy, které 

                                                 
425 Zn�ní smlouvy viz Dokumente zur Deutschlandpolitik, �ada V, sv. 2, s. 941-945. 
426 K politickým postoj�m Bonnu v��i smlouv� o neší�ení jaderných zbraní srov. Hanrieder/Auton, 
op.cit., s. 15-17, Morgan, op.cit., s. 181n. a Krieger, op.cit., s. 57n. 
427 Krieger, op.cit., s. 58. 
428 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. V, s. 4945. 
429 Srov. Schröck, op.cit., s. 158, dále Strauß, F. J: Herausforderung und Antwort. Ein Programm für 
Europa. Stuttgart 1968, s. 116n. 
430 Cit. dle Krieger, op.cit., s. 58. 
431 Strauss, F. J.: Entwurf für Europa, Stuttgart 1966.  
432 Srov. tamtéž, s. 10n. K p�edstavám Strausse ohledn� vztah� mezi USA a Evropou v rámci 
bezpe�nostní politiky srov. Strauss, Die Erinnerungen, s. 421. 
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pocházely od Jeana Monneta �i Waltera Hallsteina, se p�íliš nestaral. Jeho myšlenky 

byly spíše obecného charakteru, nikoli institucionáln� tv�r�í.433  

 Rozhodn� není p�ehnané tvrzení, že jeho požadavek na vytvo�ení evropské 

jaderné velmoci byl pilí�em jeho tehdejších p�edstav o výstavb� sjednocené Evropy. 

Z toho d�vodu, a nikoli p�edevším kv�li ekonomickým zájm�m, požadoval vznik 

spole�né evropské vlády, která by pak mohla se Sov�tským svazem dosáhnout 

„všeobecné evropské dohody“. A teprve v tomto spole�ném rámci by v�bec bylo 

myslitelné vy�ešení n�mecké otázky.434  

Strauss necht�l být ozna�ován za „gaullistu“. Jak sám zd�raznil: „Nešt�píme se 

na tábor gaullist� a atlantist�. Usilujeme o jednotnou Evropu v rámci dnešních 

možností a o dlouhodobou stabilizaci severoatlantického spojenectví, což znamená o 

skute�né partnerství v atlantickém spole�enství. Neexistuje alternativa mezi 

Washingtonem a Pa�íží. N�mecká zahrani�ní politika, pokud chce dosáhnout svých 

legitimních cíl�, musí být zam��ená jak na jednotnou Evropu, tak na atlantické 

spole�enství. Podle mého soudu vede cesta k jednotné Evrop� a k dlouhodobé 

stabilizaci NATO pouze p�es zvlášt� úzké spojenectví Francie s N�meckem … které bych 

cht�l ozna�it za životn� d�ležité rozhodnutí pro Evropu, bez n�hož by poklesl význam 

evropských zemí.“435  

Toto „životn� d�ležité rozhodnutí“ cht�l Adenauer realizovat prost�ednictvím 

n�mecko-francouzské unie.436 Nicmén� po afé�e „Spiegel a následné krizi vládní 

koalice ztratil kanclé� mnoho ze své autority.437 A po rezignaci Strausse na post ministra 

obrany bylo pro „atlantistu“ Gerharda Schrödera snadné „rozm�lnit“ Elysejskou 

smlouvu z ledna 1963 p�ipojením preambule,438 v níž bylo výslovn� uvedeno, že „touto 

smlouvou z�stávají nedot�ena práva a povinnosti vyplývající z multilaterálních smluv 

uzav�ených Spolkovou republikou N�mecko“.439 Zatímco se de Gaulle p�imlouval za 

samostatn�jší evropskou politiku, a to i v��i USA, a Francie vystoupila v roce 1966 

z vojenských struktur NATO, zd�raz�ovala Spolková republika, i se z�etelem 

                                                 
433 Krieger, op.cit., s. 59. 
434 Srov. Strauss, Entwurf für Europa, s. 12-15 a 105n. Nutno podotknout, že Strauss nev��il v rychlé 
�ešení n�mecké otázky. Dokonce p�ipustil: „Nev��ím na obnovu n�meckého národního státu a už v�bec 
ne v hranicích �ty� okupa�ních zón.“ Viz Krieger, op.cit., s. 60. 
435 Cit. dle Dalberg, op.cit., s. 229n. 
436 Finger, op.cit., s. 258. 
437 Srov. Strauss, Die Erinnerungen, s. 460. 
438 Srov. Williams, op.cit., s. 410, Finger, op.cit., s. 258, Strauss, Die Erinnerungen, s. 460. 
439 Cit dle AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. IV, s. 3314. 
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k Západnímu Berlínu, své t�sné svazky se Spojenými státy a Severoatlantickým 

spole�enstvím.       

P�estože Strauss odešel v prosinci 1962 ze spolkové vlády, rozhodn� se nestáhl do 

politického ústraní. Již 22. ledna 1963 byl na zasedání zemské skupiny CSU ve 

Spolkovém sn�mu zvolen 36 hlasy z celkových 45 jejím p�edsedou.440 Díky tomu se 

automaticky stal i místop�edsedou spole�né sn�movní frakce CDU/CSU. Následující 

m�síc se navíc p�ipojil k �len�m sn�movního výboru pro zahrani�ní záležitosti. 

V té dob� se op�t ujal vydávání stranického listu CSU, Bavorského kurýra, který 

za�al vycházet v roce 1950 a jehož prvním vydavatelem a zárove� šéfredaktorem byl 

práv� Franz Josef Strauss. Ten z n�j postupn� vytvo�il „politicky vlivný týdeník se 

širokým záb�rem v konzervativních kruzích nap�í� celou Spolkovou republikou.“441 

Strauss se také oproti p�edchozím lét�m za�al více v�novat své rodin� a svým 

soukromým zájm�m. Nap�íklad na podzim roku 1963 úsp�šn� složil lovecké 

zkoušky.442 Mimoto se za�al zabývat studiem ekonomie, které zahájil na univerzit� 

v Innsbrucku. Mezitím byl v lét� 1963 potvrzen ve funkci p�edsedy CSU, když mu na 

stranickém sjezdu odevzdalo sv�j hlas tak�ka 87 procent delegát�.443  

Na po�átku roku 1963 již bylo jasné, že nástupcem Adenauera na postu kanclé�e 

se stane Ludwig Erhard, a to i navzdory kanclé�ovu energickému odporu.444 Jak Strauss 

vzpomíná: „Adenauer m�l o Erhardovi pochybnosti ve dvou oblastech. Tou první byla 

jeho naprostá neznalost zahrani�ní politiky. V kanclé�ov� okolí se mu �íkalo „Ludwig 

Dít�“, p�ezdívka, která pronikla až ke mn�. Druhá Adenauerova obava, kterou siln� 

akcentovali … k�es�ansko-sociální politici-odborá�i, se týkala hospodá�ské oblasti. 

Obával se, že by Unie pod Erhardovým vedením vykazovala p�íliš silné liberáln�-

ekonomické rysy a mohla by tak ztratit tábor k�es�anských pracujících. Tím by byla, 

podle Adenauera, ohrožena schopnost vytvo�ení sn�movní v�tšiny a široká základna, 

kterou CDU tehdy disponovala i v Severním Porýní-Vestfálsku.“445  

Zatímco se Erhard pomalu zabydloval v Schaumburském paláci, Strauss 

zintenzivnil svá studia ekonomie u profesora Andreaeho v Innsbrucku. Když pak dne 9. 

                                                 
440 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. IV, s. 3248. 
441 Wolf, Konstanze: CSU und Bayernpartei. Ein besonderes Konkurrenzverhältnis, 1948-1960. Köln 
1982, s. 17. 
442 Finger, op.cit., s. 249. 
443 Srov. pr�b�h sjezdu CSU v Mnichov� v první polovin� �ervence 1963 in: AdG: Deutschland 1949 bis 
1999, sv. IV, s. 3362n. 
444 Srov. Finger, op.cit., s. 258.  
445 Strauss, Die Erinnerungen, s. 458n.  
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ledna 1964 pronesl ve Spolkovém sn�mu zásadní �e� ke státnímu rozpo�tu, exceloval 

skv�lým ekonomickým a finan�n� politickým proslovem.446 Sou�asn� ve svém projevu 

podal i vysv�tlení, pro� ho práv� toto téma tak zajímá: „Státní rozpo�et není pouhým 

�ízením p�íjm� a výdaj� na základ� p�íjmových o�ekávání a odhadovaných výdaj�, 

nýbrž státní rozpo�et je, dle mého názoru, … odrazem a zrcadlem politiky.“447  

P�es zjevnou ned�v�ru CDU/CSU a FDP v Erhardovy schopnosti jej tyto strany u 

p�íležitosti voleb do Spolkového sn�mu v roce 1965 prezentovaly jako svého kandidáta 

na post spolkového kanclé�e. Jako protikandidát se mu postavil tehdejší p�edseda SPD a 

starosta Berlína Willy Brandt. P�estože byl p�edvídán t�sný volební výsledek,448 

skon�ily volby konané dne 19. zá�í jasným vít�zstvím unionistických stran, které 

získaly 47,6 procent hlas�. CSU p�itom zaznamenala triumf, nebo� v Bavorsku dosáhla 

výsledku 55,6 procent. SPD se musela spokojit se ziskem 39,3 procent. Skute�ným 

zklamáním však byl výsledek voleb pro FDP, která oproti minulým volbám ztratila 

tak�ka t�i procenta hlas� a obdržela pouhých 9,5 procent.449  

Následná vyjednávání o vytvo�ení vládní koalice nebyla v�bec jednoduchá, což ve 

svých pam�tech potvrdil i Strauss: „P�i jednom setkání bylo hlavním tématem jednání 

sestavení vlády s FDP. Tehdejší místop�edseda parlamentní frakce FDP Knut svobodný 

pán z Kühlmann-Stumm trval na stanovisku své strany: žádný kabinet se Straussem. 

Ludwig Erhard nehnul ani prstem, aby u FDP nepokazil dobrý dojem. Naopak 

v zákulisí ji  v jejím postoji ješt� utvrzoval. … Od Ludwiga Erharda, kterému jsem 

pomohl na jeho cest� do kanclé�ského ú�adu, jsem tehdy nemohl o�ekávat žádnou 

podporu.“450 Nakonec se poda�ilo vyjednat novou vládní koalici, p�i�emž Erhard pro 

forma nabídl Straussovi post ministra vnitra.451 Ten to však zdvo�ile odmítl. Strauss si 

totiž rozhodn� nep�edstavoval, že by „v Erhardov� vlád�, jejíž brzký konec se zdál 

tak�ka jistým, … spravoval nevd��né ministerstvo vnitra.“452 Po zdlouhavých t�iceti 

dnech jednání vznikl kone�n� druhý Erhard�v kabinet, složený z 13 ministr� za CDU, 5 

za CSU a 4 ministr� za FDP.453  

                                                 
446 Finger, op.cit., s. 260. 
447 Cit. dle Schöll, Walter: Franz Josef Strauss. Der Mensch und der Staatsmann. Ein Porträt. Percha am 
Starnberger See 1984, s. 122.   
448 Finger, op.cit., s. 264. 
449 Viz výsledky spolkových voleb in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. IV, s. 3813. 
450 Strauss, Die Erinnerungen, s. 470nn. 
451 Finger, op.cit., s. 265. 
452 Hentschel, Volker: Ludwig Erhard. Ein Politikerleben. München 1996, s. 586. 
453 Viz složení vlády in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. IV, s. 3822. 
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D�vodem Straussova odstupu od nového Erhardova kabinetu byl do zna�né míry 

mocensko-politický kalkul. Straussovi, který byl v té dob� již zb�hlý ve finan�n�-

politických záležitostech, nemohlo ujít, že „otec hospodá�ského zázraku“ již nemá 

politické ot�že ve svých rukou.454 Do vnitropolitického d�ní v roce 1966 totiž zasáhla 

hospodá�ská recese, vedoucí k nezam�stnanosti a rychle se zost�ující rozpo�tové krizi, a 

Erhardova vláda si s ní nev�d�la p�íliš rady. Franz Josef Strauss, který nevynechal 

jedinou p�íležitost, aby Erharda hlasit� kritizoval, shrnul situaci v zemi do p�ti hesel: 

nejistota, pochybnosti, stísn�nost, neklid a nespokojenost.455 

V zahrani�ní politice se Erhard pokusil – v souladu s celosv�tov� nastoupenou 

politikou uvol�ování nap�tí – vyvinout nové iniciativy k normalizaci vztah� se státy 

Varšavské smlouvy. Mírovou nótou z 25. b�ezna 1966 nabídl východoevropským 

zemím dohodu o z�eknutí se násilí.456 Avšak vzhledem k tomu, že NDR byla z této 

nabídky vylou�ena a spolková vláda d�razn� trvala na takzvané Hallsteinov� 

doktrín�,457 nep�inesl tento krok žádný úsp�ch. Erhard a jeho ministr zahrani�í Gerhard 

Schröder jako „atlantisté“ dávali na rozdíl od Strausse p�ednost užším kontakt�m se 

Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí p�ed p�edstavami, jaké m�l o budoucí 

Evrop� francouzský prezident de Gaulle, takže vztahy mezi N�meckem a Francií 

pon�kud ochladly.   

Strauss mezitím v Mnichov� t�žil z antierhardovského kurzu, což se nejz�eteln�ji 

projevilo b�hem bavorských zemských voleb v listopadu roku 1966. CSU stáhla 

oficiální plakáty s kanclé�em Erhardem a místo nich vyv�sila nové s Adenauerem a 

Straussem. P�edseda CSU tento krok vysv�tlil na jednom z p�edvolebních shromážd�ní: 

„V Bavorsku jsou pom�ry v po�ádku. A tak máte dobrý d�vod pro to, abyste znovu 

zvolili CSU. V Bonnu dáme v�ci do po�ádku – ale pouze tehdy, když nás posílené 

bavorským vít�zstvím vyšlete zp�t do Bonnu.“ Zárove� se zmínil o tom, že novým 

kanclé�em by m�l být ministerský p�edseda Bádenska-Württemberska Kurt Georg 

Kiesinger.458 Voli�i Straussovo p�ání vyplnili. CSU posílila svoji v�tšinu v zemském 

sn�mu, když ziskem 48,1 procenta hlas� obsadila 110 k�esel z 204. FDP a Bavorská 

strana se nedostaly p�es tehdy platnou minimální desetiprocentní hranici.459 

                                                 
454 Schröck, op.cit., s. 142. 
455 Finger, op.cit., s. 266. 
456 Srov. Steininger, Rolf: Deutsche Geschichte, sv. III. 1955-1974, Frankfurt am Main 2002, s. 117. 
457 Viz. poznámka �. 422 na str. 93 této práce. 
458 Cit. dle Schröck, op.cit., s. 142n. 
459 Srov. výsledky voleb do bavorského zemského sn�mu in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. V, s. 
4129n. Zajímavé na t�chto volbách bylo, že jejich výsledek umožnil vstup do zemského parlamentu 
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Ve spolkové vlád� mezitím vypukla krize kv�li finan�nímu rozpo�tu460 a koalice 

se poté, co z ní 27. �íjna 1966 vystoupili minist�i FDP, rozpadla.461 Citelnou porážku 

CDU ve volbách v nejlidnat�jší zemi Spolkové republiky, Severním Porýní-Vestfálsku, 

v �ervenci 1966 p�i�etli strani�tí kolegové na vrub Erhardovu zp�sobu vlády.462 Když 

v zemských volbách v Hesensku a Bavorsku v listopadu 1966 získala p�ekvapiv� 

mnoho hlas� pravicov� radikální Nacionáln� demokratická strana N�mecka (NPD), 

za�ali �elní politici CDU/CSU – zatímco Erhard vládl s menšinovým kabinetem – 

jednat s SPD o vytvo�ení velké koalice a rozhodli se pro Kurta Georga Kiesingera jako 

nového kanclé�e.463 Erhard pak odstoupil 30. listopadu 1966 a 23. kv�tna následujícího 

roku p�edal Kiesingerovi také funkci p�edsedy CDU, kterou zastával od b�ezna 1966.464 

Dne 1. prosince 1966 zvolil Spolkový sn�m Kiesingera novým kanclé�em. Ješt� 

téhož dne byl p�edstaven spolkový kabinet velké koalice, složený z p�edstavitel� 

CDU/CSU a SPD.465 Zástupcem kanclé�e a ministrem zahrani�í se stal p�edseda SPD 

Willy Brandt. Zm�na koalice v pr�b�hu jednoho volebního období a vytvo�ení velké 

koalice p�edstavovaly mezník v d�jinách Spolkové republiky, jak to ostatn� vyjád�il i 

Kiesinger ve svém vládním prohlášení.466 Bezprost�edním úkolem, který novou vládu 

�ekal, bylo odstran�ní rozpo�tového deficitu a p�ekonání hospodá�ské recese spojené se 

vzr�stajícím po�tem nezam�stnaných. M�ly k tomu sloužit zákon o stabilit� a 

dohodovací �ízení.467 V osobách ministra hospodá�ství Karla Schillera (SPD) a ministra 

                                                                                                                                               
pravicov� extremistické „Nacionáln� demokratické stran� N�mecka“ (Nationaldemokratische Partei 
Deutschland, NPD), která byla založena teprve v roce 1964. K jejím politickým d�jinám srov. obec. 
Hoffmann, Uwe: Die NPD. Entwicklung, Ideologie und Struktur. Frankfurt 1999, dále Staud, Toralf: 
Moderne Nazis. Die neuen Rechten und der Aufstieg der NPD. Köln 2005. 
460 Hospodá�ská krize tehdy p�edstavovala 670 tisíc nezam�stnaných a krytí schodku ve spolkovém 
rozpo�tu ve výši 4 miliard n�meckých marek, což p�edstavovalo 5,2 procenta celkového státního 
rozpo�tu. Nutno podotknout, že podle pozd�jších m��ítek byl tento stav tak�ka idylický. Srov. Krieger, 
op.cit., s. 61. 
461 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. V, s. 4115n. 
462 Srov. volební výsledky do zemského sn�mu v Severním Porýní-Vestfálsku in: AdG: Deutschland 1949 
bis 1999, sv. IV, s. 4038. SPD získala 49,5%, CDU 42,8% a FDP 7,4%. 
463 Srov. Steininger, Deutsche Geschichte, sv. III., s. 118n., dále Williams, op.cit., s. 416-423. 
464 Erhard byl pak zvolen za �estného p�edsedu CDU, což stranické vedení vnímalo jako jistou satisfakci. 
Viz Hohmann, Karl: Ludwig Erhard (1897–1977). Eine Biographie, Bonn 1997, s. 30. 
465 K politickým jednáním ohledn� volby nového kanclé�e a k složení nového spolkového kabinetu srov. 
AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. V, s. 4133-4143 .  
466 Viz. Kiesingerovo vládní prohášení in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. V, s. 4152-4159.  
467 „Zákon na podporu stability a r�stu hospodá�ství“ z 8. �ervna 1967 zavád�l státní opat�ení (programy 
zakázek), zam��ená proti negativnímu vývoji vedoucímu ke krizi. Spolkové ú�ady a jednotlivé zem�, 
které m�ly vypracovat st�edn�dobý finan�ní plán, zákon zavazoval k dosažení cíl� tzv. „magického 
�ty�úhelníku“: plná zam�stnanost, stabilita m�ny, rovnováha v zahrani�ním obchod� a hospodá�ský r�st. 
Konjunkturní vyrovnávací úspora m�la v dob� p�evisu poptávky vytvá�et prost�edky, které m�ly být p�i 
poklesu konjunktury op�t uvoln�ny k oživení hospodá�ství. V  zákon� o stabilit� bylo zakotveno tzv. 
„dohodovací �ízení“. Šlo o jednání, kterého se ú�astnily všechny skupiny a instituce podílející se na 
hospodá�ském procesu, tedy svazy zam�stnavatel� a odbory, zástupci zem�d�lc� a oblastní orgány, tj. 
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financí Franze Josefa Strausse m�la vláda k dispozici dva resortní šéfy, kte�í m�li velké 

odborné znalosti. Jejich dobrá spolupráce p�isp�la k hospodá�ským a finan�n�-

politickým úsp�ch�m velké koalice.468 Vládní koalice také uskute�nila významné 

vnitropolitické reformy, které p�isp�ly k modernizaci západon�mecké spole�nosti, 

v zahrani�ní politice však z�stala spíše pasivní.  

Pro Strausse p�edstavovala velká koalice vrchol jeho politické kariéry v Bonnu. 

Tím není myšlen jen ú�ad spolkového ministra financí, který mu umož�oval ovliv�ovat 

d�ní nap�í� všemi oblastmi politiky, ale i p�íležitost oprostit se od role politika 

omezeného pouze na záležitosti obrany �i Bavorska, což byl d�ležitý p�edpoklad pro 

o�ekávaný postup na ú�ad kanclé�e. Jeho odhodlání dosáhnout nových vztah� 

s Východem a neokeynesiánská finan�ní politika pomáhaly Straussovi vytvo�it novou 

image liberálního, otev�eného a dynamického v�dce v tábo�e CDU/CSU, který se 

d�sledn� distancoval od staré gardy.  

Po sestavení velké koalice byl Strauss op�t „ve svém živlu“. Nejv�tší pozornost 

p�itom vzbuzoval díky své harmonické spolupráci se sociáln�demokratickým ministrem 

hospodá�ství Karlem Schillerem, se kterým si navzdory stranickým rozdíl�m výborn� 

rozum�l jak po profesní, tak po osobní stránce. Netrvalo dlouho, než se na první pohled 

tak nerovný pár za�al t�šit velké oblib� a za�al být nazýván podle psích hrdin� knížky 

humoristy Wilhelma Busche „Plisch a Plum“.469      

Strauss a Schiller byli p�ívrženci britského ekonoma Johna Maynarda Keynese, 

jehož teorie o �ízení poptávky v ekonomickém procesu tvrdila, že stát m�že konjunkturu 

ovlivnit prost�ednictvím ekonomicko-politických nástroj�. Ekonomika postavená na 

principu volného trhu m�la být stabilizována prost�ednictvím anticyklické finan�ní 

politiky a státních rámcových plán�. Pokud by hrozila p�íliš velká konjunktura, m�l stát 

proti p�eh�átí ekonomiky p�sobit anticyklicky, prost�ednictvím zvýšení daní, zdražením 

úv�r�, nebo omezením ve�ejných výdaj�. Pokud by naopak došlo k prudkému poklesu 

                                                                                                                                               
zástupci Spolku, zemí a obcí. Na základ� tzv. „orienta�ních údaj�“ o p�edpokládaném hospodá�ském 
vývoji, poskytovaných spolkovým ministrem hospodá�ství, m�ly všechny instituce a sdružení podílející 
se na hospodá�ském procesu zhodnotit situaci a dohodnout se na dalším postupu. Dohodovací �ízení se 
stalo v letech 1967-1977 pevnou sou�ástí vládní politiky.   
468 Hospodá�ská politika velké koalice m�la pozitivní výsledky: ekonomika se vyzna�ovala reálným 
tempem r�stu ve výši 7,3 procenta v roce 1968 a 8,2 procenta v roce 1969. Na konci období vlády velké 
koalice se mezi makroekonomickými ukazateli vyjímala inflace ve výši 2,7 procenta (1969), 243 tisíc 
nezam�stnaných a 720 tisíc volných pracovních míst. Ministr financí Strauss se mohl pyšnit rozpo�tovým 
p�ebytkem ve výši 1,5 miliardy marek, a to dokonce poté, co bylo uhrazeno 1,8 miliardy marek jakožto 
spolkový dluh. Srov. Krieger, op.cit., s. 61. 
469 Schröck, op.cit., s. 152. 
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poptávky, m�la být ekonomika oživena snížením daní, programy na podporu r�stu a 

navýšením ve�ejných investic. Zdálo se, že s touto koncepcí by bylo možné kone�n� 

stabilizovat dosud nekontrolovatelné cykly volného trhu. Aby m�la spolková vláda, 

zemské vlády a spolková banka ve svých rukou pot�ebné nástroje, rozhodl se Spolkový 

sn�m p�ijmout již v první polovin� roku 1967 „zákon o financování úv�r�“ a „zákon na 

podporu stability a r�stu ekonomiky“.470 Stát byl zavázán garantovat „stabilitu cenové 

hladiny, udržovat rovnováhu v bilanci zahrani�ního obchodu, p�ispívat k p�im��enému 

a postupnému r�stu ekonomiky a ru�it za vysokou míru zam�stnanosti“.471  

Ministru financí p�itom p�ipadla rozhodující zodpov�dnost za oblast pror�stové 

politiky, státního rozpo�tu, da�ové a úv�rové politiky.472 Jeho situaci p�itom st�žoval 

deficit státního rozpo�tu ve výši 4,6 miliardy marek.473 Strauss proto za�al 

nekompromisn� prosazovat úsporná opat�ení. Rovn�ž byly omezeny n�které subvence 

ekonomiky a zem�d�lství, p�i�emž sou�asn� byly zvýšeny dan� z pohonných hmot, 

tabáku a da� z obratu. K tomu byly prosazeny dva investi�ní programy v celkové výši 

7,8 miliardy marek.474 B�hem pouhých šesti týdn� dokázal Strauss sestavit návrh 

státního rozpo�tu na rok 1967, jenž „zalátal všechny díry“ ve státní pokladn�, na 

kterých tak žalostn� ztroskotala Erhardova vláda.475 Výsledky se brzy dostavily. 

Ekonomika za�ala r�st, inflace klesla na úrove� 2,5 procenta, po�et nezam�stnaných 

klesl z 700 tisíc na 250 tisíc. Na konci vlády velké koalice v roce 1969 prezentoval hrdý 

Strauss p�ebytek státního rozpo�tu ve výši 1,5 miliardy marek.476  

Na ministerstvu financí se p�itom Strauss cítil jako doma. O n�kolik let pozd�ji o 

n�m Willy Brandt napsal: „Cht�l a byl schopen dokázat, že m�že být krom� jiného také 

dobrým ministrem financí.… Osobn� jsem m�l se Straussem málo co do �in�ní. Když 

jsme se potkali, projevoval respekt. U vládního stolu se držel zpátky, pokud se 

nevyjad�oval k otázkám, jež se týkaly jeho d�ležitého rezortu. P�i �ešení problém� 

všedního dne prokazoval vždy ochotu pomáhat. Pravd�podobn� pokládal ministerstvo 

financí za typ politické základny, jejímž prost�ednictvím by mohl realizovat velké 

                                                 
470 Viz poznámka �. 467 na str. 99 této práce. 
471 Abelshauser, Werner: Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland (1945-1980). Frankfurt 
am Main 1983, s. 112. 
472 Finger, op.cit., s. 283. 
473 Schröck, op.cit., s. 153. 
474 Finger, op.cit., s. 283. 
475 Schröck, op.cit., s. 153. 
476 Tamtéž, s. 155, Krieger, op.cit., s. 61.  
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�iny.“477 P�edevším ale považoval ministerstvo financí za jeden ze základních pilí�� 

moderního státu.478  

Pokud jde o východní politiku velké koalice, nebyly v prohlášeních vlády patrny 

žádné nové sm�ry. Kiesinger sice zd�raz�oval intenzívní pokra�ování v úsilí o 

„vzr�stající vzájemnou d�v�ru“ se Sov�tským svazem i s Polskem, avšak i tato 

spolková vláda setrvala na stanovisku, že je jedinou n�meckou vládou, která je 

oprávn�na mluvit za celý n�mecký národ.479 Neomezená platnost Hallsteinovy doktríny 

byla ovšem prolomena již v lednu 1967 navázáním diplomatických styk� 

s Rumunskem. Celkov� se ovšem velké koalici strnulost východní politiky p�ekonat 

nepoda�ilo.  

Strauss se ve východní politice zasazoval o plánovanou a koordinovanou 

hospodá�skou spolupráci se Sov�tským svazem a ostatními státy východního bloku. 

V roce 1966 shrnul své základní myšlenky v knize „Entwurf für Europa“. Strauss 

zd�raz�oval, že vztahy s Východem je t�eba oživit a zárove� prohloubit stávající 

obchodní vazby.480 Nebo� „automatizace a nár�st pr�myslové produkce má 

sociologické d�sledky: vznikne st�ední t�ída technického managementu a zam�stnanc�. 

… Budou mít vliv na novou dynamiku, která by mohla být Západu podporou. Bylo by 

sice chybou mluvit v souvislosti s marxismem o n�jaké nové buržoazii. Vznik nové, 

nezávislejší vedoucí vrstvy ve východní Evrop� však nebude možné p�ehlédnout. 

Posílení kulturních a obchodních vazeb by mohlo tyto tendence urychlit.“481 Krom� 

toho m�lo Evropské hospodá�ské spole�enství vytvo�it „spole�nou politiku pro 

východní trh“.482 „	ím t�sn�jší budou vztahy mezi jednotlivými západoevropskými 

národy, �ím více se budou navyšovat síly západní Evropy prost�ednictvím 

ekonomického provázání a zd�raz�ováním spole�né politické v�le, tím v�tší bude i 

atraktivita a okouzlení, kterou bude západní �ást našeho kontinentu p�sobit na 

obyvatele východní Evropy. Takový vývoj se dá urychlit spole�nou východní obchodní 

politikou EHS, pro kterou teprve spole�ná zahrani�n�-politická koncepce vytvo�í ty 

správné p�edpoklady. Zvlášt� spole�nou úv�rovou a investi�ní politikou v��i našim 

východoevropským soused�m m�žeme získat v�tší vliv na jejich vnit�ní uspo�ádání a na 

jejich zahrani�n�-politické postoje. Velká Británie a �lenské státy ESVO by m�ly svoji 
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hospodá�skou politiku koordinovat se státy „Šestky“, aby tak iniciovaly spolupráci, 

která by sm��ovala k v�tšímu politickému spole�enství“,483 vysv�tloval Franz Josef 

Strauss sedmnáct let p�ed uskute�n�ním legendární miliardové p�j�ky jakožto host 

Královského institutu mezinárodních vztah� v Londýn�.  

Poté, co by se kone�n� posílily hospodá�ské vztahy, m�ly se podle Strausse jako 

další krok „p�ebudovat obchodní mise, které m�la Spolková republika z�ízené v mnoha 

státech východní Evropy, na diplomatická zastoupení.“484 V tomto bod� se Strauss 

zásadn� odlišoval od Gerharda Schrödera, Willyho Brandta, �i Egona Bahra: „Politické 

sblížení s Východem, a� by bylo ekonomického �i diplomatického charakteru, m�že 

ukázat pozitivní výsledky pouze tehdy, pokud bude vycházet z pevné západoevropské 

základny. Bilaterální smlouvy mají sice také sv�j užitek … nicmén� je musí podep�ít 

koordinovaná západoevropská politika. Jinak hrozí nebezpe�í, že Východ ony jednotlivé 

kontakty zneužije, aby podkopal jednotu Západu.“485 Strauss ješt� jednou zd�raznil, že 

je pot�eba „p�iblížit naše východní sousedy blíže k Evrop�“, dodal ale, že by bylo 

„chybou domnívat se, že by prost�ednictvím st�edn�dobých a dlouhodobých úv�r�, 

s nimiž by mohly být posíleny obchodní vztahy, �i prost�ednictvím technické pomoci, 

mohlo … postupn� dojít k p�echodu t�chto zemí od diktatury k demokracii. Musíme brát 

na z�etel také nebezpe�í, že by tato ekonomická spolupráce mohla komunistickým 

vládám umožnit konsolidovat své režimy a p�im�t obyvatele, aby byli nadále smí�eni 

s tvrdými podmínkami diktatury.“486  

Straussovy p�edstavy ohledn� východní politiky byly shrnuty do formulace 

„sblížení prost�ednictvím zm�ny“. V protikladu k Brandtov� koncepci „zm�ny 

prost�ednictvím sblížení“ u�inil p�edpoklad pro sblížení se státy východního bloku a 

v kone�né fázi také možné znovusjednocení N�mecka z toho, o co Brandt a jeho státní 

tajemník Egon Bahr usilovali na po�átku sedmdesátých let jako o výsledek: svobodný 

vývoj uvnit� NDR, respektive v mocenské sfé�e východoevropského komunismu. Ješt� 

na ja�e roku 1987 se zdálo, že je Strauss p�esv�d�ený, že k n�meckému 

znovusjednocení m�že dojít teprve na konci zdlouhavého procesu p�estavby a 

restrukturalizace NDR.487  

                                                 
483 Cit. dle Finger, op.cit., s. 272. 
484 Strauss, Entwurf für Europa, s. 43. 
485 Tamtéž, s. 44n. 
486 Tamtéž, s. 45. 
487 Srov. Finger, op.cit., s. 273n. 
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P�estože Strauss pat�il se svými návrhy a plány ohledn� n�mecké a východní 

politiky k nejvýznamn�jším myslitel�m ve Spolkové republice, p�íliš se s nimi ve 

ve�ejném mín�ní západního N�mecka neprosadil. Nebo� na rozdíl od Willyho Brandta 

�i Egona Bahra nedostal p�íležitost, aby své koncepce mohl politicky prosadit. Navíc 

média, která Strausse ustavi�n� spojovala s údajnými �i skute�nými aférami, jeho 

p�edstavy dopl�ovala kritickými komentá�i. Když Strauss mluvil o „Spojených státech 

evropských“, psal „Der Spiegel“ o velmocenském šovinismu, který spojoval s Adolfem 

Hitlerem. Když navrhnul usmí�ení s Východem, média to prezentovala jako snahu 

Strausse chopit se moci. Pokud mluvil o míru, tisk vzpomenul aféru „Fibag“, zmi�oval-

li kooperaci, mnozí to chápali jako korupci. Zkrátka temné stíny minulosti mu byly stále 

v patách.488  

Široké vrstvy obyvatelstva chápaly vytvo�ení vládní koalice CDU/CSU a SPD 

jako nezbytné p�echodné opat�ení pro p�ekonání hospodá�ských a politických 

problém�.489 Mnozí lidé však na ni pohlíželi také velmi kriticky, nebo� její existence 

ochromila normální parlamentní souboj mezi vládní stranou, p�ípadn� stranami, a silnou 

opozicí. Pouhých 49 opozi�ních poslanc� FDP nebylo s to vytvo�it ú�innou protiváhu 

p�evažující v�tšin� celkem 447 poslanc� vládní koalice. To p�isp�lo ke vzniku 

mimoparlamentního protestního hnutí, takzvané mimoparlamentní opozice (APO), která 

zpochybnila politický a spole�enský systém Spolkové republiky.490  

P�edch�dcem mimoparlamentní opozice bylo studentské hnutí proti rigidním 

pom�r�m, které panovaly na univerzitách („pod taláry tisíciletá plíse�“).491 Následné 

opozi�ní hnutí, jehož p�edstaviteli byli p�edevším mladí lidé, bylo namí�eno proti všem 

tradi�ním autoritám ve škole, ve spole�nosti a ve stát�, podobn� jako proti všem 

diktátorským režim�m ve sv�t�. P�i masových demonstracích v pr�b�hu roku 1968 

požadovali studenti vyst�ídání vlády CDU/CSU.492 P�itom mnozí z nich, zvlášt� pak 

studenti sdružení v levicových organizacích, „nedokázali pochopit, jak mohli Herbert 

Wehner a Willy Brandt p�istoupit na takové vládní uspo�ádání a jak mohli sed�t u 

jednoho stolu s Franzem Josefem Straussem. Drželi si proto odstup od politických stran 

a obecn� od všeho, co nazývali establishmentem.“493 Koncem roku 1969 však 

studentské hnutí za�alo postupn� ztrácet na síle. D�vodem byla zejména skute�nost, že 

                                                 
488 Tamtéž, s. 274n. 
489 Srov. Krieger, op.cit., s. 61. 
490 Srov. Steininger, Deutsche Geschichte, sv. III., s. 250n., dále Niehuss/Lindner, op.cit., s. 323-329. 
491 Schröck, op.cit., s. 161. 
492 Tamtéž. 
493 Baring, Arnulf: Machtwechsel. Die Ära Brandt-Scheel. Stuttgart 1982, s. 363. 
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navzdory neustálému zd�raz�ování spojitosti s d�lnickým hnutí, nenalezly tyto protesty 

oporu u širší ve�ejnosti.494  

Franz Josef Strauss m�l pro mládež v podstat� pochopení, i když podle jeho 

názoru byla zna�n� dezorientovaná.495 „Od Platóna p�es Rousseaua až k Marxovi a 

Leninovi táhne se d�jinami �ervená nit … myšlenek utopist�. … V�tšina mladých lidí, 

kte�í se ješt� duševn� nesklonili pod mocí reality a kte�í by se p�es ni cht�li idealisticky 

p�enést, jsou proti takovému nebezpe�í tém�� bezbranní.“496 Na druhou stranu však 

neváhal protestující studenty ozna�it za radikály a výtržníky. Protest ulice nebyl pro 

bavorské konzervativce „hlasem lidu“, ale „hlasem dobytka“. Když byl b�hem volební 

kampan� v roce 1969 zat�en ve franském Bamberku v�tší po�et demonstrant� APO, 

kte�í navíc provokovali policii, telegrafoval Strauss svému stranickému p�íteli a 

ministerskému p�edsedovi Alfonsu Goppelovi: „Tyto osoby se chovají jako zví�ata. 

Není na n� tudíž možné aplikovat zákony vytvo�ené pro lidi.“497  

Již b�hem p�íprav voleb do Spolkového sn�mu, které se m�ly konat 28. zá�í 1969, 

se ukázalo, že spole�né zájmy stran velké koalice se vy�erpaly. Zvolení 

sociáln�demokratického politika a dosavadního ministra spravedlnosti Gustava 

Heinemanna novým spolkovým prezidentem 5. b�ezna 1969 hlasy SPD a FDP 

nazna�ilo, že po dvaceti letech vlády pod vedením CDU se blíží nová politická 

konstelace.498  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
494 Müller, Helmut: D�jiny N�mecka, Praha 1999, s. 393. 
495 Finger, op.cit., s. 294. 
496 Cit. dle Finger, op.cit., s. 294. 
497 Cit. dle Schröck, op.cit., s. 162.     
498 Srov. Steininger, Deutsche Geschichte, sv. III., s. 315n. 
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XII. K�ížové tažení proti sociáln�-liberální koalici 

 

 

P�i volbách do Spolkového sn�mu v zá�í 1969 získala koalice CDU/CSU 46,1 

procent hlas�. Druhá skon�ila SPD s 42,7 procenty a na t�etím míst� se umístila FDP 

s 5,8 procenty hlas�, což byl nejhorší volební výsledek této strany v povále�né historii 

Spolkové republiky. V p�epo�tu na mandáty pak CDU/CSU obsadila 242 k�esel 

v novém Spolkovém sn�mu, SPD 224 a FDP 30 k�esel. P�edseda SPD Willy Brandt 

vyhlásil bezprost�edn� po volbách požadavek, aby se vlády ujal kabinet složený 

z p�edstavitel� SPD a FDP.499 CDU a CSU se tak po dvaceti letech vládní 

zodpov�dnosti musely p�esunout do „tvrdých lavic opozice“.500  

Dne 22. �íjna 1969, den poté, co byl zvolen Spolkovým sn�mem do funkce 

kanclé�e, p�edstavil Willy Brandt sv�j kabinet.501 Vicekanclé�em a ministrem zahrani�í 

se stal p�edseda FDP Walter Scheel. Ve vládním prohlášení Brandt vyhlásil rozsáhlý 

vnitropolitický program reforem, který si �inil nárok na „odvahu k v�tší demokracii“. 

V oblasti n�mecké politiky uznal NDR jako druhý n�mecký stát a nabídl jí jednání na 

vládní úrovni. V zahrani�ní a bezpe�nostní politice se nová spolková vláda odvolávala 

na mírovou nótu spolkového kanclé�e Erharda z b�ezna 1966 a na vládní prohlášení 

spolkového kanclé�e Kiesingera z prosince 1966. Oznámila také podepsání smlouvy o 

zákazu jaderných zbraní. P�ihlášení se ke spojenectví západních zemí a k USA spojoval 

Brandt s úmyslem uskute��ovat politiku porozum�ní i se Sov�tským svazem a dalšími 

zem�mi Varšavské smlouvy.502  

Franz Josef Strauss naopak deklaroval v��i Brandtov� vlád� politickou linii 

„kontroly a konfrontace“: „Budeme si dávat pozor, aby naše vlast již neutrp�la žádné 

škody, když už se nedá zabránit novým pom�r�m a konstelaci vytvo�ené stranickými 

funkcioná�i nové koalice.“503 CSU také za�ala hned po volbách vést tajné rozhovory 

s konzervativními poslanci FDP, kte�í m�li posílit opozici v��i levicov� liberálnímu 

programu vlády Brandta a Scheela. Cílem bylo FDP rozpoltit a vládu svrhnout. Strauss 

navíc ost�e vystupoval proti svým bývalým vládním koleg�m. P�edsedu sn�movní 

                                                 
499 Volební výsledky viz AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. V, s. 4861n. Brandtovo prohlášení viz 
tamtéž, s. 4862. 
500 Finger, op.cit., s. 313. 
501 Složení kabinetu viz AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. V, s. 4878. 
502 Srov. Brandtovo vládní prohlášení in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. V, s. 4880-4890. 
503 Cit. dle Schröck, op.cit., s. 166.     
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frakce SPD Herberta Wehnera obvinil z „budování socialistické lidové fronty 

v Evrop�“, spolkového kanclé�e Willyho Brandta pak dokonce z „p�ípravy sv�tové 

lidové fronty“.504 Kritizoval i svého n�kdejšího nejbližšího vládního spolupracovníka 

Karla Schillera, ministra hospodá�ství a od kv�tna 1971 sou�asn� i ministra financí 

sociáln�-liberální koalice: „Jeho finan�ní politika si vysloužila po jednom roce p�sobení 

této vlády nikoli jen známku špatnou, ale p�ímo nedostate�nou.“505  

V osobách Willyho Brandta a Waltera Scheela se sešli dva partne�i, kte�í byli 

rozhodnuti d�sledným odstra�ováním konfronta�ních postoj� dosp�t k jednání se všemi 

státy východního bloku a na základ� uznání stávající situace dosáhnout ujednání, která 

by p�isp�la k uvoln�ní nap�tí a k zajišt�ní míru v Evrop�. Motivem pro tuto politiku, jak 

bylo vyhlášeno, byl jednak zájem Spolkové republiky na zachování soudržnosti celého 

n�meckého národa prost�ednictvím �ast�jší vým�ny mezi obyvatelstvem Spolkové 

republiky a NDR, jednak pot�eba zajistit životaschopnost Západního Berlína.506 

Mezitím daly najevo svou ochotu ke konkrétnímu jednání se Spolkovou republikou i 

Sov�tský svaz, Polsko a NDR.  

V souvislosti s jednáním o moskevské smlouv�,507 varšavské smlouv�508 a 

smlouv� o zásadách vztah� mezi SRN a NDR509 byl mezi vládou a opozicí ve Spolkové 

republice veden prudký vnitropolitický boj o východní politiku. Jádrem spor� byla 

p�edevším obava, že by p�ijetí stávajících hranic ve smlouvách znamenalo definitivní 

uznání linie na Od�e a Nise jako západní hranice Polska, a dále obava, že uzav�ení 

smlouvy s NDR bude rovno uznání druhého n�meckého státu podle zásad 

mezinárodního práva. Již Brandtovy výroky v jeho vládním prohlášení („I když 

                                                 
504 Cit. dle Schröck, op.cit., s. 167. 
505 Tamtéž, s. 167n. 
506 Viz Brandtovo vládní prohlášení in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. V, s. 4881. 
507 Tzv. moskevská smlouva byla uzav�ena se SSSR 12. srpna 1970 a zavazovala signatá�e k mírovému 
�ešení spor�, nepoužití násilí a hrozby násilím, uznávala teritoriální integritu všech evropských stát� 
v jejich stávajících hranicích a zavazovala ob� strany k nevznášení nároku na území a také deklarovala 
neporušitelnost hranic „v�etn� hranice Odra-Nisa“. P�ipojený „dopis o n�mecké jednot�“ ovšem 
vyhrazoval právo na sjednocení N�mecka, další �lánky a p�ipojené nóty vymezovaly, že nejde o 
mezinárodn�právní uznání hranice mezi n�meckými státy a hranice s Polskem. Srov. zn�ní smlouvy a její 
p�ílohy in: Dokumente zur Deutschlandpolitik , �ada VI., sv. 1, s. 698-708, dále Grosser, Dieter a Bierling, 
Stephan: Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung (sv. 11), Stuttgart 1996, s. 51-57. 
508 Tzv. varšavská smlouva, uzav�ená s Polskem 7. prosince 1970, byla koncipována podle vzoru smlouvy 
moskevské. V �lánku 1. se stanoví, že hranice na Od�e a Nise, vymezená na postupimské konferenci, 
„tvo�í západní státní hranici Polské lidové republiky“. V p�íloze ke smlouv� žádala polská vláda o 
vypo�ádání humanitárních otázek a vyjád�ila svou ochotu nechat vycestovat do SRN obyvatele nesporn� 
n�mecké národnosti v zájmu spojení rodin. Srov. zn�ní smlouvy a její p�ílohy in: Dokumente zur 
Deutschlandpolitik , �ada VI., sv. 1, s. 333-335 a 966-973, dále AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VI, 
s. 5310-5319. 
509 O této smlouv� je podrobn�ji pojednáno na str. 110-111 této práce. 
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v N�mecku existují dva státy, nejsou si vzájemn� zahrani�ím …“)510 opozi�ní �e�níci 

ost�e kritizovali a mluvili o „chmurné hodin� pro tuto sn�movnu, pro náš národ“.511 

Když v �ervenci 1970 vešly díky indiskreci prost�ednictvím list� „Bild-Zeitung“ a 

„Quick“ p�ed�asn� ve známost podklady z jednání státního tajemníka Egona Bahra 

v Moskv�, takzvaný „Bahr�v dokument“, opozice se domnívala, že má v ruce d�kaz pro 

své tvrzení, že jednání jsou z n�mecké strany vedena ukvapen� a ne dost promyšlen� a 

vláda tak diletantsky dává v sázku hodnov�rnost pravicových pozic.512  

Projednávání východních smluv ve Spolkové rad� a Spolkovém sn�mu v únoru 

1972 bylo provázeno n�kolikadenní �e�nickou bitvou.513 K nejost�ejším odp�rc�m 

východní politiky sociáln�-liberální koalice v �adách opozice pat�il Strauss, který od 

roku 1971 platil za finan�n�-politického mluv�ího poslanecké frakce Unie. CSU pod 

Straussovým vedením dokonce p�edložila na po�átku roku 1972 vlastní návrh smlouvy 

se Sov�tským svazem, tzv. smlouvu o neúto�ení.514  

Po nezdaru hlasování o ned�v��e v��i spolkovému kanclé�i Brandtovi515 se 

poslanecké frakce ve Spolkovém sn�mu probojovaly 10. kv�tna ke „spole�nému 

usnesení“, p�edstavujícímu pokus o formulování spole�ného stanoviska k východním 

smlouvám a zejména k „dnes reáln� stávajícím hranicím“, o nichž se v n�m mluvilo.516 

K n�mecké politice se ve spole�ném usnesení konstatovalo: „Politika Spolkové 

republiky N�mecko, která usiluje o mírovou obnovu národní jednoty v rámci Evropy, 

není v rozporu se smlouvami… Požadavkem uskute�n�ní práva na sebeur�ení nevznáší 

Spolková republika N�mecko žádné nároky na zm�ny území �i hranic.“517  

Toto spole�né prohlášení však nezaru�ovalo výraznou v�tšinu p�i hlasování o 

ratifikaci smluv. P�i záv�re�ném hlasování 17. kv�tna 1972 schválilo moskevskou 

smlouvu 248 poslanc�, 10 bylo proti, 238 se zdrželo hlasování. Varšavskou smlouvu 

schválilo rovn�ž 248 poslanc� p�i 17 hlasech proti a 231, kte�í se zdrželi hlasování. 

V obou p�ípadech se zdrželi hlasování p�evážn� poslanci CDU/CSU. Smlouvy tak byly 

                                                 
510 Cit. dle AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. V, s. 4881. 
511 Srov. jednání Spolkového sn�mu o Brandtov� vládním prohlášení viz AdG: Deutschland 1949 bis 
1999, sv. V, s. 4890-4912. 
512 Srov. Steininger, Deutsche Geschichte, sv. III., s. 320n. 
513 Srov. AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VI, s. 5601-5605, 5610-5612, 5613-5639. 
514 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VI, s. 5639n. 
515 Více ke konstruktivnímu hlasování o ned�v��e ve Spolkovém sn�mu viz str. 112 této práce.  
516 K pr�b�hu jednání o tzv. „spole�ném usnesení“ srov. AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VI, s. 
5691-5697. 
517 Cit. dle AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VI, s. 5705. 
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ve Spolkovém sn�mu p�ijaty a o dva dny pozd�ji je ratifikovala také Spolková rada, kde 

se zdrželi hlasování zástupci zemí s vládní v�tšinou CDU/CSU.518 

V souvislosti s tímto hlasováním stojí za pozornost Straussovo stanovisko, které 

se n�kolikrát zm�nilo. Již 28. dubna 1972 uspo�ádal Brandt, v�dom si složité 

vyjednávací pozice své vlády, ve�erní setkání s n�kolika p�edními p�edstaviteli SPD, 

FDP, CDU a CSU. Ú�astníci, mezi nimiž samoz�ejm� nechyb�l Strauss, se v pr�b�hu 

ve�era dohodli, jak ratifikovat sice sporné, nicmén� velmi d�ležité východní 

smlouvy.519 P�edseda CDU Rainer Barzel byl pot�šen, nebo� byl p�esv�d�en o 

d�ležitosti východních smluv.520 Nechat je ztroskotat mu p�ipadalo nemožné, nebo� 

moskevská a varšavská smlouva byly provázány se zachováním �ty�mocenského statutu 

v Berlín�. Spolková vláda již d�íve nazna�ila Sov�t�m, že ratifikaci moskevské smlouvy 

nebude možné ve Spolkovém sn�mu prosadit, pokud nebude sou�asn� dohodnuto 

uspokojivé uspo�ádání pom�r� v Berlín�.521 V zá�í 1971 tak byla uzav�ena dohoda �ty� 

mocností, která potvrzovala jejich práva a povinnosti, p�i zachování rozdílného 

právního postavení, p�i�emž tato situace nemohla být jednostrann� zm�n�na.522  

Když bylo 10. kv�tna 1972 prezentováno „spole�né usnesení“ k ob�ma 

východním smlouvám, prezentoval Strauss tyto smlouvy jako „d�ležitý základ modu 

vivendi, kterého chce Spolková republika dosáhnout se svými východními sousedy“.523 

Strauss p�vodn� pat�il k ostrým kritik�m t�chto smluv, nyní se však vášniv� zapojil do 

projednávání návrhu „spole�ného usnesení“ a dával najevo, že by s ob�ma smlouvami 

mohl snad i souhlasit. Rainer Barzel vzpomínal, jak Strauss na zasedání frakce 9. kv�tna 

hrd� referoval o dosaženém úsp�chu: „Jsem toho názoru, že není možné získat více, než 

jsme získali. Rozhodující jsou dv� skute�nosti. Zaprvé: Smlouvy nevytvá�ejí právní 

podklad pro stávající hranice. Zadruhé: Smlouvy p�edstavují d�ležitý základ pro modus 

vivendi.“524 B�hem projednávání smluv však Strauss naprosto zm�nil názor a oznámil, 

že CSU sice odsouhlasí „spole�né usnesení“, ob� smlouvy však odmítne. Barzel byl 

zd�šený. Zbýval mu pouze pokus p�esv�d�it zemskou skupinu CSU, aby se zdržela 

hlasování, a to se mu nakonec oproti o�ekávání poda�ilo. 

                                                 
518 Pr�b�h a výsledky hlasování viz AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VI, s. 5704-5708. 
519 Finger, op.cit., s. 343. 
520 Tamtéž. 
521 Müller, op.cit., s. 402. 
522 Srov. podpis dohody, její zn�ní a prohlášení �ty� mocností  in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. 
VI, s. 5483-5500. 
523 Cit dle Finger, op.cit., s. 343. 
524 Tamtéž, s. 344. 
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Pro� ale Strauss tak náhle zm�nil názor? Obrat jeho stanovisek je možno vnímat v 

souvislosti s jednáním s p�edstaviteli vlivných svaz� vyhnanc�, které prob�hlo v první 

polovin� kv�tna 1972.  Tehdy Straussovi jeho domácí stranická základna, frakce 

v bavorském zemském sn�mu a rozzlobené svazy nep�ichystaly v�elé p�ivítání. Naopak 

si musel vyslechnout tvrdou kritiku. Nem�l to být poslední p�ípad, kdy CSU projevila 

v otázkách východní a n�mecké politiky mnohem mén� flexibility a pragmatismu, než 

její p�edseda.525  

Sám Strauss od�vod�oval svoji zm�nu názoru sov�tskými výhradami ke 

„spole�nému usnesení“ a projevem, jenž p�ednesl Willy Brandt 10. kv�tna a ve kterém 

podle jeho názoru znehodnotil obsah spole�ného ujednání ješt� p�ed tím, než vstoupilo 

v platnost.526 Proto napsal dopis vedoucímu ú�adu kanclé�e Horstu Ehmkemu: „Podle 

sd�lení ministra zahrani�í Scheela … vychází sov�tská strana z toho, že rozhodnutí 

Spolkového sn�mu se nedotkne práv a povinností, které ze smluv vyplývají. 

Mezinárodn�-právní bezvýznamnost spole�ného usnesení tak nemohla být vyjád�ena 

jasn�ji. Skute�nost, že spole�né usnesení podle Scheelova sd�lení není jednozna�n� 

prezentováno jako n�mecká interpretace smluv, odpovídá konstatování sov�tské strany. 

Po této zm�n� situace není pro nás možné, abychom souhlasili na základ� spole�né 

rezoluce s moskevskou a varšavskou smlouvou.527 Mimoto Strauss ve svých pam�tech 

uvedl, že m�l náhle pocit, že ho Rainer Barzel oklamal. P�vodn� prý od n�j dostal 

�estné slovo, že bude hlasovat proti východním smlouvám. V pr�b�hu �asu však Barzel 

p�ešel od jasného „ne“, až k jasnému „ano“. Toto porušení slova nemohl prý akceptovat, 

a proto Strauss doporu�il odmítnutí smluv.528  

Co bylo tou pravou pohnutkou, která Strausse nakonec p�im�la k tak náhlé zm�n� 

jeho rozhodnutí, nebude asi možné nikdy pln� objasnit. Jisté však je, že ob� smlouvy 

navzdory úpravám stále ješt� neodpovídaly Straussov� koncepci, která byla primárn� 

založena na ekonomickém sblížení, na n�ž m�lo teprve poté navázat i sbližování 

politické.529  

V polovin� srpna 1972 byla zahájena oficiální jednání o smlouv� o zásadách 

vztah� obou n�meckých stát� a byla ukon�ena parafováním smlouvy 8. listopadu 1972 

                                                 
525 Tamtéž, s. 345. 
526 Finger, op.cit., s. 345. 
527 Cit. dle Schöll, Walter: Franz Josef Strauss, Percha 1984, s. 147. 
528 Strauss, Die Erinnerungen, s. 490nn.  
529 Finger, op.cit., s. 347. 
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v Bonnu a 21. prosince 1972 ve Východním Berlín�.530 Oba smluvní partne�i se 

zavázali, že budou usilovat o normální dobré sousedské vztahy na základ� 

rovnoprávnosti, že budou dodržovat principy Charty OSN a z�eknou se v��i sob� užití 

násilí a hrozeb násilím. Výslovn� byla potvrzena nedotknutelnost hranic mezi ob�ma 

státy, uznání jejich územní celistvosti, omezení výsostných práv obou stát� pouze na 

území vlastního státu a respektování nezávislosti a samostatnosti každého z obou stát� 

ve vnit�ních i zahrani�ních záležitostech. Signatá�i se dále dohodli, že budou 

podporovat mírové vztahy zejména mezi evropskými státy a usilovat o kontrolované 

omezení mezinárodního zbrojení a o odzbrojení. V souvislosti s normalizací svých 

vztah� vyjád�ily ob� strany ochotu �ešit praktické a humanitární otázky a uzav�ít �adu 

dohod o vzájemné spolupráci v r�zných oblastech. Rovn�ž se dohodly na vým�n� 

stálých zástupc�.531  

Protokoly, dopisy a dokumenty, které byly ke smlouv� p�ipojeny, se mimo jiné 

týkaly podmínek práce noviná��, uleh�ení cestování a spojování rodin a rovn�ž vstupu 

obou stát� do OSN. Mimoto p�edala spolková vláda vedení NDR dopis, týkající se 

n�mecké jednoty, ve kterém bylo zd�razn�no, že „smlouva neodporuje politickému cíli 

Spolkové republiky N�mecko usilovat o mírový stav v Evrop�, v n�mž by n�mecký národ 

svobodným sebeur�ením znovu dosáhl jednoty“.532  

Strauss pokra�oval ve svém odmítavém kurzu v��i smlouvám s východním 

blokem a cht�l p�edložit smlouvu s NDR k posouzení Spolkovému ústavnímu soudu 

v Karlsruhe, aby zjistil, zda není v rozporu se Základním zákonem. Jelikož parlamentní 

frakce CDU/CSU necht�la tento krok u�init, vykonal Strauss silný nátlak na zdráhající 

se vládu v Mnichov�, aby p�evzala roli st�žovatele.533 Bavorská vláda nakonec 28. 

kv�tna 1973 podala k spolkovému ústavnímu soudu stížnost na protiústavnost této 

smlouvy.534 Ústavní soud ji však 31. �ervence 1973 zamítl a smlouvu ozna�il za 

„slu�itelnou se Základním zákonem“. Poukázal však – s ohledem na budoucí smluvní 

mírové uspo�ádání – na pokra�ující odpov�dnost �ty� mocností za N�mecko jako 

celek.535  

Východní politika sociáln�-liberální koalice byla tou oblastí, ve které CDU/CSU 

jako opozice zahájila útok na vládu a kde se velmi prudce st�etla kontroverzní 

                                                 
530 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VI, s. 5835 a 5882. 
531 Zn�ní smlouvy viz: Grosser, Dieter /Bierling, Stephan, op.cit., s. 57-63. 
532 Tamtéž, s. 62n. 
533 Krieger, op.cit., s. 69. 
534 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VI, s. 6041n. a 6047n. 
535 Srov. rozhodnutí ústavního soudu in: Grosser, Dieter /Bierling, Stephan, op.cit.,  s. 63-66. 
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stanoviska. Od po�átku bylo neskrývaným cílem opozi�ních stran dosáhnout zhroucení 

slabé parlamentní v�tšiny koali�ní vlády (254 : 242 hlas�m). Zdálo se, že se to poda�í, 

když v �íjnu 1970 p�estoupili t�i poslanci konzervativního k�ídla FDP k CDU/CSU a 

podrželi si p�itom své mandáty.536 V únoru 1972 pak k „unionist�m“ p�estoupil 

poslanec za SPD Herbert Hupka a následující m�síc vystoupil z SPD také její poslanec 

Franz Seume.537 

Navíc p�i posledních volbách do zemských sn�m� zaznamenala SPD v�tšinou 

ztrátu hlas�, zatímco CDU dosáhla n�kolika jasných vít�zství.538 Poslanecká frakce 

CDU/CSU ve Spolkovém sn�mu se tedy domnívala, že je pravá chvíle, aby byl vznesen 

návrh na konstruktivní hlasování o ned�v��e, první v d�jinách Spolkové republiky. 

Argumentovala tím, že spolková vláda již nemá v jednotlivých zemích pro svou politiku 

pot�ebnou v�tšinu.539 Vyzvala Spolkový sn�m, aby zvolil p�edsedu poslanecké frakce 

CDU/CSU a zárove� p�edsedu CDU Rainera Barzela novým spolkovým kanclé�em a 

aby požádal spolkového prezidenta o odvolání dosavadního kanclé�e Willyho 

Brandta.540 Opozice si byla svou v�cí jista, nebo� p�i tajném hlasování po�ítala s dalšími 

hlasy koalice.541 Hlasování ze dne 27. dubna 1972 však Barzelovi p�ineslo pouze 247 

hlas� místo pot�ebných 249. Pokus o vyslovení ned�v�ry tak ztroskotal.542 CDU a CSU 

tím byly naprosto konsternovány. Ší�ily se zv�sti, že minimáln� dva poslanci 

unionistických stran hlasovali proti Barzelovi a pro Brandta. Strauss obvinil jednatele 

frakce SPD Karla Wienanda, že zorganizoval p�ežití Brandtovi vlády prost�ednictvím 

úplatk� ve výši n�kolika desítek tisíc marek. D�kazy o tom se však nenašly.543     

Vzhledem k tomu, že ani vláda již nem�la ve Spolkovém sn�mu v�tšinu a 

nemohla tak prosadit schválení spolkového rozpo�tu, položil 20. zá�í 1972 otázku 

d�v�ry sám spolkový kanclé�. Brandt po�ítal s tím, že hlasování o otázce d�v�ry 

ztroskotá, Spolkový sn�m bude rozpušt�n a on tak docílí nových voleb.544 Tyto nové 

volby se konaly 19. listopadu 1972 a ob� vládnoucí strany v nich dosáhly jasného 

                                                 
536 Mezi nimi byl i bývalý p�edseda FDP Erich Mende. Viz Müller, op.cit., s. 404 a AdG: Deutschland 
1949 bis 1999, sv. VI, s. 5703n. 
537 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VI, s. 5642n. a 5703n. 
538 Müller, op.cit., s. 404. 
539 Viz od�vodn�ní vznesení návrhu o konstruktivním hlasování o ned�v��e in: AdG: Deutschland 1949 
bis 1999, sv. VI, s. 5675. 
540 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VI, s. 5675. 
541 Müller, op.cit., s. 404. 
542 Srov. konstruktivní hlasování o ned�v��e ve Spolkovém sn�mu in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, 
sv. VI, s. 5675-5687. 
543 Schröck, op.cit., s. 169n. 
544 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VI, s. 5793. 
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vít�zství: SPD se poprvé stala nejsiln�jší stranou ve Spolkovém sn�mu. Posílená 

vládnoucí koalice tvo�ená SPD a FDP tak mohla s v�tšinou 271 poslanc� oproti 225 

poslanc�m CDU/CSU pokra�ovat ve své práci.545  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
545 Srov. volební výsledky in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VI, s. 5858-5861. 
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XIII. Vláda Helmuta Schmidta 

 

 

Dne 1. ledna 1973 se šestice zakládajících stát� Evropského spole�enství rozší�ila 

na devítku, k �emuž podstatn� p�isp�la i politická angažovanost Brandtovy vlády a 

jejích p�edch�dky�.546 Vedle Dánska a Irska p�istoupila k Evropskému spole�enství i 

Velká Británie. Východní politika Spolkové republiky pokra�ovala v prosinci 1973 

podepsáním n�mecko-�eskoslovenské smlouvy547 a navázáním diplomatických vztah� 

s Ma�arskem a Bulharskem. Dalším úsp�chem sociáln�-liberální zahrani�ní politiky 

bylo p�ijetí SRN a NDR do Organizace spojených národ� v zá�í 1973. Spolková 

republika sice již dlouho spolupracovala v nižších a speciálních organizacích OSN, 

teprve nyní se však oba n�mecké státy staly plnými �leny mezinárodního svazku, 

založeného v roce 1945 bývalými nep�átelskými státy hitlerovského N�mecka.  

Obrovské zdražení ropy v d�sledku �tvrté izraelsko-arabské války v �íjnu 1973 

bylo pro arabské zem� t�žící ropu politickou zbraní a západní nafta�ské koncerny toho 

náležit� využily.548 Ve�ejnost byla takto p�inucena uv�domit si nedostatek této suroviny 

a závislost pr�myslových spole�enství na jejím dovozu. Hospodá�ská krize, která 

zasáhla západní pr�myslové státy, byla zp�sobena krom� zdražení ropy i zhroucením 

sv�tové m�nové soustavy. Po�et nezam�stnaných stoupl ve Spolkové republice v roce 

1974 na více než p�l milionu a v letech 1975-1977 �inil p�es jeden milion.549 

Již od roku 1973 byl zp�sob vlády kanclé�e Brandta kritizován z �ad vlastní 

strany.550 P�edseda parlamentní frakce SPD Herbert Wehner dokonce kritizoval 

východní politiku spolkové vlády a spolkového kanclé�e p�ímo z Moskvy.551 V této 

                                                 
546 Srov. Gerbet, op.cit., s. 217-228. 
547 Smlouva byla koncipována podle vzoru smluv s SSSR a Polskem z roku 1970, dále byla ve smlouv� 
ozna�ena „za neplatnou“ mnichovská dohoda z roku 1938. Srov. jednání o smlouv� a její zn�ní AdG: 
Deutschland 1949 bis 1999, sv. VI, s. 6047, 6060-6063 a AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VII, s. 
6159-6161. 
548 P�í�inou tohoto vývoje byla ekonomická stagnace ve Spojených státech, kterou se prezident Richard 
Nixon pokusil zastavit odpoutáním amerického dolaru od zlatého standardu, d�sledkem �ehož ale bylo 
snížení hodnoty americké m�ny. Jedním z d�sledk� stagnace p�itom byla skute�nost, že v roce 1971 
dosáhla americká produkce ropy svého historického vrcholu a zapo�ala s pozvolným poklesem. Protože 
cena ropy byla stejn� jako dnes ur�ována v amerických dolarech, došlo k relativnímu poklesu p�íjm� 
jejích vývozc�. Na základ� této situace, a s vypuknutím dalšího izraelsko-arabského konfliktu, pak 
Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) zám�rn� snížila t�žbu ropy zhruba o 5 procent, s cílem 
ovliv�ovat její cenu ve sv�j prosp�ch. Zárove� pak vyhlásila embargo na vývoz ropy do zemí, který Izrael 
b�hem Jomkippurské války podporovaly.   
549 Müller, op.cit., s. 408. 
550 Srov. Steininger, Deutsche Geschichte, sv. III., s. 368n., Müller, op.cit., s. 408. 
551 Steininger, Deutsche Geschichte, sv. III., s. 369. 
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situaci zap�sobilo na konci dubna 1974 jako bomba zat�ení Günthera Guillauma, 

referenta v ú�adu kanclé�e a jednoho z blízkých Brandtových spolupracovník�, pro 

podez�ení ze špionážní �innosti ve prosp�ch NDR. Sám Brandt p�iznal v této souvislosti 

politickou odpov�dnost za nedostatek opatrnosti a 6. kv�tna 1974 oznámil své 

odstoupení.552  

SPD ur�ila za jeho nástupce Helmuta Schmidta, a ten byl 16. kv�tna 1974 zvolen 

hlasy SPD a FDP spolkovým kanclé�em.553 O den d�íve zvolilo Spolkové shromážd�ní 

dosavadního vicekanclé�e a ministra zahrani�í Waltera Scheela spolkovým prezidentem, 

poté co se Gustav Heinemann vzdal své kandidatury pro druhé volební období. Ve vlád� 

tvo�ené zástupci SPD a FDP, kterou p�edstavil Schmidt 17. kv�tna, p�evzal ú�ad 

ministra zahrani�í a vicekanclé�e dosavadní ministr vnitra Hans-Dietrich Genscher, jenž 

se pozd�ji stal i p�edsedou FDP. Pod heslem „kontinuita a koncentrace“ pokra�ovala 

nová vláda v dosavadní zahrani�ní politice, ale vnitropolitické reformy v podmínkách 

hospodá�ské krize omezila.554 Pozornost se soust�edila na udržení a zajišt�ní 

dosavadního stavu, vnit�ní politika sociáln�-liberální koalice tak nabyla konzervativních 

rys�.  

V politickém vedení CDU/CSU došlo mezitím k vým�n�. Rainer Barzel, který 

již roku 1972 nedokázal prosadit v poslanecké frakci své p�edstavy o východní politice 

a ve volbách do Spolkového sn�mu v roce 1972 utrp�l jako kandidát na ú�ad kanclé�e 

t�žkou porážku, se na p�elomu kv�tna a �ervna vzdal p�edsednictví poslanecké frakce 

CDU/CSU a funkce spolkového p�edsedy CDU. Na mimo�ádném sjezdu CDU byl 

v �ervnu 1973 zvolen novým p�edsedou strany ministerský p�edseda Rýnska-Falce 

Helmut Kohl.555  

Kohl požadoval odd�lení vedení strany a sn�movní frakce a vybízel CDU, aby si 

op�t vytvo�ila „duchovní“ vedení.556 Jakmile se stal p�edsedou, zahájil Kohl 

vnitrostranickou reformu, která byla ideologicky namí�ena jak proti Straussovi, tak proti 

konzervativc�m v CDU.557 Zv�tšil stranickou centrálu a poda�ilo se mu zvýšit po�et 

�len� z p�vodních 300 tisíc na dvojnásobek. Poté se zam��il na sv�j politický vzestup 

na spolkové úrovni. Jako kandidát na ú�ad spolkového kanclé�e vedl pak Kohl Unii p�i 

                                                 
552 Tamtéž, s. 369n. 
553 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VII, s. 6226. 
554 Srov. vládní prohlášení kanclé�e Schmidta in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VII, s. 6227-6235. 
555 Kohl získal 520 hlas� z celkového po�tu 600. Srov. pr�b�h sjezdu CDU in: AdG: Deutschland 1949 
bis 1999, sv. VI, s. 6056-6058. 
556 Krieger, op.cit., s. 69.  
557 Tamtéž. 
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volbách do Spolkového sn�mu v roce 1976 a po volební porážce p�evzal vedení 

poslanecké frakce ve Spolkovém sn�mu. 

Kohl sledoval dlouhodob� strategii, jejímž cílem bylo uvoln�ní FDP ze 

spojenectví s SPD a její získání pro koalici s Unií.558 Kohl spoléhal na programové 

p�izp�sobení se FDP, zvlášt� v oblasti zahrani�ní politiky. Nap�íklad v b�eznu 1976 

nedbal usnesení unionistické frakce a nechal ve Spolkové rad� projít smlouvu o 

vzájemné hospodá�ské pomoci s Polskem, p�estože m�la CDU/CSU v této komo�e 

v�tšinu.559 Tento krok ozna�il Strauss ve svých pam�tech za Kohlovu zradu dohody, 

kterou spolu uzav�eli. Strauss napsal, že „ztroskotání této smlouvy by pro spolkovou 

vládu znamenalo, že prohraje blížící se volby do Spolkového sn�mu“.560 Kohl toho však 

nevyužil a místo toho u�inil vicekanclé�i Hansi Dietrichu Genscherovi (FDP) laskavost, 

aby ho naklonil pozd�jší koalici s CDU/CSU.561 Kohlovy plány dozrály, když se po 

volbách v roce 1980 zost�ily konflikty uvnit� sociáln�-liberální koalice a p�edseda FDP 

Genscher požadoval politický „obrat“.562 

Strauss na rozdíl od Kohla odmítal koncepci koalice s FDP a místo toho stav�l na 

absolutní v�tšin� CDU/CSU nebo na celostátní „�tvrté stran�“, která m�la vzniknout 

zcela nov� za podpory CSU nebo rozší�ením CSU i mimo Bavorsko.563 Tyto úvahy také 

stály v roce 1976 v pozadí rozhodnutí poslanc� CSU vytvo�it ve Spolkovém sn�mu 

vlastní poslaneckou frakci; ta však m�la pouze krátké trvání.564 

V �íjnu 1976 se m�ly konat další volby do Spolkového sn�mu. SPD vedla svoji 

volební kampa� tak�ka státnicky, nabízejíc „model N�mecka“, a kritizovala Strauss�v 

kurz jako nebezpe�ný risk pro Spolkovou republiku.565 Strauss již ve své proslavené 

�e�i na setkání CSU v Sonthofenu v listopadu 1974, krátce po volebním úsp�chu CSU 

v zemských volbách v Bavorsku,566 vyjád�il vskutku dramaticky svoji vizi: „Nesta�í, 

abychom se poušt�li pouze do obecných spor�.“ Je t�eba jasn� ukázat, že SPD 

„reprezentuje socialismus a nesvobodu, kolektivismus a nadvládu stranických špi�ek a 

                                                 
558 Müller, op.cit., s. 434. 
559 Viz projednávání smlouvy ve Spolkové rad� in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VII, s. 6519-
6526. Srov. Strauss, Die Erinnerungen, s. 508. 
560 Strauss, Die Erinnerungen, s. 512. 
561 Srov. tamtéž, s. 517. 
562 Srov. Müller, op.cit., s. 434. 
563 Tamtéž, s. 432. 
564 Srov. Krieger, op.cit., s. 71n. 
565 Krieger, op.cit., s. 71. 
566 Volby se konaly 27. �íjna 1974 a CSU v nich získala 62,1 procent, SPD 30,2 a FDP 5,2 procent hlas�. 
Viz volební výsledky in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VII, s. 6315. 
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že její politika sm��uje k nadvlád� Sov�tského svazu nad západní Evropou.“567 Poté 

Strauss zam��il svoji pozornost na d�sledky ropné krize. Zdravou ekonomiku lze podle 

n�j vytvo�it v p�ípad�, „když je krize tak silná, že díky ní dojde k ozdravnému šoku“. 

Aby se tohoto cíle dalo dosáhnout, požadoval Strauss „emocionalizaci obyvatelstva 

prost�ednictvím obav, strachu a pochmurného obrázku budoucnosti jak 

vnitropolitického, tak zahrani�n�politického rázu“.568 

„Der Spiegel“ Straussovu �e� v b�eznu 1975 zve�ejnil, p�estože nebyla ve�ejnosti 

v�bec ur�ena. Cílem „Spiegelu“ bylo prost�ednictvím ankety prokázat, že 72 procent 

obyvatel odmítá Strauss�v politický recept. „Spiegel“ i ostatní Straussovi protivníci 

doufali, že by p�edseda CSU mohl být díky této indiskreci odmítnut jako kandidát na 

ú�ad spolkového kanclé�e.569 Nebo� ješt� v prosinci 1974 se Strauss ve spolkovém 

pr�zkumu oblíbenosti umístil se svými 20 procenty t�sn� za Kohlem, který získal 21 

procent hlas�. Avšak na ja�e 1975 se Strauss propadl na 11 procent, zatímco Kohl 

dosáhl 39 procent.570 V tomto okamžiku se Kohl chopil iniciativy a nechal se 12. kv�tna 

p�edsednictvem CDU nominovat na kanclé�e.571 CSU nezbylo nic jiného než 

v p�edvolební kampani vsadit na co nejost�ejší slova a siln� konfronta�ní souboj. 

Spolkové volby v �íjnu 1976 p�inesly CDU a CSU zklamání. Navzdory 

ve�ejným obavám kv�li ekonomickým problém�m, strachu z levicového terorismu572 a 

p�es potupný pád Willyho Brandta se SPD a FDP poda�ilo ve volbách získat dohromady 

50 procent hlas� voli��, �ímž získaly mandát k pokra�ování své koali�ní vlády. Koalice 

                                                 
567 Cit. dle Bickerich, op.cit., s. 339. 
568 Tamtéž. 
569 Srov. Finger, op.cit., s. 385. 
570 Krieger, op.cit., s. 71. 
571 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VII, s. 6401. 
572 V roce 1977 vyvrcholily ve Spolkové republice teroristické akce organizace „Frakce Rudé armády“ 
(Rote Armee Fraktion, RAF), která vznikla po roce 1968 z malé �ásti levicového studentského 
protestního hnutí. Skupinu založili Andreas Baader, Ulrike Meinhofová, Gudrun Ensslinová, Horst 
Mahler, Irmgard Möllerová a další, p�i�emž se sami ozna�ovali jako komunistická m�stská partyzánská 
skupina. Zpo�átku byly teroristické akce RAF motivovány sociáln�revolu�ními cíli, pozd�ji však sloužily 
p�edevším k vydírání za ú�elem osvobození zat�ených terorist� a nakonec vyústily v násilí pro násilí. 
V dubnu 1977 byl na ve�ejné ulici v Karlsruhe zast�elen spolkový generální prokurátor Siegfried Buback. 
V �ervenci následoval atentát na Jürgena Ponto, mluv�ího p�edstavenstva Dresdner Bank. V zá�í pak byl 
unesen a zavražd�n prezident Svazu pr�myslník� a zam�stnavatel� Hanns-Martin Schleyer. Více 
k d�jinám RAF viz Da�ková, Šárka: „Teroristé v N�mecku. Frakce Rudé armády od revolty 
k terorismu.“, in: D�jiny a sou�asnost, �. 6, ro�. 2005, s. 14-18. Západon�me�tí politici se vzájemn� 
obvi�ovali z podílu na vytvo�ení podmínek, které umožnily vznik terorismu, a z nedostatku schopnosti 
sáhnout k efektivním protiopat�ením. Strauss hovo�il o „sympatizantech zlo�inecké skupiny Baader-
Meinhofová ve frakcích SPD a FDP“, p�edseda sn�movní frakce SPD Herbert Wehner pro zm�nu o 
Straussovi �ekl, že je „duchem terorista“. Viz Krieger, op.cit., s. 74. 
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CDU/CSU si polepšila oproti p�edchozím volbám o 3,7 procent a obdržela celkem 48,6 

procent hlas�. SPD získala 42,6 procent a FDP 7,9.573   

Strauss se po volbách rozhodl vytáhnout kartu svébytnosti CSU a na zasedání 

konaném 19. listopadu 1976 v alpském Kreuthu p�im�l poslance CSU ve Spolkovém 

sn�mu, aby vypov�d�li spole�nou sn�movní frakci s CDU. Tento krok byl navzdory 

silným protest�m schválen pom�rem hlas� 30 ku 18.574 Kohl na to reagoval o t�i dny 

pozd�ji tím, že p�im�l spolkové p�edsednictvo CDU k usnesení, že si CDU postaví 

v Bavorsku vlastní kandidátku.575 První kroky k vytvo�ení bavorské zemské organizace 

CDU byly skute�n� u�in�ny, a to p�edevším v „Novém Bavorsku“, tedy Francích a 

Švábsku. Podle pr�zkum� mohla CDU po�ítat v Bavorsku se ziskem poloviny hlas�.576 

Kohl byl tehdy u voli�� CSU oblíben�jší než sám Strauss.577 P�edseda CSU dal pr�chod 

svému hn�vu na zasedání Mládežnické unie v takzvané „Wienerwald-Rede“, která byla 

tajn� nahrána na magnetofonový pásek a op�t zve�ejn�na v týdeníku „Spiegel“. Strauss 

požadoval „d�v�ryhodn�jší, antisocialistickou a liberáln� konzervativní politiku“. 

Zárove� pronesl slova o „politických Pygmejích v CDU“ a Helmuta Kohla ozna�il za 

„naprosto neschopného politika, kterému chybí charakterové, duchovní i politické 

p�edpoklady.“578 

Avšak o pár týdn� pozd�ji byla p�es pokra�ující neshody op�t vytvo�ena 

spole�ná parlamentní frakce.579 CSU obdržela n�kolik písemných slib�: do budoucna 

mohla nap�íklad prezentovat ve Spolkovém sn�mu odlišná stanoviska a názory oproti 

CDU, byla vytvo�ena takzvaná „strategická komise“ s paritním zastoupením obou stran 

a také m�la být nadále diskutována otázka možného rozší�ení CSU na spolkovou úrove� 

(uzav�ena m�la být však pouze v p�ípad� dosažení oboustranné shody a mimoto jen za 

ú�elem navýšení spole�ného voli�ského potenciálu). P�es tyto malé ústupky CSU vyšel 

Kohl ze  sporu mezi sesterskými stranami jako jednozna�ný vít�z.580  

Nicmén� vládní posty v Bonnu stále nebyly nadosah. CSU se nehodlala smí�it s 

pouhým bezobsažným „�ekáním na FDP“ a Kohlovi nadále p�edhazovala „v�dcovskou 

                                                 
573 Volební výsledky podle Grosser, Dieter /Bierling, Stephan, op.cit., s. 33. 
574 Srov. jednání CSU v Kreuthu a reakci CDU in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VII, s. 6662-
6665 nebo na www.fjs.de (Parteivorsitzender/Vierte Partei/Kreuther Beschluss). 
575 AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VII, s. 6665.  
576 Srov. Finger, op.cit., s. 404n. 
577 Krieger, op.cit., s. 72. 
578 Cit. dle Bickerich, op.cit., s. 360-363. 
579 Schröck, op.cit., s. 184.  
580 Srov. Finger, op.cit., s. 407. 
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slabost“.581 Navíc se zm�nilo politické klima na vládní úrovni a Strauss�v kurs se za�al 

jevit p�ijateln�jší, než tomu bylo doposud. Politika SPD zam��ená na ekonomické 

reformy a détente v zahrani�n�politické oblasti již dávno ztratila sv�j elán. P�ibývaly 

vnitrostranické rozep�e, které spolkového kanclé�e Helmuta Schmidta zbavovaly 

podpory ve vlastních �adách.582 Náhlou zm�nu politických pom�r� mohou ilustrovat 

�ty�i p�íklady: levicový terorismus, finan�ní a hospodá�ská krize, hnutí za ochranu 

životního prost�edí a konec politiky détente.  

Trvající hospodá�ské krizi se Schmidt snažil �elit pomocí národních i 

mezinárodních opat�ení. Zvýšil se rozsah státních úv�r� a prost�ednictvím ú�inných 

ve�ejných program� k zvýšení po�tu pracovních míst se da�ilo úsp�šn� snižovat 

nezam�stnanost. Schmidt usiloval o hospodá�sko-politický konsensus s odbory a 

podnikateli i poté, co v roce 1977 ztroskotalo takzvané „dohodovací �ízení“.583  

V mezinárodním kontextu se spolková vláda pokoušela dosáhnout koordinace 

hospodá�ské politiky a zamezit protekcioná�ským opat�ením, proto se pravideln� 

zú�ast�ovala hospodá�ských konferencí nejvysp�lejších západních stát�, po�ádaných na 

nejvyšší úrovni každoro�n� od roku 1975.584 Poda�ilo se navázat hospodá�skou 

spolupráci i s komunistickými zem�mi. CDU/CSU však s východní politikou spolkové 

vlády trvale nesouhlasila a k vým�n� názor� mezi vládou a opozicí došlo i ohledn� 

n�meckého p�ísp�vku ke Konferenci o bezpe�nosti a spolupráci v Evrop� (KBSE).585 

Nicmén� Schmidt�v kabinet navzdory protest�m CDU/CSU dále rozvíjel východní 

politiku zahájenou p�edchozí Brandtovou vládou. 

V souvislosti s politickými zm�nami ve Spolkové republice v pr�b�hu 

sedmdesátých let je t�eba zmínit hnutí za ochranu životního prost�edí. Etablovaná 

politika se dostala do zna�ných nesnází jak kv�li protest�m namí�eným proti výstavb� 

jaderných elektráren, tak i z d�vodu obecného zne�iš�ování životního prost�edí. Pod 

tlakem ve�ejnosti p�ijal Spolkový sn�m v �ervenci 1974 zákon o vytvo�ení Spolkového 

ú�adu pro životní prost�edí.586 V lednu 1980 byla v Karlsruhe založena Strana zelených 

(Die Grünen), která se v roce 1983 poprvé dostala do Spolkového sn�mu, když ve 

                                                 
581 Krieger, op.cit., s. 72. 
582 Tamtéž, s. 73. 
583 Odbory se ho p�estaly zú�ast�ovat poté, co zam�stnavatelé vznesli u Spolkového ústavního soudu 
žalobu proti zákonu o spoluú�asti na rozhodování z roku 1976. Více k „dohodovacímu �ízení“ viz 
poznámka �. 467 na s. 99 této práce.  
584 Srov. Müller, op.cit., s. 421n. 
585 CDU/CSU však byla – spole�n� s Albánií – se svým zásadn� odmítavým postojem ke KBSE zcela 
osamocena. Srov. Müller, op.cit., s. 420n. 
586 Více k ekologické politice SRN viz www.de.wikipedia.org (heslo: Umweltpolitik). 
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volbách získala 5,6 procent hlas� a 27 poslaneckých mandát�.587 V roce 1985 pak byla 

vytvo�ena první rudo-zelená koali�ní vláda v Hesensku. Vyvrcholením snah ob�anských 

iniciativ a n�kterých politik� bylo vytvo�ení spolkového ministerstva životního 

prost�edí v �ervnu 1986.  

Zatímco se Spolková republika vzpamatovávala z ropného šoku, za�alo se 

uvažovat o zna�ném navýšení výroby elekt�iny prost�ednictvím jádra. Proti tomuto 

úmyslu se však postavili ochránci životního prost�edí a obyvatelé n�meckých obcí, ve 

kterých se jaderné elektrárny m�ly stav�t.588 Protesty ješt� zesílily po nehod� reaktoru 

jaderné elektrárny u m�ste�ka Harrisburg ve Spojených státech, ke které došlo v b�eznu 

1979. P�estože to byli p�edevším sociální demokraté, kte�í ztratili mnoho voli�� ve 

prosp�ch Strany zelených, byly ke zm�n� svého postoje p�inuceny i strany koalice 

CDU/CSU, jež si musely za�ít osvojovat „zelené“ myšlenky.589 

Není divu, že se Strauss jakožto rozhodný zastánce jaderné energie stal jedním 

z hlavních ter�� tohoto protestního hnutí. Nakonec musel u�init jisté ústupky ve vztahu 

k ochran� životního prost�edí, avšak vnit�n� se nikdy neodvrátil od svého názoru, že 

budoucnost pat�í jaderné energii. Jako argument proti oponent�m s oblibou používal 

„nazeleno nat�ené“ tvrzení, že jaderná energie taktéž p�ispívá k ochran� životního 

prost�edí, protože v atomové elektrárn� nedochází k žádnému spalování, jež by 

vytvá�elo nežádoucí emise.590  

V druhé polovin� sedmdesátých let také došlo k z�etelnému ochlazení vztah� 

mezi Východem a Západem. Mnozí dokonce mluvili o „nové studené válce“.591 Tyto 

skute�nosti politicky nahrávaly Straussovi, jehož kompetence v oblasti bezpe�nostní 

politiky nemohl uvnit� unionistických stran nikdo zpochybnit. Avšak výborným 

znalcem bezpe�nostní politiky byl i kanclé� Schmidt. Ve skute�nosti to byl práv� 

Schmidt, který již ve svém projevu b�hem londýnského zasedání Rady NATO v kv�tnu 

1977 požadoval, aby Západ zvýšil po�et raket st�edního doletu.592  

Na p�elomu let 1976 a 1977 za�al totiž Sov�tský svaz s nahrazováním starších 

raket st�edního doletu, namí�ených na západní Evropu, moderními raketami SS-20 se 

t�emi hlavicemi. Schmidtova vláda to považovala za porušení strategické rovnováhy 

                                                 
587 Volební výsledek podle Grosser, Dieter /Bierling, Stephan, op.cit., s. 130. 
588 Srov. Müller, op.cit., s. 425n. 
589 Krieger, op.cit., s. 75. 
590 Tamtéž. 
591 Tamtéž, s. 75n. 
592 Srov. Schmidt�v projev in: AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VII, s. 6750-6752 a Schmidtovu 
zprávu o zasedání NATO pro Spolkový sn�m viz tamtéž, s. 6753n.  
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v Evrop� a zahájila v rámci NATO diskusi o protiopat�eních.593 Americká vláda, která 

danému problému v�novala zpo�átku pouze nepatrnou pozornost, pochopila, že se jí tím 

otevírá možnost zlepšit vlastní strategické postavení v��i Sov�tskému svazu 

rozmíst�ním amerických raket st�edního doletu v Evrop�.594 Dne 12. prosince 1979 se 

minist�i zahrani�í a obrany zemí NATO dohodli na takzvaném „dvojím rozhodnutí“: 1. 

rozmíst�ní pozemních atomových zbraní st�edního doletu (108 raket Pershing-II a 464 

st�el s plochou dráhou letu) v Evrop� na konci roku 1983; 2. nabídka Sov�tskému svazu 

k jednání s USA o zbraních st�edního doletu; výsledek t�chto jednání m�l rozhodnout o 

bodu 1.595  

Americko-sov�tská jednání byla zahájena 30. listopadu 1981 v Ženev�. Mezitím 

za�alo ve v�tšin� �lenských zemí NATO široké mírové hnutí naléhat na své vlády, aby 

upustily od dozbrojování. Rovn�ž uvnit� SPD vzr�stala v��i n�mu opozice, jež výrazn� 

zesílila po zm�n� vlády v Bonnu na podzim 1982. Na sjezdu SPD v Kolín� v listopadu 

1983 se p�evážná v�tšina delegát� vyslovila proti rozmíst�ní raket.596 CDU/CSU a FDP 

naopak stály rozhodn� za dvojím rozhodnutím NATO. Spolková vláda doufala 

v úsp�šný výsledek ženevských jednání, v p�ípad� jejich ztroskotání se však rozhodla 

pro rozmíst�ní amerických raket, v neposlední �ad� i kv�li zachování soudržnosti 

západního spojenectví.597  

Ženevská jednání však nep�inesla žádné sblížení amerických a sov�tských 

stanovisek. Dne 22. listopadu 1983 se Spolkový sn�m rozhodl po dvoudenní vášnivé 

debat� v�tšinou hlas� CDU/CSU a FDP pro rozmíst�ní raket. S rozmis�ováním ve 

Spolkové republice za�aly Spojené státy hned druhý den; Sov�tský svaz pak p�erušil 

ženevská jednání.598  

 

 

 

 

 

 

                                                 
593 Müller, op.cit., s. 436. 
594 Tamtéž. 
595 Srov. výsledky jednání mimo�ádného zasedání ministr� zahrani�í a obrany zemí NATO v Bruselu 12. 
prosince 1979 in: www.nato.int (e-Library/e-Documentation/Summits and Ministerial Meetings – 1979). 
596 Müller, op.cit., s. 436. Srov. Grosser, Dieter /Bierling, Stephan, op.cit., s. 114. 
597 Tamtéž. 
598 Müller, op.cit., s. 437. 
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XIV. Kandidát na kanclé�e a bavorský premiér 

 

 

V zá�í 1977 byl Strauss na sjezdu CSU nominován na bavorského ministerského 

p�edsedu. K jeho nominaci došlo s p�ekvapiv� velkým p�edstihem jak vzhledem k 

bavorským zemským volbám, plánovaným na �íjen 1978, tak i s ohledem na volby do 

Spolkového sn�mu, které se m�ly konat o dva roky pozd�ji. Jeho volba byla schválena, 

a�koli dosavadní bavorský premiér za CSU Alfons Goppel, který stál v �ele Bavorska 

již od roku 1962, nebyl ješt� p�ipraven tento post opustit.599 Strauss však byl 

p�esv�d�en, že mu tento ú�ad jakožto dlouholetému a úsp�šnému stranickému 

p�edsedovi musí být dán k dispozici pro jeho další politický vzestup. Funkci bavorského 

premiéra vnímal jako významnou sou�ást své politické kariéry a zárove� jako 

„odrazový m�stek“ do dalších boj� o post spolkového kanclé�e.600 Jak jinak vysv�tlit 

jeho rozsáhlé zahrani�n�politické aktivity podniknuté v letech, kdy stál v �ele 

Bavorska? Pravdou je, že rozhovory se západními spojenci nebo p�edstaviteli NDR vedl 

i berlínský starosta a že ostatní p�edsedové vlád jednotlivých spolkových zemí také 

udržovali �etné zahrani�ní kontakty, ale nikdo z nich nebyl tak celosv�tov� politicky 

aktivní jako Strauss. V �íjnových volbách do bavorského zemského sn�mu roku 1978 

nakonec CSU získala 59,1 procent, zatímco SPD 31,4 a FDP 6,2 procenta hlas�. Strauss 

následn� p�evzal ú�ad bavorského ministerského p�edsedy.601  

P�i politickém koloto�i b�hem prezidentské volby v kv�tnu 1979 vylou�il 

Strauss kandidaturu p�edstavitele vlastní strany, a�koli CSU jako jediná ze stran 

etablovaných na bonnské úrovni ješt� nem�la tento post ve svých rukou. CSU p�itom 

pro prezidentský ú�ad disponovala vhodnou osobou - bavorským ministrem kultury 

Hansem Maierem, který byl zárove� prezidentem centrálního komitétu n�meckých 

katolík� a jedním z p�edních konzervativních katolických intelektuál�. Strauss ale cht�l 

pro CSU a p�edevším pro sebe získat post spolkového kanclé�e, a tak souhlasil 

s nominací tehdejšího p�edsedy Spolkového sn�mu Karla Carstense (CDU).602  

Mezitím došla Straussova jízlivost v��i Kohlovi tak daleko, že se p�edseda CDU 

vzdal další kandidatury na kanclé�ský post. Místo sebe si však vyhradil kandidaturu 

                                                 
599 Srov. Krieger, op.cit., s. 77. 
600 Srov. Schröck, op.cit., s. 195, Finger, op.cit., s. 421n. 
601 Výsledky podle AdG: Deutschland 1949 bis 1999, sv. VII, s. 7017n. 
602 Srov. Finger, op.cit., s. 422n. 
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Ernsta Albrechta, jenž byl nad�jí liberálního k�ídla CDU.603 Jako ministerský p�edseda 

spolkové zem� Dolní Sasko vytvo�il v únoru 1976 koali�ní vládu CDU a FDP, �ímž 

dobyl baštu SPD a v �ervnu 1978 dokonce získal absolutní v�tšinu pro CDU. Na konci 

kv�tna 1979 jej p�edsednictvo CDU nominovalo na kanclé�e. CSU proti n�mu postavila 

jako kandidáta op�t svého p�edsedu.604  

Tentokrát se ovšem Strauss dostal ke slovu, pon�vadž Albrechtovi se nepoda�ilo 

p�esv�d�it širší vedení CDU, aby podpo�ilo jeho kandidaturu. N�kte�í jeho �lenové 

p�itom m�li být ovliv�ováni p�edstaviteli CSU.605 V každém p�ípad� p�ijala dne 2. 

�ervence 1979 spole�ná frakce CDU/CSU pom�rem hlas� 135 ku 102 usnesení, na 

jehož základ� byl Franz Josef Strauss ur�en za kandidáta unionistických stran na 

spolkového kanclé�e.606 Spole�ná dohoda byla usnadn�na tím, že do hry mezitím 

vstoupil místop�edseda CDU a zárove� její zemský p�edseda v Bádensku-

Württembersku, Hans Filbinger, který se netajil svou podporou Straussovi.607  

Filbinger se sice �adil ke skupin� konzervativních odp�rc� Helmuta Kohla, 

avšak roku 1978 vypukl kolem jeho osoby skandál, jehož následkem skon�ila i jeho 

opora Straussovi. Filbinger byl velmi populární ve své spolkové zemi, kde v letech 1966 

až 1978 vykonával funkci ministerského p�edsedy: Bádensko-Württembersko bylo 

v jeho é�e považováno za vzor politické a hospodá�ské stability a bylo „ukázkovou 

zemí“ CDU. V únoru 1978 však musel po nátlaku médií post ministerského p�edsedy 

Bádenska-Württemberska opustit, jelikož se odhalilo, že v pr�b�hu prvních m�síc� roku 

1945 jakožto soudce a žalobce u námo�nictva navrhoval a vynášel rozsudky smrti nad 

dezertéry. Posléze, v pr�b�hu roku 1979, byl p�inucen rezignovat i na své stranické 

funkce, do roku 1981 však z�stal �lenem spolkového p�edsednictva CDU.608 Filbinger 

byl posledním vysokým politikem ve Spolkové republice, který byl p�inucen odstoupit 

kv�li své nacistické minulosti.  

Vedení CDU tím, že odmítlo poslušnost svému stranickému šéfovi a odvolalo 

nominaci Albrechta, odhalilo ve�ejnosti panující nejednotnost ve vlastních �adách. 

                                                 
603 Srov. Schröck, op.cit., s. 195, Krieger, op.cit., s. 78, Finger, op.cit., s. 425. 
604 Více k p�edvolebním událostem a kandidatu�e Strausse na post spolkového kanclé�e ve spolkových 
volbách roku 1980 viz www.fjs.de (heslo: Parteivorsitzender/Bundestagswahl 1980). 
605 Krieger, op.cit., s. 78. 
606 Viz Schröck, op.cit., s. 195 nebo www.fjs.de (heslo: Parteivorsitzender/Bundestagswahl 1980). 
607 Krieger, op.cit., s. 79. 
608 K „afé�e Filbinger“ srov. Wette, Wolfram: Filbinger, eine deutsche Karriere, Springe 2006 nebo 
Neubauer, Franz: Das öffentliche Fehlurteil.  Der Fall Filbinger als ein Fall der Meinungsmacher. 
Regensburg 1990. 
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Navíc 102 hlasy proti Straussov� kandidatu�e na kanclé�e, které se vší pravd�podobností 

pocházely z �ad CDU, dávaly najevo nep�íliš pevnou frontu CDU/CSU sm��ující do 

spolkových voleb. Mimoto Kohl z�stal p�edsedou spole�né frakce CDU/CSU ve 

Spolkovém sn�mu a Strauss byl poko�en tím, že se musel do budoucna výslovn� vzdát 

jakýchkoli plán� na p�etvo�ení CSU v „celospolkovou“ stranu.609  

Strauss se nacházel ve složité p�edvolební situaci. Musel po�ítat se zna�nou 

vnitrostranickou opozicí uvnit� CDU 610 a k tomu byl odkázán na její volební aparát. Na 

jednu stranu si sice získal p�íze� voli�� na p�edvolebních shromážd�ních v severním 

N�mecku, na druhou stranu však mnoho zastánc� Kohlovy strany nemohlo CSU 

zapomenout, že se po léta p�íliš sebev�dom� projevovala jako politická alternativa k 

CDU.611 Za t�chto podmínek mohl Strauss vyhrát pouze v p�ípad�, že by se v jeho 

prosp�ch vyvíjely následující �ty�i faktory: rychlý rozpad Schmidtovy vlády, náklonnost 

FDP ke zm�n� koalice, v�rohodná prezentace kandidáta CDU/CSU jakožto osoby 

sjednocující unionistické strany a také politické št�stí. 

Pokud se jedná o �tvrtý faktor, ten Strausse zklamal hned na samém po�átku, 

nebo� zemské volby v Severním Porýní-Vestfálsku v kv�tnu 1980 nedopadly pro CDU 

dob�e. Volby vyhrála SPD s 48,4 procenty hlas� a CDU skon�ila druhá se ziskem 43,2 

procent hlas�. V zemském sn�mu pak zasedli pouze zástupci t�chto dvou stran, jelikož 

FDP se ziskem 4,9 procent hlas� nep�ekonala pot�ebnou p�tiprocentní hranici. SPD tak 

dosáhla absolutní v�tšiny k�esel a mohla provést zm�nu vlády.612 Vina byla �áste�n� 

svalována na Strausse, kterému byl od nyn�jška p�i�azen 23�lenný volební tým pod 

vedením Gerharda Stoltenberga, jenž se m�l stát v p�ípad� vít�zství ve spolkových 

volbách ministrem financí.613       

Ani ostatní faktory se nevyvíjely p�íliš dob�e. Sociáln�-liberální koalicí sice 

zmítaly problémy, po�ínaje vášnivou diskusí ohledn� raket st�edního doletu a vztah� 

mezi Západem a Východem a kon�e hádkami kv�li hnutí za ochranu životního 

prost�edí,614 p�esto se kanclé�i Schmidtovi poda�ilo pro svou vládní koalici získat ve 

spolkových volbách v �íjnu 1980 o 3 procenta hlas� více než p�ed �ty�mi lety, zatímco 

koalice CDU/CSU dosáhla svého druhého nejhoršího výsledku od roku 1949. SPD si 

                                                 
609 Krieger, op.cit., s. 79. 
610 Finger, op.cit., s. 466. 
611 Krieger, op.cit., s. 79. 
612 Výsledky voleb podle oficiálních internetových stránek Severního Porýní –Vestfálska viz www.nrw.de 
(heslo: Nordrhein-Westfalen/Geschichte/1980/Landtagswahl). 
613 Srov. Finger, op.cit., s. 441. 
614 Srov. Grosser, Dieter /Bierling, Stephan, op.cit., s. 17-23. 
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udržela tak�ka stejnou voli�skou p�íze� a obdržela celkem 42,9 procent hlas�.  FDP 

však získala o 2,7 procent hlas� navíc (celkem 10,6 procent), z nichž mnohé byly 

ozna�eny za „zap�j�ené“ kanclé�i Schmidtovi, jenž byl mnohem populárn�jší než jeho 

sociáln�demokratická strana.615 Zelení získali pouze 1,5 procenta, p�estože se n�kolik 

m�síc� p�edtím dostali do Stuttgartského zemského sn�mu s 5,3 procenty hlas�. 

CDU/CSU ztratila 4,1 procento oproti „Kohlovu výsledku“ z roku 1976 a získala 44,5 

procent hlas�. Dokonce i v samotném Bavorsku p�išla o 2,4 procenta.616 

Op�tovné vít�zství sociáln�-liberální koalice bylo zd�vod�ováno r�znými 

aspekty. Schmidtovi se evidentn� poda�ilo prezentovat volby jako plebiscit proti 

Straussovi,617 a tím rozptýlit jakékoli projevy neshod ve spolkovém kabinetu. Schmidt 

Strausse p�ed volbami ozna�il za nevypo�itatelného bojovníka, který se snaží 

spole�enské problémy pouze zakrýt, místo toho aby je skute�n� �ešil. Kanclé� zárove� 

poznamenal, že v západním N�mecku je sice zako�en�no konzervativní p�esv�d�ení, ale 

také zde existuje i silný požadavek po harmonii.618 Jen málokte�í toužili po tak 

razantním p�etvo�ení státu, spole�nosti a ekonomiky, jako to m�la v úmyslu provést 

Margaret Thatcherová ve Velké Británii.  Takové cíle nesledovala ani FDP, která se sice 

verbáln� vyjad�ovala pro voln�jší trh a menší zásahy státu, ale tentokrát rad�ji vsadila 

na „antistraussovskou“ kartu.619  

Strauss si nedokázal získat ani politický st�ed, ani velké spole�enské organizace. 

N�mecký odborový svaz si znep�átelil, když jej hanliv� ozna�il jako „odbory sm��ující 

k socialismu“. Ani podnikatelé nebyli Straussovi naklon�ni, jelikož vcelku dob�e 

vycházeli s „ekonomickým kanclé�em“ Schmidtem. Pro katolickou církev byl Strauss 

p�íliš laicky založený, nap�íklad v otázce interrupce. Evangelická církev se zase p�íliš 

angažovala jak v „Ostpolitik“ a mírotvorné politice, tak v otázce ochrany životního 

prost�edí, než aby se nechala oslovit Straussovými hesly namí�enými proti Sov�tskému 

svazu a podporujícími velký pr�mysl.620  

Politika druhé Schmidtovy vlády postupn� ztrácela sv�j sociáln�demokratický 

charakter. Propast mezi spolkovým kanclé�em, jehož popularita u n�meckého 

obyvatelstva i ve sv�t� dosáhla vrcholu, a jeho stranou, kterou nadále vedl Willy Brandt, 

                                                 
615 Srov. Müller, op.cit., s. 432 a Krieger, op.cit., s. 80. 
616 Volební výsledky podle Grosser, Dieter /Bierling, Stephan, op.cit., s. 33n. 
617 Srov. Finger, op.cit., s. 449n. 
618 Krieger, op.cit., s. 80. 
619 Srov. Schröck, op.cit., s. 200. 
620 Srov. Krieger, op.cit., s. 81. 
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se zv�tšovala. Škrty v sociální oblasti vyvolaly protesty v �adách SPD a odbor�.621 

V lét� 1982 nastala pro Strausse další p�íležitost, aby usiloval o post spolkového 

kanclé�e. Tehdy totiž spolkový ministr hospodá�ství, Otto hrab� Lambsdorff z FDP, 

vystoupil s požadavkem, aby vláda zahájila nový ekonomický kurs, jehož sou�ástí by 

byla drastická úsporná opat�ení, týkající se práv� oblasti sociálních výdaj�. Jeho 

požadavek vyvolal uvnit� spolkového kabinetu prudkou vým�nu názor� a hrozilo, že se 

vládní koalice rozpadne.622  

Zatímco Strauss vinil ze špatné ekonomické situace ob� vládní strany, Kohl 

reagoval mnohem uvážliv�ji a mírn�ji. Z jeho pohledu by totiž rozpad sociáln�-liberální 

koalice a její nahrazení koalicí k�es�ansko-liberální vy�ešily jeho vlastní souboj o moc 

se Straussem. Ten již b�hem volebního boje v roce 1980 n�kolikrát nabídl, že se vzdá 

kandidatury na kanclé�e, pokud FDP zm�ní koalici.623  

V FDP se strhla bou�livá debata o tom, jak �ešit krizovou situaci ve vlád�, a 

nakonec skute�n� došlo k vým�n� koali�ního partnera, jímž se te� stala CDU/CSU.624 

To umožnilo na základ� konstruktivního hlasování o ned�v��e 1. �íjna 1982 volbu 

Helmuta Kohla spolkovým kanclé�em.625  

Podle Straussových p�edstav se m�ly hned na podzim 1982 konat nové volby. 

Strauss byl p�esv�d�en, že by v nich CDU/CSU dosáhla fenomenálního volebního 

úsp�chu, a dokonce v��il i v možnost zisku v�tšiny hlas�.626 Na brzkém konání voleb se 

m�l údajn� dohodnout p�ímo se Schmidtem, protože oba doufali, že by tak definitivn� 

„vyhnali“ FDP ze Spolkového sn�mu.627 Nicmén� Kohl se již dohodl s p�edsedou FDP 

Genscherem, že se stane kanclé�em, zatímco FDP si za jeho p�sobení v ú�adu kanclé�e 

ponechá svá ministerstva; volby, které m�ly potvrdit �i porazit novou koalici, se m�ly 

konat až v následujícím roce.628  

Nutno podotknout, že vedení FDP nebylo v otázce vým�ny koali�ního partnera 

jednotné a že ji p�edsednictvo strany schválilo pouhými 18 hlasy ku 15. Odp�rci zm�ny 

koalice se totiž obávali, že na FDP bude svalována vina z rozpadu vlády a že sociální 

demokraté ur�it� využijí každé p�íležitosti, aby to tak prezentovali ve�ejnosti.629 

                                                 
621 Müller, op.cit., s. 410. 
622 Srov. Finger, op.cit., s. 481. 
623 Krieger, op.cit., s. 81. 
624 Müller, op.cit., s. 410. 
625 Srov. Grosser, Dieter /Bierling, Stephan, op.cit., s. 24n. a 107n. 
626 Strauss, Die Erinnerungen, s. 554. 
627 Finger, op.cit., s. 481.  
628 Krieger, op.cit., s. 81n. 
629 Tamtéž, s. 82. 



 127 

Vnitrostranické konflikty uvnit� FDP nakonec p�ivedly n�které její poslance a stranické 

p�edstavitele do �ad SPD.630 	ást FDP, která se p�idala ke Kohlovi, odsouhlasila ve 

vládním programu da�ové navýšení, které paradoxn� zamítla Schmidtovi. 

K ospravedln�ní vým�ny koali�ního partnera mohl p�edseda strany Genscher, který op�t 

p�evzal funkci ministra zahrani�í a vicekanclé�e, pouze uvést, že nová vláda bude 

pokra�ovat v zahrani�ní a obranné politice sociáln�-liberální koalice.631  

Pro Strausse bylo t�žkou porážkou, že se ke Kohlovu kurzu p�ipojil celý 

sn�movní klub CSU, a to v�etn� jeho p�edsedy Friedricha Zimmermanna, jenž pat�il 

mezi Straussovy blízké p�átele.632 Souhlas vyjád�ilo i p�edsednictvo CSU a vyšlo 

Straussovi vst�íc pouze s prázdnou frází, že by nové volby mohly být uspo�ádány 

v listopadu nebo prosinci 1982, zatímco Kohl a Genscher po�ítali s jejich konáním na 

po�átku následujícího roku.633  

Strauss patrn� ud�lal chybu, že onoho podzimu odmítl Kohlovu nabídku na 

kabinetní post. Už jen svou p�ítomností by mohl FDP zp�sobit velké škody a Kohla 

dostat do situace, ve které by se mu jako kanclé�i nepoda�ilo udržet vedení 

unionistických stran pod svou kontrolou. Nicmén� Strauss nemínil vym�nit sv�j 

zaru�ený post bavorského ministerského p�edsedy za dlouhodob� nejistou funkci 

v bonnské vlád�.634  

P�ed�asné volby do Spolkového sn�mu se konaly 6. b�ezna 1983 a potvrdily 

novou vládu Kohla a jeho vicekanclé�e Genschera.635 Vzestup, který vláda slibovala 

b�hem p�edvolební kampan�, se sice projevil oživením hospodá�ství, ovšem po�et 

nezam�stnaných se zvýšil z 1,8 milion� (1982) na 2,2 milion� (1984/1985).636 Proti 

odporu rozsáhlého mírového hnutí, k n�muž se p�ipojila i SPD, prosadila spolková 

vláda v roce 1983 rozmíst�ní amerických raket st�edního doletu ve Spolkové 

republice.637  

                                                 
630 Mezi nimi byli generální tajemník FDP Günter Verheugen a p�edsedkyn� finan�ního výboru 
Spolkového sn�mu Ingrid Matthäus-Maierová. Srov. Alemann, Ulrich: Das Parteiensystem der 
Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2000, s. 63. 
631 Müller, op.cit., s. 418. 
632 Finger, op.cit., s. 483. 
633 Krieger, op.cit., s. 82. 
634 Ke Kohlov� nabídce a Straussov� reakci srov. Finger, op.cit., s. 483 a 485, Schröck, op.cit., s. 211, 
Bickerich, op.cit., s. 305. Kohl Straussovi nabízel post vicekanclé�e a ministra vnitra �i obrany. 
635 CDU/CSU získala 48,8 procent, SPD 38,2, FDP 7 a Zelení 5,6 procent hlas�. Viz Grosser, 
Dieter/Bierling, Stephan, op.cit., s. 108 a 130.  
636 Müller, op.cit., s. 410. 
637 Srov. tamtéž, s. 436n. 
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Nová vládní koalice musela p�ekonat potíže vyvolané �adou afér, do nichž byli 

zapleteni r�zní spolkoví minist�i.638 V�tší množství p�ípad� špionáže v polovin� 

osmdesátých let nicmén� neovlivnilo vztahy s NDR, jež Kohlova vláda, pokra�ující 

v n�mecké politice sociáln�-liberální koalice, naopak dále rozvíjela. Vedení NDR se i 

po zm�n� vlády v Bonnu snažilo, aby zost�ené nap�tí mezi Východem a Západem 

proniklo co nejmén� do vztah� mezi ob�ma n�meckými státy.639  

Vstup sov�tských vojsk do Afghánistánu na konci roku 1979 siln� zhoršil vztahy 

mezi Východem a Západem. Zost�ení nap�tí vycházelo rovn�ž z vnitropolitického 

vývoje v Polsku, kde v lét� 1980 po masové stávce vznikla nezávislá odborová 

organizace Solidarita. Na Západ� se nevylu�ovala možnost, že Sov�tský svaz v Polsku 

vojensky zasáhne.640 Když pak nový americký prezident Reagan (od ledna 1981) za�al 

vystupovat v��i SSSR tvrd�ji než jeho p�edch�dci, zdálo se, že proces uvol�ování 

nap�tí zahájený na konci šedesátých let definitivn� skon�il.  

Pozoruhodné na této situaci bylo, že vlády obou n�meckých stát� usilovaly o to, 

aby negativní d�sledky zost�eného nap�tí mezi Východem a Západem alespo� v oblasti 

„mezin�meckých“ vztah� udržely v pat�i�ných mezích. Kontakty mezi Bonnem a 

Východním Berlínem nijak nepolevily, ba dokonce zintenzívn�ly. Byla upravena �ada 

praktických problém�: nap�íklad v únoru 1982 zavedla východon�mecká vláda úlevy 

pro cestování do Spolkové republiky. Sám Strauss m�l významný podíl na poskytnutí 

miliardového úv�ru NDR západon�meckými bankami, za který se zaru�ila Spolková 

republika.641  

Po neúsp�šné kandidatu�e na ú�ad spolkového kanclé�e za�al Strauss vyvíjet 

vlastní zahrani�n�-politické aktivity, kterými cht�l na sebe pravd�podobn� upoutat 

pozornost a získat politické body.642 Strauss kritizoval Genscherovu zahrani�ní politiku: 

„B�hem rozhovor� s Genscherem jsem shledal – a nep�ekvapilo m� to - že n�mecká 

zahrani�ní politika od roku 1969 soustavn� ztrácí své obrysy. … Od nástupu Genschera 

se už pouze jedná o multilaterální n�meckou kongresovou politiku. … Je otázkou, zda 

tento národ ješt� v�bec chce, alespo� podle názoru mnohých politik� a publicist�, z�stat 

národem.“643  

                                                 
638 Müller, op.cit., s. 411. 
639 Tamtéž. 
640 Srov. Nálevka, Vladimír: Sv�tová politika ve 20. století (II.), Praha 2000, s. 227n. 
641 Müller, op.cit., s. 430. 
642 Krieger, op.cit., s. 83, srov. Schröck, op.cit., s. 191-195. 
643 Strauss, Die Erinnerungen, s. 564. 
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Strauss konkrétn� upozor�oval na skute�nost, že neexistuje žádná n�mecká 

zahrani�ní politika ve vztahu k Asii, Africe a Blízkému východu.644 Jeho politické 

poselství se týkalo z�ejmého vlivu Sov�tského svazu v t�chto oblastech a jednalo se o 

téma, které se po pádu portugalského impéria v Africe stalo populární mezi americkými 

odp�rci politiky détente a které Straussovi mohlo ve smyslu národní a antisov�tské 

politiky zvýšit doma politické skóre. Skute�nost, že udržoval v�elé vztahy s diktátory, 

nap�íklad s prezidentem Toga Eyadémou Gnassingbé, �i s p�edstaviteli jihoafrického 

Apartheidu, p�itahovalo velkou pozornost Straussových nep�átel v n�meckých médiích. 

Naopak n�kte�í Straussovi p�átelé a d�ležití mecenáši CSU se prost�ednictvím jeho 

zahrani�ních kontakt� snažili získat obchodní výhody; v neposlední �ad� se jednalo o 

n�které majitele masokombinát�, kte�í hráli svou roli i v rámci Straussovy politiky ve 

vztahu k východnímu N�mecku.645  

V lednu 1975 se Strauss vydal do 	ínské lidové republiky. Jeho cesta byla 

spojována s p�iost�ením pravicového kurzu uvnit� CSU a dávána do souvislosti s již 

zmi�ovaným projevem na stranickém setkání v Sonthofenu v listopadu 1974.646 Sbíral 

body proti politice détente, která z pohledu Pekingu znamenala posílení Sov�tského 

svazu a naopak oslabení pozice 	íny. Proto Peking ve Straussovi vid�l spojence, který 

vystupuje proti postupnému rozši�ování sov�tské moci. Teze o n�mecké jednot�, že 

v N�mecku existuje jen jeden národ, ne�inila pekingským komunist�m velké 

problémy.647  

Strauss cht�l možná svými zahrani�ními cestami ud�lat dojem na svazy 

vyhnanc� a obhájit právo na své v�dcovství nacionáln� a konzervativn� nalad�ných 

voli��. Z hlediska sv�tové politiky se však nestal u N�mc� p�íliš populární.648 Helmut 

Kohl se poté, co se stal spolkovým kanclé�em a rozhodl se pokra�ovat v sociáln�-

liberální „Ostpolitik“, pokusil Strausse od kurzu nep�átelství v��i politice détente 

odvrátit.649 V roce 1983 nadešla vhodná chvíle, jelikož vedení NDR bylo p�ipraveno 

zaplatit velkému egu Franze Josefa Strausse da� a sob� posloužit získáním nové 

finan�ní p�j�ky od Západu. 

N�mecká demokratická republika se již delší dobu zásobila devizami, aby si 

nomenklatura SED mohla „zp�íjemnit život“. Pozd�ji musela vyrovnávat stále vyšší 

                                                 
644 Srov. Strauss, Die Erinnerungen, s. 564. 
645 Srov. Krieger, op.cit., s. 84, srov. Schröck, op.cit., s. 194n. 
646 Srov. Finger, op.cit., s. 380. 
647 Srov. Schröck, op.cit., s. 191-194, Krieger, op.cit., s. 84. 
648 Krieger, op.cit., s. 85. 
649 Tamtéž. Srov. Finger, op.cit., s. 488n. 
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deficit ve�ejných financí, zejména od poloviny sedmdesátých let, kdy jí Sov�tský svaz 

radikáln� omezil subvence.650 Jedním z d�vod�, pro� m�lo vedení NDR jednat práv� se 

Straussem, byla obava SED z dalšího rozmis�ování jaderných hlavic, plánované na 

podzim roku 1983. Prost�ednictvím kontakt� se Straussem vyslala NDR jasný politický 

signál Moskv�.651  

Na konci dubna 1983 se u Strausse ohlásil starý obchodní cestující Josef März 

s otázkou, zda by p�ijal d�v�rníka Ericha Honeckera. Jednalo se o Alexandra Schalck-

Golodkowského, plukovníka ministerstva státní bezpe�nosti (Stasi) a �editele široce 

rozv�tveného firemního impéria v rámci oblasti obchodní koordinace (Kommerzielle 

Koordinierung – Ko-Ko) pod�ízené práv� Stasi.652 Hlavním úkolem Stasi v oblasti 

obchodní koordinace bylo obstarávání deviz, a to všemi legálními i nelegálními 

prost�edky a navíc mimo reálné možnosti b�žného zahrani�ního obchodu. Bavorský 

obchodník s masem März, kdysi pokladník CSU, realizoval se Schalckem již mnoho let 

spole�né obchody, a to jak v rámci n�meckých stát�, tak i nap�íklad se státy Blízkého 

východu.653 

B�hem prvního Straussova setkání se Schalckem, které prob�hlo 5. kv�tna 1983 

v Märzov� dom�, se jednalo p�edevším o odbavování cestujících na vnitron�mecké 

hranici. Na druhé setkání, které se konalo o �ty�i týdny pozd�ji, p�ivezl Schalck dlouhý 

dopis od Honeckera, jenž se zmi�oval o hospodá�ských potížích NDR a žádal o 

poskytnutí úv�ru. Na oplátku nabídl demontáž automatických spínacích za�ízení na 

hranicích se západním N�meckem, ke které by došlo b�hem podzimu 1983, dále 

zjednodušení kontroly na hranicích a zárove� usnadn�ní kontakt� rozd�lených 

n�meckých rodin. Po t�etím setkání, kdy byla spole�n� formulována dohoda o 

poskytnutí úv�ru, následovala 24. �ervence 1983 Straussova návšt�va u Honeckera na 

Werbellinsee v Braniborsku.654 

Nejen sou�asníci si kladli otázku, pro� práv� Strauss p�istoupil na tato jednání a 

pro� tak vlastn� podpo�il politiku détente. P�edevším je t�eba poukázat na konkrétní 

�asové období. Celá akce prob�hla v dob� p�ed plánovaným dodate�ným vyzbrojením 

raketami st�edního doletu, na kterém se dohodly Spojené státy se svými spojenci 

z NATO. S ochotou k demontáži automatických spínacích za�ízení na hranici mezi SRN 

                                                 
650 Krieger, op.cit., s. 85. 
651 Tamtéž. 
652 Srov. Schröck, op.cit., s. 217, srov. Bickerich, op.cit., s. 306n. 
653 Srov. Bickerich, op.cit., s. 306, Krieger, op.cit., s. 85. 
654 K jednáním mezi Straussem a Schalckem srov. Finger, op.cit., s. 490-493 a Krieger, op.cit., s. 86. Ke 
Straussov� návšt�v� u Honeckera srov. Finger, op.cit., s. 502-504. 
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a NDR, která zp�sobila politickou senzaci, propagoval Honecker postupný konec 

studené války v N�mecku. Tím se demonstrativn� postavil proti politice Moskvy, která 

cht�la využít vnitropolitických spor� ve Spolkové republice ohledn� otázky 

„dovyzbrojení“ a postavit západon�mecké ve�ejné mín�ní proti NATO. Nyní, 

s Honeckerovou pomocí, mohla Kohlova vláda p�esv�d�it ve�ejnost o tom, že chce 

pokra�ovat v politice détente. Pro Kohla to bylo velice d�ležité, nebo� výsledky voleb 

do Spolkového sn�mu z b�ezna 1983 sice v principu podpo�ily kurz jeho politiky, ale 

instalování raket st�edního doletu na území Spolkové republiky mohlo jeho vlád� 

zp�sobit ješt� velké politické problémy.655  

V rozhovoru se Straussem b�hem jeho návšt�vy NDR rozvedl Honecker své 

názory na sov�tskou bezpe�nostní politiku: „Lidé v NDR a v 	eskoslovensku jsou … 

ob��mi. … [Jako odpov�� na západní dovyzbrojení, pozn. autora] musejí po�ítat se 

sov�tskými raketami krátkého doletu, které v�bec necht�jí…“656 Znamenalo to, že 

miliardová p�j�ka byla sice pro vedení NDR vzhledem k finan�ním problém�m 

d�ležitá, ale rovn�ž naléhavá byla zm�na atmosféry ve vzájemných vztazích obou 

n�meckých stát� v období blížícího se dovyzbrojení.  

Podstatné je ovšem zodpov�d�t otázku, pro� byl Strauss vlastn� naklon�n 

tomuto p�ív�tivému kurzu v��i NDR, který skon�il na podzim 1987 státní návšt�vou 

Honeckera v Bonnu a podle Straussova p�ání také v Mnichov�. 

Ve svých pam�tech nabízí Strauss celou �adu pohnutek, p�i�emž byl dostate�n� 

up�ímný, aby se p�iznal ke svým stranickým a politickým motiv�m. P�i zp�tném 

ohlédnutí na p�elomu let 1987 a 1988 tvrdil: „V roce 1983 jsem celou Unii a obzvlášt� 

CSU dostal ze smrtelného sev�ení a vytvo�il jí prostor k jednání…“657 Z�stává však 

otázkou, zda to nebyl práv� Strauss, kdo Unii p�edtím do takové situace p�ivedl.  

Nakonec p�ipustil, že si jak na pravici, tak na levici vytvo�il nový manévrovací 

prostor. „Kdo umí jednat s Honeckerem, ten nem�že být jen tak lehce za�azen mezi 

pravicové radikály. Moji tradi�ní a zap�ísáhlí levicoví odp�rci se tak najednou dostali 

do úzkých….“658 Tím potvrdil spekulace, že jeho p�vodní „Ne“ sociáln�-liberální 

Ostpolitik bylo p�edevším záležitostí stranickopolitické taktiky CDU/CSU, dokud tyto 

strany sed�ly v opozi�ních lavicích. Jeho „Ne“ p�itom ani tak nebylo ur�eno smlouvám 

                                                 
655 Krieger, op.cit., s. 86n. 
656 Strauss, Die Erinnerungen, s. 543. 
657 Tamtéž, s. 534. 
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s Východem, jako „špatné práci, kterou odvedl pan Barr jako hlavní vyjednava�…“659 

Jinak �e�eno: „Nikdy nebyl proti tomu, co prezentovala rudo-žlutá Ostpolitik, nýbrž 

pouze proti tomu, jak a samoz�ejm� kým byla realizována.“660  

Pro zajímavost je možno uvést, jaký dojem ud�lal Honecker na Strausse p�i 

jejich osobním setkání. „Již po prvních v�tách jsem byl p�ekvapen“, píše Strauss, „že 

jsem nenarazil na onu zkostnat�lou funkcioná�skou mentalitu, která na nás vyza�ovala 

p�i jeho televizních vystoupeních.“661 Strauss sice p�i zp�tném pohledu soudil, že 

Honecker nebyl tak uvoln�ný jako v�dce bulharského státu Todor Živkov, ale p�esto 

podle jeho slov „je dneska úpln� jiný, než byl ješt� p�ed n�kolika lety“. Dokazoval, „že 

v jeho myšlení hraje nacionální prvek významnou roli. (…) Taktéž se zlepšil vztah státu 

k církvím….“662 Strauss citoval svoji ženu Marianne v�tou: „Je to velice p�sobivý 

muž.“663  

K p�tasedmdesátým narozeninám daroval Strauss Honeckerovi, „milovníkovi 

dobrých suchých vín“, velkou bednu padesáti lahví nejlepšího bílého vína z Frank�. P�i 

Honeckerov� státní návšt�v� v zá�í 1987 mu p�edal dalekohled na lov a sadu 

nymphenburgského porcelánu s loveckými motivy. K tomu ješt� p�idal originální malbu 

Françoise de Cuvilliés, jež byla plánem z roku 1761 na výstavbu Dráž�an, poni�ených 

za sedmileté války. Honecker se revanšoval míše�ským porcelánem a kávovým 

servisem, „asi zamýšleným pro moji dceru Moniku.“664  

Za zmínku stojí také gesto, které Honecker u�inil p�i p�ehlídce �estných formací 

na letišti v Mnichov�. „Zastavil se p�ed bavorským policejním praporem, u�inil 

devadesátistup�ový obrat vlevo v bok a hluboce se p�ed praporem uklonil. Honeckerovi 

se p�ehlídka nesmírn� líbila, stejn� tak národní hymny, z nichž byla odehrána nejprve 

hymna NDR, poté spolková a na záv�r bavorská hymna. Tato scéna, p�enášená televizí 

ve východním N�mecku, dojemn� zap�sobila na v�tšinu tamního obyvatelstva.“665  

Strauss cht�l svým jednáním s Honeckerem pravd�podobn� ukázat svým 

nacionáln� lad�ným p�ívrženc�m, že Honecker je v dob� reformních po�in� nového 

sov�tského v�dce Michaila Gorba�ova ochoten k provedení dalekosáhlých zm�n v NDR 

a k položení základu pro novou politiku vzájemných vztah� obou n�meckých stát�. 
                                                 
659 Cit. dle Zimmermann, Ulrich: Geliebt, verkannt und doch geachtet. Franz Josef Strauss - der Mensch, 
der Politiker, der Staatsmann. Percha 1980, s. 43. 
660 Finger, op.cit., s. 495. 
661 Strauss, Die Erinnerungen, s. 537. 
662 Tamtéž, s. 540. 
663 Tamtéž, s. 544. 
664 Tamtéž, s. 545. 
665 Tamtéž, s. 546. 
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„Nacionáln� definovaná politika, vzdálená od starých sov�tských princip�, by se mohla 

stát n�meckou gaullistickou politikou Východu.“666 Jak Strauss vysv�tloval v�dci NDR: 

„T�etí sv�tová válka by pro nás N�mce byla totálním rizikem … ve své kone�né fázi by 

pro N�mecko znamenala holocaust.“667  

Na konci roku 1987 podnikl Strauss návšt�vu u Michaila Gorba�ova. 

Uskute�nila se teprve t�i týdny po podpisu „Smlouvy o likvidaci jaderných raket 

st�edního doletu“,668 kterou dne 8. prosince 1987 signovali ve Washingtonu americký 

prezident Ronald Reagan a sov�tský generální tajemník Michail Gorba�ov a jež se 

týkala stažení sov�tských raket SS-20 a amerických raket Pershing s doletem 500-5500 

kilometr�. 

Gorba�ov, který stanul v roce 1985 jako nový generální tajemník KSSS v �ele 

sov�tského vedení, zp�sobil pod hesly glasnos� a perestrojka p�evrat v celé sov�tské 

spole�nosti, ale stejn� dalekosáhlé byly zahrani�n�politické d�sledky. Vedly nejen 

k �áste�nému ústupu Sov�tského svazu od jeho dosavadní strategie celosv�tového 

zasahování a k prvním ú�inným odzbrojovacím opat�ením. V d�sledku odvratu od 

Brežn�vovy doktríny mohly nyní státy komunistického bloku samostatn� rozhodovat o 

svých vnit�ních záležitostech.  

Spolková republika hledala zp�sob, jak by mohla využít možností pozitivn� 

ovlivnit proces uvol�ování nap�tí mezi Západem a Východem daných znovuzahájením 

americko-sov�tského dialogu o odzbrojení (1985). V dalším pr�b�hu tohoto procesu, 

v rámci Konference o odzbrojení a spolupráci v Evrop� a jejích nástupnických 

konferencí, p�ipadla n�mecké zahrani�ní politice pod vedením ministra zahrani�í 

Genschera zásadní role, spo�ívající v politickém p�sobení na hlavní spojence. Pokud 

jde o vztah k Sov�tskému svazu, Genscher neúnavn� zd�raz�oval velké šance tamního 

reformního procesu. Zasazoval se, i v��i Spojeným stát�m, o to, aby Západ Gorba�ova 

podpo�il.669 Na rozdíl od Genschera m�l Strauss na Gorba�ova odlišný názor. Spat�oval 

v n�m typ mladšího Brežn�va, s obratným a moderním stylem, ale v jádru v�rného 

sov�tské ideologii. Perestrojka a glasnos� byly podle Strausse „termíny sov�tské 

dikce“670 a novému kremelskému vedení šlo p�edevším o „odstran�ní vojenského 

                                                 
666 Krieger, op.cit., s. 89. 
667 Strauss, Die Erinnerungen, s. 548. 
668 Anglicky: Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF). Viz oficiální zn�ní smlouvy na webových 
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669 Müller, op.cit., s. 441. 
670 Strauss, Die Erinnerungen, s. 624. 



 134 

risika“.671 Strauss pochyboval, „zda v Sov�tském svazu skute�n� dochází k politické 

zm�n�.“672 

V lednu 1987 prob�hly volby do Spolkového sn�mu, ve kterých koalice 

CDU/CSU sice zvít�zila se ziskem 44,3 procenta, ale oproti posledním volbám ztratila 

4,5 procenta hlas�. SPD skon�ila op�t na druhém míst� s 37 procenty. FDP pak posílila 

na více jak 9 procent hlas� a Zelení p�esáhli 8 procent, zvlášt� díky hlas�m bývalých 

voli�� SPD.673 Je t�žké posoudit, zda Strauss p�ed konáním t�chto voleb ješt� uvažoval 

o kanclé�ském postu. Po neúsp�šné kandidatu�e roku 1980 se zdálo, že je Straussova 

šance na získání tohoto ú�adu již ztracena.674 Sám Strauss byl realistou a uv�domoval si, 

že se mu p�íležitost ke kandidatu�e na kanclé�e již nejspíš nenaskytne.675 Na druhou 

stranu je t�eba podotknout, že se jeho pokra�ující politické útoky proti Genscherovi a 

Kohlovi nedají vysv�tlit ani jeho funkcí p�edsedy CSU, ani jeho pozicí v �ele bavorské 

vlády. Proto se zdá být pravd�podobné, že ho touha stát se spolkovým kanclé�em ješt� 

neopustila.676  

Téma „Franz Josef Strauss a povále�né bavorské d�jiny“ je pom�rn� 

komplikované a t�žko srozumitelné. Tradice bavorské politiky se totiž nevyvíjela 

v duchu typické stranické politiky. Bavorsku ve skute�nosti vládla vysoká státní 

byrokracie, která p�ežila pád monarchie. Proto se Bavorsko nazývá „státem“ a má svojí 

„státní vládu“, nikoli jen „zemí“ se „zemskou vládou“. Z této aury státnosti a 

nadstranickosti �erpala taktéž CSU, která se stala prakticky „státní stranou“. Proto je 

logické, že se horkokrevný politik Strauss, který v Bonnu pat�il k t�m nejsvá�liv�jším 

p�edstavitel�m politických stran, v Bavorsku prezentoval jako nadstranický otec vlasti, 

pokud mu to jeho temperament dovoloval. Až do roku 1978 byl Strauss v Bavorsku 

tém�� „outsiderem“, jelikož se více staral o politiku v Bonnu. V Bavorsku zatím vládli 

vysocí ú�edníci, kte�í byli úzce propojeni s vedením CSU a z nichž také vzešli strani�tí 

„vládci“ v sedmi správních okresech. V neposlední �ad� žárliv� st�ežili regionální 

rovnováhu, p�edevším náležité zohledn�ní „nového Bavorska“ (Frank� a Švábska) p�i 

rozd�lování státních post�.  

Kdybychom ší�ku Straussova prostoru k jednání vyvozovaly z jeho velkých 

volebních úsp�ch� a jeho více než kladného p�ijetí na stranických konferencích, utvo�ili 
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bychom si velice zavád�jící p�edstavu. Totéž platí pro personální politiku, kde se každý 

úsp�šný bavorský ú�edník nebo politik ozna�oval za blízkého Straussova p�ítele. 

Naopak o velmi malém po�tu t�chto vysoce postavených osob se v�d�lo, že pat�í do 

tábora Straussových protivník�.677 Po�et Straussových p�átel byl však velice relativní. 

Kdyby jich m�l skute�n� tolik, nebyla by nikdy schválena celá �ada záležitostí, se 

kterými on sám výslovn� nesouhlasil. Navíc by n�kte�í z jeho protivník� nezastávali 

vysoké posty. N�kdejší bavorský ministr financí za CSU Ludwig Huber, který necht�l 

být �lenem Straussova kabinetu, se stal prezidentem Bavorské zemské banky. Domn�lý 

Strauss�v nep�ítel Franz Heubl mohl dlouhá léta z�stat na postu p�edsedy bavorského 

zemského sn�mu. A Straussem neoblíbený bavorský ministr vnitra Bruno Merk se stal 

prezidentem Bavorského spo�itelního a žirového svazu.678  

Jakožto bavorský ministerský p�edseda mohl Strauss realizovat v�tší zm�ny ve 

sm��ování bavorské politiky jen velice obtížn�, nebo� státní byrokracie pracovala i 

nadále v zajetých kolejích. Možná se mu poda�ilo zp�sobit v�tší rozruch a docílit v�tší 

mediální pozornosti kolem otázky pr�myslových zón �i kolem n�kterých velkých 

projekt�, skute�n� koncep�ní novinky se mu však za deset let jeho p�sobení ve funkci 

bavorského premiéra zrealizovat nepovedlo. Konkrétních výsledk� dosáhl Strauss v 

otázce církevního školství a zákona o televizním a rozhlasovém vysílání.  

Vztah mezi školami a církvemi, tedy mezi státem a církví, byl v Bavorsku od 

vzniku Spolkové republiky velice problematický. Do Základního zákona byl p�evzat 

�lánek o církvích z Výmarské ústavy z roku 1919679, a�koli Spolek nem�l v oblasti 

kultury, vzd�lání a církevní otázky žádné kompetence. Bavorská ústava obsahovala 

zmínku o takzvaných „školách pro d�ti stejného vyznání“, což znamenalo, že státní 

základní školy m�ly být bu� �ist� katolické, nebo �ist� evangelické. Výjimky bylo 

možné u�init pouze v nábožensky smíšených oblastech a jen na návrh „oprávn�ných 

osob“.680  

Náboženské rozd�lení obyvatelstva se však zkomplikovalo po p�íchodu 

uprchlík�, kte�í tvo�ili až jednu t�etinu obyvatel Bavorska. V�tšina z p�ist�hovalc� byla 
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Bayern nach 1945. München 1997. 
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p�ijata v obcích o velikosti do p�ti tisíc obyvatel, nebo� ve zni�ených m�stech panoval 

katastrofální nedostatek ubytovacích prostor. Tak z�stalo z p�vodních 1424 �ist� 

katolických obcí pouze 9 a ve všech 140 p�vodn� �ist� evangelických obcích žili nyní i 

katolíci. Z toho d�vodu bylo t�eba p�ikro�it k transformaci škol na nábožensky smíšené. 

Avšak proti mocné katolické církvi nebylo dlouhá léta možné žádné po�ízení.  

K prvním reformám vzd�lávacího systému se p�istoupilo až v šedesátých letech, 

kdy SPD a FDP za�aly prosazovat „školy pro d�ti rozdílných vyznání“. P�idala se i 

CSU, která prezentovala model takzvaných „k�es�anských lidových škol“.681 Do 

kampan� politických stran však ve�ejn� zasáhla katolická církev. Na �ad� míst rozv�sila 

plakáty s fotografií mnichovského arcibiskupa kardinála Döpfnera, který vyzýval 

k podpo�e �ist� katolických škol.682 Politické strany uvažovaly o vypsání referenda 

kv�li transformaci školství, ale podle Strausse by CSU v p�ípad� referenda, 

pravd�podobn� prohrála.683 Spole�n� s vedením SPD proto zformuloval návrh zákona 

vytvá�ející „školy pro d�ti r�zného vyznání“, a�koli tento samotný pojem nebyl 

v doty�ném �lánku ústavy zmín�n.684  

Jak Strauss pozd�ji uvedl, „bojoval tehdy ve stranickém p�edsednictvu proti vln� 

úzkoprsosti, chybných odhad� a nedostate�né informovanosti.“685 P�edseda vlády 

Alfons Goppel a ministr kultury Ludwig Huber p�i setkání se špi�kami SPD a FDP 

namítali, že nalezený kompromis se m�že uskute�nit pouze v p�ípad�, když jej 

odsouhlasí ob� církve.686 B�hem jednání došlo dokonce na telefonickou konzultaci 

s ú�adem mnichovského arcibiskupa.687 Teprve když byl v �ervenci 1968 schválen 

stranický kompromis v referendu 78,4 procenty hlas�, poda�ilo se Straussovi zlomit 

klerikální k�ídlo CSU, které mu bylo již od založení strany trnem v oku. Strauss také 

vyhlásil za jeden ze t�í hlavních pilí�� politiky CSU „sekularizaci a liberalizaci strany“; 

dalšími dv�ma pilí�i bylo „slou�ení všech sil, které spolu souvisejí“ a „identifikace CSU 

s Bavorskem“.688 

                                                 
681 Viz Historisches Lexikon Bayerns in: www.historisches-lexikon-bayerns.de (heslo: 
Gemeinschaftsschule) a Lanzinner, Maximilian: „Schulpolitik in Bayern nach 1945. Eine Neuerscheinung 
und die Kritik eines Zeitzeugen“, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, 59/1996, s. 965-978. 
Srov. Strauss, Die Erinnerungen, s. 588nn. 
682 Krieger, op.cit., s. 94n. 
683 Srov. Strauss, Die Erinnerungen, s. 590n. 
684 Viz Historisches Lexikon Bayerns in: www.historisches-lexikon-bayerns.de (heslo: 
Gemeinschaftsschule). Srov. Strauss, Die Erinnerungen, s. 591n. 
685 Strauss, Die Erinnerungen, s. 591. 
686 Srov. tamtéž, s. 592. 
687 Tamtéž, s. 593. 
688 Tamtéž, s. 587. 
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Podobnou „záchrannou operaci“ Strauss podnikl, když se v roce 1972 dostala 

CSU do nesnází kv�li návrhu SPD na lidové hlasování ohledn� nového zákona o 

televizním a rozhlasovém vysílání. Tento zákon prosadila CSU díky své v�tšin� 

v zemském sn�mu. Jeho cílem bylo umožnit vznik soukromých televizních a 

rozhlasových stanic a sou�asn� prost�ednictvím ve�ejnoprávních médií ješt� více posílit 

vliv politických stran. Poté co návrh lidového hlasování o tomto zákonu získal nutný 

po�et podpis� pro vypsání referenda, dal se Strauss dohromady s p�edsedou bavorské 

SPD Volkmarem Gabertem, aby spole�n� sepsali nový �lánek ústavy (�l. 111a). Poté 

musely všechny televizní a rozhlasové stanice, v�etn� soukromých, fungovat ve 

„ve�ejném zájmu“. Kontrolní orgány mohly být složeny maximáln� z jedné t�etiny ze 

zástupc� politických stran.689  

Známá je také Straussova ú�ast na budování n�meckého leteckého pr�myslu. 

Byl pr�kopníkem konsorcia Airbus, které se postavilo na odpor proti monopolu 

Spojených stát� na st�ední a velká dopravní letadla (firmy Boeing a McDonnell 

Douglas). Jako p�edseda dozor�í rady n�mecké �ásti Airbusu se zasazoval o prodej 

letadel. Velké letišt� poblíž Mnichova, které Strauss navzdory velkým protest�m 

prosadil spole�n� s vedením CSU a p�edstaviteli velkých pr�myslových firem, nese jeho 

jméno.  

B�hem Straussova funk�ního období na postu bavorského ministerského 

p�edsedy došlo k realizaci dvou velkých projekt�: k dokon�ení kanálu Rýn-Mohan-

Dunaj a k zahájení výstavby úložišt� vyho�elého jaderného paliva u Wackersdorfu. Oba 

projekty Strauss obhajoval proti velkému odporu politické opozice, ochránc� životního 

prost�edí a odp�rc� jaderné energie.690 

Zatímco v p�ípad� výstavby kanálu se jednalo o otázku místní ochrany životního 

prost�edí a o hospodá�ské zájmy definované investicemi v �ádu miliard marek,691 

v p�ípad� úložišt� jaderného paliva vypukl celostátní problém. Dne 26. dubna 1986 

došlo v sov�tské jaderné elektrárn� 	ernobyl k t�žké havárii, která ve Spolkové 

republice oživila ve�ejnou debatu o využití jaderné energie. Zatímco Zelení vid�li 

v �ernobylské tragédii potvrzení správnosti svého požadavku po okamžitém odstavení 

všech jaderných elektráren, SPD, která byla dosud pro jejich další budování p�i 

sou�asném p�ednostním využívání uhlí, se vyslovila pouze pro postupné vy�azování 

                                                 
689 Srov. Krieger, op.cit., s. 95n. 
690 Srov. Finger, op.cit., s. 507. 
691 Krieger, op.cit., s. 98. 
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jaderných zdroj�. CDU/CSU a FDP také omezily sv�j souhlas s využíváním jaderné 

energie, trvaly však na ní jako na „p�echodné technologii“. Snad jediný, kdo ve 

Spolkové republice z�stal v�rný jaderné energii, byl Franz Josef Strauss. 

Cílem protest� odp�rc� atomové energie se stalo již rozestav�né za�ízení na 

zpracování vyho�elého paliva ve Wackersdorfu (WAA) v Horní Falci. P�i �etných 

masových demonstracích došlo k ostrým st�et�m mezi demonstranty a policií. V kritice 

WAA se používaly nejr�zn�jší argumenty. Vedle zásadního odmítání jaderné energie to 

byla námitka, že p�epracování jaderného odpadu je mnohem dražší než jeho p�ímé 

kone�né uskladn�ní.692  

K zastavení prací na WAA 30. kv�tna 1989 vedly nakonec ani ne tak protesty 

tisíc� odp�rc� atomové energie jako spíš ekonomický kalkul n�mecké energetiky pod 

vedením firmy VEBA. Ta se dohodla s francouzskou firmou Cogema na spolupráci, 

v jejímž rámci se m�ly vyho�elé radioaktivní prvky z n�meckých jaderných elektráren 

zneškod�ovat v La Hague mnohem levn�ji, než by to bylo možné ve Wackersdorfu.693 

Po Straussov� smrti se úložišt� jaderného odpadu stalo záležitostí, na kterou se CSU 

snažila co možná nejrychleji zapomenout.694 Stavba zapo�atá již v b�eznu 1987 byla na 

základ� rozhodnutí elektrárenské spole�nosti p�erušena. Jedním slovem u�inili její 

manaže�i zbyte�ným vše, co CSU a jiné politické síly dlouhá léta prohlašovaly za 

nedílnou sou�ást n�mecké energetické koncepce.  

V lét� roku 1988 si Strauss dop�ál dovolenou, která se ale nevyvíjela k rodinné 

spokojenosti, jelikož si na ní p�ivodil otravu rybami. Jeho p�ítelkyn� Renate Pillerová, 

jež se po tragické smrti Straussovy ženy Marianne p�i autonehod� v roce 1984 stala jeho 

družkou, mu radila, aby absolvoval léka�skou prohlídku na mnichovské univerzitní 

klinice a následn� lé�ebný pobyt na francouzském atlantickém pob�eží. Avšak Strauss, 

p�estože na tom zdravotn� nebyl nejlépe, jakoukoli lé�bu odmítl a op�t se pln� pono�il 

do shonu politického života.695  

Nejprve let�l na Rhodos na jednání politických stran západní Evropy, následn� 

pak za svým komunistickým p�ítelem, bulharským p�edsedou vlády Todorem 

Živkovem, se kterým šel na hon a skolil dva jeleny. Zpáte�ní let ze Sofie do Mnichova 

se však zdramatizoval poté, co v jeho soukromém letadle došlo k prudkému poklesu 

                                                 
692 Müller, op.cit., s. 445n. 
693 Tamtéž, s. 446. 
694 Krieger, op.cit., s. 99. 
695 Schröck, op.cit., s. 239. 



 139 

tlaku. Avšak Strauss, který sám letadlo pilotoval,696 zachoval duchap�ítomnost, klesl 

st�emhlavým letem z výšky 10 000 metr� na pouhých 1000 a bezpe�n� p�istál 

v Mnichov�.  

Strauss si nedop�ál žádnou p�estávku. V následujících dnech p�edsedal bavorské 

ministerské rad�, p�ijal jugoslávskou vládní delegaci, slavnostn� otev�el novou továrnu 

automobilové spole�nosti MAN u Augsburgu a ú�astnil se soukromé oslavy jistého 

stavebního podnikatele. V sobotu 1. �íjna 1988 se setkal s ministrem obrany Rupertem 

Scholzem a jel s ním slavit mnichovský Oktoberfest.  

Až poté si Strauss dop�ál oddych. Ale nikoli doma u rodinného krbu. Neúnavný 

ministerský p�edseda let�l vrtulníkem za svým p�ítelem knížetem Thurn-Taxisem do 

Regensburgu, protože si naplánovali, že se vydají na lov jelen� do nedaleké obory, 

pat�ící knížeti. Na posed je m�l dopravit minibus. Když cht�l �idi� nastartovat, poklepal 

mu Franz Josef Strauss na rameno. „St�jte! Let byl trochu namáhavý. Po�kejte 

ješt�!“697 Byla to jeho poslední slova, potom se následkem infarktu sesunul k zemi. 

Veškeré oživovací pokusy nepomáhaly.  

Tém�� dva dny se v nemocnici U milosrdných brat�í v Regensburgu snažili 

špi�koví bavorští léka�i o záchranu Straussova života, ale marn�. V pond�lí 3. �íjna 

1988 v 11 hodin 45 minut vydechl pacient naposledy. Franz Josef Strauss zem�el. Na 

jeho po�est byly v celém Bavorsku uspo�ádány velkolepé smute�ní slavnosti. 

Smute�ního pr�vodu v centru Mnichova se zú�astnilo na 30 tisíc obyvatel, kte�í se p�išli 

rozlou�it s „bavorským králem“. Místo posledního odpo�inku nalezl Franz Josef Strauss 

v Rottu nad Innem vedle své ženy Marianne. 

 

 

     

 

 

 

   

  

 

                                                 
696 Strauss v roce 1968 získal pilotní licenci a v roce 1985 dokonce pilotní pr�kaz pro trysková letadla. 
Viz Schröck, op.cit., s. 213. 
697 Cit. dle Bickerich, op.cit., s. 319. 



 140 

Záv�r 

 

 

Dne 6. zá�í 1990 by Franz Josef Strauss býval mohl oslavit jubileum: bylo by mu 

p�tasedmdesát let. Osud tomu však cht�l jinak. Strauss�v mýtus ale žije dále. Osmnáct 

m�síc� po své smrti dokonce pomáhá vyhrát volby. B�hem prvních svobodných 

parlamentních voleb v NDR jde „N�mecká sociální unie“ (DSU), sesterská strana 

bavorské CSU, do p�edvolebního boje práv� se „Straussem“. V Sasku a Durynsku, 

baštách východon�meckých konzervativc�, se na reklamních sloupech a plakátových 

plochách Lipska, Erfurtu a Dráž�an vyjímá obraz zesnulého s heslem: „V jeho duchu. 

Pro jeho politiku. Pro N�mecko.“ Obyvatelé NDR následn� dávají tém�� padesáti 

procenty hlas� „Alianci pro N�mecko“, volebnímu bloku zahrnujícímu taktéž DSU, 

mandát pro rychlé sjednocení obou n�meckých stát�.  

Neúprosný b�h d�jin se nezastavil ani p�ed taktickými obraty bavorského 

ministerského p�edsedy a diplomovaného historika Franze Josefa Strausse. A p�esto 

žádný jiný n�mecký politik, krom� Konrada Adenauera a Willyho Brandta, tak 

neovlivnil d�jiny Spolkové republiky jako tento konzervativní intelektuál z Mnichova. 

Syn �ezníka, který se cht�l p�vodn� stát u�itelem historie, se na tvorb� n�meckých d�jin 

p�ímo podílel. P�em�na Bavorska ze zem�d�lské zem� v nejvysp�lejší region st�ední 

Evropy je nerozlu�n� spojena s jeho jménem.  

Kariérní postup Strausse jako politika jde ruku v ruce s osudy Spolkové 

republiky. Co Strauss politicky p�edstavoval, charakterizuje specifickým zp�sobem 

onen „prozatímní stát“, který od n�meckého znovusjednocení dne 3. �íjna 1990 – na den 

p�esn� dva roky od Straussovy smrti – již neexistuje. Straussova biografie zahrnuje 

mnohem více p�elomových událostí z d�jin západního N�mecka, než se nachází u jeho 

politických koleg�. Mladší generace politik�, ke které pat�í Hans-Jochen Vogel, Hans-

Dietrich Genscher a Helmut Kohl, byla v dob� vypuknutí války ješt� d�tmi. Tito lidé 

v�tšinou po roce 1945 teprve absolvovali studia. Naopak nejstarší reprezentanti 

Spolkové republiky, mezi nimi Konrad Adenauer, Theodor Heuss a Kurt Schumacher, 

se v�novali politice již v dobách Výmarské republiky. Tato starší generace však již 

nezažila onu druhou polovinu existence Spolkové republiky, kterou poznamenala 

takzvaná „Ostpolitik“, jejímž prost�ednictvím se „provizorium“ stalo trvalou skute�ností 
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a ve které se objevily nové životní postoje, jež ovlivnily dnešní generaci vrcholných 

politik�. 

Strauss se na rozdíl od obou generací t�chto politik� podílel jak na budování 

Spolkové republiky v povále�né é�e, tak na ovliv�ování jejích d�jin ješt� 

v sedmdesátých a osmdesátých letech. Zásadním zp�sobem p�isp�l k vyvrcholení 

n�mecké „Ostpolitik“, aniž by to m�l p�vodn� v úmyslu. N�kolikrát se sešel s Erichem 

Honeckerem, zprost�edkoval pov�stný miliardový úv�r pro NDR a také se podílel na 

Honeckerov� návšt�v� Bonnu v roce 1987. Uskute�nil �adu významných zahrani�ních 

cest sm��ujících na Východ, mezi nimi p�ipome�me návšt�vu Pekingu v roce 1975, 

která byla namí�ena proti Moskv� a politice détente.  

Franz Josef Strauss byl mužem protiklad�, a to jak v politice, tak i v soukromí. 

Svým základním p�esv�d�ením byl malom�š�ácký konzervativec, který se však nebránil 

vystoupit proti zab�hnutým konvencím. V nouzi získával politické body jak s levicí, tak 

i s liberály a antiklerikály. Také v sob� skrýval jistou dávku populismu. Strauss byl sice 

�lov�k, který m�l z�ejmé pot�šení z moci, ale rozhodn� nebyl n�kým, kdo by byl 

v politickém boji ochoten jít i „p�es mrtvoly“. Nato byl p�íliš tolerantní, shovívavý a 

v rozhodujících momentech n�kdy i váhavý. Zt�les�oval typ politika, který se vyskytuje 

v n�meckých d�jinách jen z�ídka: byl charismatický a zárove� demokratický. 

Na své okolí p�sobil Strauss jako veselý �lov�k, který má rád dobré jídlo a pití a 

jehož šarm p�sobí nejen na ženy, ale i na oddanost a d�v�ru jeho blízkých p�átel a 

spolupracovník�. Strauss byl politik-bavi�, ale i bojovný parlamentní �e�ník. Jeho 

h�motný �e�nický styl, vychytralý výraz obli�eje, mohutná postava a výbušný 

temperament se staly obchodní zna�kou, s oblibou využívanou karikaturisty a 

kabaretiéry. Vyjad�oval se ke všemu a ke všem. Nebylo politického sporu, kterého by se 

neú�astnil, �ímž média zásoboval dostate�ným zdrojem nových zpráv. Jak uvedl jeden 

z  jeho životopisc�, Wolfgang Krieger, Straussovou nejv�tší no�ní m�rou bylo, že by 

jeden den mohl být ignorován médii. Podle Strausse bylo lepší podílet se na špatných 

zprávách, než v�bec žádných.  
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Resumé 

  

 

Franz Josef Strauss was a German politician (CSU) and long-time minister-

president of the state of Bavaria. Born in Munich as the second child of a butcher, 

Strauss studied German letters, history and economics at the University of Munich from 

1935 to 1939. In World War II, he served in the German Wehrmacht on the Western 

and Eastern Fronts. While on furlough, he passed the German state exams to become a 

teacher. After suffering from severe frostbite on the Eastern Front at the end of 1942, he 

served as an Offizier für wehrgeistige Führung (political officer) at the antiaircraft 

artillery school in Altenstadt, near Schongau. He held the rank of Oberleutnant at the 

end of the war.  

After the war, he was appointed deputy Landrat (county president) of Schongau 

by the American occupiers and was involved in founding the local party organization of 

the Christian Social Union of Bavaria (CSU). He became a member of the first 

Bundestag (Federal Parliament) in 1949 and, in 1953, Federal Minister for Special 

Affairs in the second cabinet of Chancellor Konrad Adenauer, in 1955 Federal Minister 

of Nuclear Energy, and in 1956 defence minister, charged with the build-up of the new 

Bundeswehr – the youngest man to hold this office at the time. He became chairman of 

the CSU in 1961. Strauss was forced to step down as defence minister in 1962 in the 

wake of the Spiegel scandal.  

In 1966 Strauss was appointed minister of the treasury in the cabinet of Kurt 

Georg Kiesinger. In cooperation with the SPD minister for economy, Karl Schiller, he 

developed a groundbreaking economic stability policy.  

After the SPD was able to form a government without the conservatives, in 

1969, Strauss became one of the most vocal critics of Willy Brandt's Ostpolitik. After 

Helmut Kohl's first run for chancellor in 1976 failed, Strauss cancelled the alliance 

between the CDU and CSU parties in the Bundestag, a decision which he only took 

back months later when the CDU threatened to extend their party to Bavaria.  

In the 1980 federal election, the CDU/CSU opted to put forward Strauss as their 

candidate for chancellor. Strauss had continued to be critical of Kohl's leadership, so 

providing Strauss a shot at the chancellery may have been seen as an endorsement of 

Strauss' policies over Kohl's. Helmut Schmidt's SPD easy win was seen by Kohl's 
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supporters as a vindication of their man, and though the rivalry between Kohl and 

Strauss persisted for years, once the CDU/CSU was able to take power in 1982, Kohl 

was again their leader, where he remained until well after Strauss's death. 

From 1978 until his death in 1988, Strauss was minister-president of Bavaria. 

After his defeat in the 1980 federal election, he retreated to commenting on federal 

politics from his safe seat in Bavaria. In the following years, he was the most visible 

critic of Kohl's politics in his own political camp, even after Kohl ascended to the 

Chancellorship. In 1983, he was primarily responsible for a loan of 3 billion 

Deutschmarks given to East Germany.  

On October 1, 1988, Strauss collapsed while hunting with the Prince of Thurn 

and Taxis in the Thurn and Taxis forests, east of Regensburg. He died in a Regensburg 

hospital on October 3 without having regained consciousness. 
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Obrázková p�íloha 
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    Franz Josef ve v�ku 9 let 
             (Mnichov 1924/25) 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vojákem na po�átku 2. sv�tové války 
(Landsberg nad Lechem, 1939) 
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        Zemským radou v Schongau 
                           (roku 1949) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministr obrany Theodor Blank na 

zasedání Spolkové rady 
(Západní Berlín, 16. b�ezna 1956) 
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Nový ministr obrany Strauss skládá p�ísahu p�ed Spolkovým sn�mem 
(Bonn, 1956) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strauss na výstav� „Naše Luftwaffe“ 
(Mnichov, 1959) 
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Izraelský p�edseda vlády David Ben Gurion (vlevo) p�i setkání  
se spolkovým kanclé�em Konradem Adenauerem 

(New York, b�ezen 1960) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strauss s americkým státním tajemníkem Deanem Ruskem 

(roku 1961) 
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Francouzský prezident Charles de Gaulle s ministrem obrany Straussem  
p�i návšt�v� d�stojnické akademie Bundeswehru 

(Hamburk, 1962) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

                 Straussova rodina 
                    (kolem roku 1962) 
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Druhý kabinet Konrada Adenauera (v kufru Franz Josef Strauss) 
(Münchner Merkur, 1953) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Koalice CDU/CSU po odvolání Kreuthské rezoluce v roce 1976 
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Ministr financí Franz Josef 

Strauss a ministr hospodá�ství 
Karl Schiller 
(Bonn, 1968) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
   „Plisch a Plum“ (Strauss a Schiller) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolkový kanclé� Kurt Georg 
Kiesinger a ministr zahrani�í 

Willy Brandt (vpravo) 
(Bad Dürkheim, 9. �ervna 1968) 



 152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Koali�ní kabinet SPD 
a FDP kanclé�e 

Willyho Brandta 
(Bonn, 22. �íjna 1969) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Spolkový kanclé� Helmut Schmidt (vpravo) 
a ministr zahrani�í Hans-Dietrich Genscher 

(Bonn, 5. �íjna 1980) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portrét p�edsedy Státní rady NDR 

a generálního tajemníka ÚV SED Ericha Honeckera 
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Franz Josef Strauss s britskou premiérkou Margaret Thatcherovou 

(Londýn, 1979) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Helmut Kohl na volebním plakátu CDU 
(Bonn, 1983) 
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�ty�i bavorští premié�i – Alfons Goppel, Hans Ehard,  

Wilhelm Hoegner a Franz Josef Strauss (zleva doprava) 
(Mnichov, 1979) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Franz Josef Strauss a Michail Sergejevi� Gorba�ov 
(Moskva, 1987) 
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