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Abstrakt (česky) 

 

Období více než deseti let po skončení druhé světové války je charakterizováno 

převratnými změnami, které vedly ke vzniku nových mocenských formací. Studená válka 

rozdělila po druhé světové válce Evropu a svět na dva antagonistické tábory – Západ 

reprezentovaný Spojenými státy americkými a Východ vedený Sovětským svazem. Nové 

silové rozvrstvení mělo zásadní vliv i na československo-západoněmecké vztahy.  

Složitost této relace byla dána nejen samotným historickým kontextem s bolestnými 

válečnými zkušenostmi, ale i faktem, že Spolková republika Německo od počátku usilovala 

o integraci do západních struktur, zatímco Československá republika byla po únoru 1948 

proměněna v součást tzv. východního bloku. 

Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na to, jakým způsobem reflektovala 

Československá vojenská mise, která působila v Západním Berlíně od druhé poloviny 

čtyřicátých let v roli československého diplomatického a konzulárního zastoupení, 

československo-západoněmecké vztahy. Cílem této práce bylo zjistit, jak tato vojenská mise 

interpretovala dění ve Spolkové republice Německo v období let 1949 až 1958 z hlediska tří 

stěžejních bodů – problematiky nuceně přesídlených, zejména tzv. sudetských Němců, 

začleňování SRN do západních struktur včetně řešení sárské otázky a remilitarizace 

Spolkové republiky.  

Naplňování dalšího záměru práce – potvrdit hypotézu o zásadním postavení 

Československé vojenské mise ve Spolkové republice Německo a doložit tento předpoklad 

na konkrétních archivních materiálech uložených v Archivu Ministerstva zahraničí ČR – 

současně pomohlo odkrýt rozsah aktivit mise a význam, který československá vláda jejím 

závěrům, kritickým postojům a varováním přikládala.  

 

 

 

 

 

 

 



Abstract (in English): 

 

The period of more than ten years after the end of the Second World War is characterised by 

revolutionary changes that led to the emergence of new power formations. After the Second 

World War, the Cold War divided Europe and the world into two antagonistic camps - the 

West represented by the United States of America and the East led by the Soviet Union. The 

new balance of power also had a major impact on Czechoslovak-West German relations.  

The complexity of this relationship was due not only to the historical context itself, with its 

painful wartime experiences, but also to the fact that the Federal Republic of Germany had 

from the outset sought integration into Western structures, while the Czechoslovak Republic 

was transformed after February 1948 into part of the so-called Eastern bloc. 

The diploma thesis focuses on how the Czechoslovak Military Mission, which operated in 

West Berlin from the second half of the 1940s in the role of Czechoslovak diplomatic and 

consular representation, reflected Czechoslovak-West German relations. The aim of this 

thesis was to find out how this military mission interpreted the events in the Federal Republic 

of Germany in the period from 1949 to 1958 in terms of three key points - the issue of 

forcibly displaced people, especially the so-called Sudeten Germans, the integration of 

Germany into Western structures, including the solution of the Saar question, and the 

remilitarization of the Federal Republic.  

The fulfilment of another aim of the thesis - to confirm the hypothesis of the fundamental 

position of the Czechoslovak Military Mission in the Federal Republic of Germany and to 

substantiate this assumption with specific archival materials stored in the Archive of the 

Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic - helped to reveal the scope of the 

mission's activities and the importance that the Czechoslovak government attached to its 

conclusions, critical attitudes and warnings. 
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1 Úvod 

Předložená diplomová práce se zabývá děním ve Spolkové republice Německo v letech 

1949–1958 pohledem Československé vojenské mise u Spojenecké kontrolní rady v Německu 

(dále v textu jen Československá vojenská mise), jež působila v Západním Berlíně. Práce 

vychází z teze, že pro československo-západoněmecké vztahy ve sledovaném období byly 

kruciálními již roky předcházející – tj. časový úsek, jehož začátek ohraničuje druhá světová 

válka, respektive mnichovská dohoda z roku 1938, neboť právě ta se měla stát zřejmě 

nejpalčivějším neuralgickým bodem mezi Československou republikou a Spolkovou 

republikou Německo. Zásadní význam mnichovské dohody v československo-

západoněmeckých vztazích zrcadlila problematika sudetských Němců, kteří byli v důsledku 

nacistické politiky uplatňované Německem během druhé světové války vůči okupovaným 

zemím vysídleni z Československa do německých a rakouských okupačních zón a tvořili 

nejpočetnější vyhnanecké uskupení s takřka dvěma miliony členů. Jejich situace v SRN však 

byla velmi komplikovaná, neboť Sudety před rokem 1938 nebyly součástí Německé říše – 

k připojení těchto oblastí došlo teprve na základě bezohledné politiky aplikované nacisty a 

symbolizované již zmíněnou mnichovskou dohodou. Jak upozorňovalo Sudetoněmecké 

krajanské sdružení, hrozilo nebezpečí, že zneplatnění „Mnichova“ by vyjadřovalo přijetí 

legitimnosti vyhnání sudetských Němců a zabavení jejich majetku.1 Pro československou 

vládu, která v čele s Edvardem Benešem působila během druhé světové války v londýnském 

exilu, představovalo rozhodnutí o tomto transferu konec dosavadní spolupráce s představiteli 

demokraticky smýšlejícího sudetoněmeckého exilu v Londýně.2  

Druhá světová válka však znamenala pro vývoj československo-západoněmeckých 

vztahů rozhodující determinant ještě v dalším ohledu – v jejím důsledku došlo k rozdělení 

Evropy dva politické celky – Východ a Západ. Československo bylo přičleněno k tzv. 

východnímu bloku, zatímco z německých západních okupačních zón vzešlá Spolková republika 

se stala součástí západního tábora. Vznikající studená válka s gradujícím napětím mezi těmito 

dvěma uskupeními vyostřila i vztahy mezi nově vzniklou SRN a ČSR. Svůj podíl na tom měla 

i reparační problematika s nenaplněným předpokladem, že německá strana uhradí 

Československu škody způsobené během druhé světové války.  

 
1 KUČERA, Jaroslav, Mírové uspořádání s Německem: Od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci, 

Praha 2018, s. 218. 
2 RAŠKA, Francis D., Otázka služby sudetských Němců v československé armádě ve Velké Británii za druhé 

světové války, in: Historie a vojenství: Časopis Historického ústavu Armády ČR, roč. 53, č. 1, 2004, s. 33. 
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Složitý komplex problémů a vývoj v zemi, která byla po druhé světové válce rozdělena 

do čtyř okupačních zón a spravována vrchními veliteli vítězných mocností, měly monitorovat 

a pomáhat řešit tzv. vojenské mise; působily v Berlíně a svými aktivitami nahrazovaly 

ambasády – zajišťovaly obvyklou diplomatickou a konzulární činnost. Kromě toho musely řešit 

mnoho komplikací spojených s ukončením druhé světové války a se zájmy svých států – 

restituce, reparace, repatriace občanů Německa a dalších zemí, pátrání po ztracených osobách, 

aktivity na poli sociální práce či opětovné navazování běžných obchodních kontaktů.3  

 K vytvoření těchto misí bylo v červnu 1945 na popud Spojenecké kontrolní rady, která 

v Německu představovala do doby uzavření mírové smlouvy společný mocenský orgán s 

vrcholnými kompetencemi, vybídnuto 16 států Organizace spojených národů, mezi nimi i 

Československo.4 Československá vojenská mise vykonávala svoji činnost v americkém 

sektoru v Berlíně od 8. ledna 19465 a – dle Volkera Zimmermanna – představovala v prvních 

poválečných letech nejdůležitější stálou instituci Československé republiky v Německu.6 Jeho 

obraz vytvářela ve svých zprávách určených Ministerstvu zahraničních věcí Československé 

republiky – a od února 1948 rovněž vládnoucí komunistické straně. Zatímco Československá 

vojenská mise působila v americkém okupačním sektoru v Berlíně, existovalo v sovětské části 

Berlína od 1. října 1948 obchodní zastupitelství Československé republiky při sovětské 

vojenské administrativě v Německu, o rok později pak došlo k oficiálnímu navázání 

diplomatických styků mezi ČSR a Německou demokratickou republikou. Na začátku prosince 

1949 byla zahájena činnost oficiální mise v NDR a v první polovině října 1953 se z mise stalo 

velvyslanectví,7 v roce 1957 byl zřízen československý generální konzulát v Drážďanech.8  

Zároveň v poválečných letech působily na území západních německých okupačních 

pásem československé generální konzuláty v Baden-Badenu, Frankfurtu nad Mohanem, 

Hamburku, Mnichově a československý konzulát v Düsseldorfu, jejichž existence byla ovšem 

ukončena v listopadu 1950. Jedinou československou institucí, jež existovala ve Spolkové 

republice po listopadu 1950 kromě Československé vojenské mise, byla společná kancelář 

 
3 Diplomatická zastoupení v Německu, [cit. 2022-06-09]. Dostupné z WWW: 

https://www.mzv.cz/berlin/cz/o_velvyslanectvi/historie_naseho_zastoupeni_v_nemecku/diplomaticka_zastoupen

i_v_nemecku.html. 
4 Tamtéž. 
5 Tamtéž. 
6 ZIMMERMANN, Volker, Eine sozialistische Freundschaft im Wandel: Die Beziehungen zwischen der SBZ/DDR 

und der Tschechoslowakei (1945–1969), Essen 2010, s. 53. 
7 Diplomatická zastoupení v Německu, [cit. 2022-06-09]. Dostupné z WWW: 

https://www.mzv.cz/berlin/cz/o_velvyslanectvi/historie_naseho_zastoupeni_v_nemecku/diplomaticka_zastoupen

i_v_nemecku.html. 
8 ZIMMERMANN, V., c. d., s. 48. 
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československých podniků zahraničního obchodu ve Frankfurtu nad Mohanem.9 Její aktivity 

však nenahrazovaly oficiální diplomatické styky mezi Československem a Spolkovou 

republikou – takováto úroveň vztahů mezi oběma zeměmi ve sledovaném časovém úseku 

neexistovala. Proto oba státy používaly tzv. dobrých služeb třetích států.10  

 

1.1 Výzkumný záměr a metodologická východiska 

 

Cílem této práce je zjistit, jak Československá vojenská mise nahlížela a interpretovala 

dění ve Spolkové republice Německo z hlediska problematiky nuceně přesídlených, zejména 

tzv. sudetských Němců, jak se stavěla k integraci SRN do západních struktur včetně řešení 

sárské otázky a k remilitarizaci Spolkové republiky. K těmto třem okruhům přistupuji 

s hypotézou, že Československá vojenská mise hodnotila pod vlivem komunistické ideologie 

problematiku vysídlenců, integraci Spolkové republiky a její remilitarizaci značně negativně.  

Záměrem práce je rovněž prokázat, či vyvrátit hypotézu, že postavení Československé 

vojenské mise, jež  působila v Západním Berlíně a plnila v daném období roli diplomatického 

a konzulárního zastoupení ČSR, bylo tak zásadní, že se jednalo o nejdůležitější 

československou instituci v západních německých okupačních zónách a poté ve Spolkové 

republice, přičemž její význam zůstal zachován až do začátku sedmdesátých let, kdy došlo ke 

zřízení Československého velvyslanectví v Bonnu v návaznosti na Pražskou smlouvu 

z prosince 1973.11  

Tyto tři tematické okruhy – remilitarizace Spolkové republiky, její integrace do 

západních struktur včetně řešení sárské otázky a tzv. sudetoněmecká otázka – jsem zvolil jako 

stěžejní, neboť v letech 1949–1958 představovaly, jak vyplývá i z obsahu misijních hlášení, 

úhelná témata ve vztahu Československa ke Spolkové republice. Prostřednictvím analýzy 

těchto hlášení z hlediska dobových politických souvislostí bych v této práci chtěl poukázat na 

zásadní význam činnosti a funkce Československé vojenské mise, která svým působením 

 
9 GREGEROVÁ, Magda, Vývoj československo-západoněmeckých vztahů v letech 1949–1961: Národní zájmy 

versus socialistický internacionalismus, in: Sborník prací Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK, 

roč. 4, č. 6, 2004 [vyd. 2005], s. 109–110. 
10 Diplomatická zastoupení v Německu, [cit. 2022-06-09]. Dostupné z WWW: 

https://www.mzv.cz/berlin/cz/o_velvyslanectvi/historie_naseho_zastoupeni_v_nemecku/diplomaticka_zastoupen

i_v_nemecku.html. 
11 Pražská smlouva z prosince 1973, již signovali za československou stranu premiér Lubomír Štrougal, ministr 

zahraničí Bohuslav Chňoupek a za německou kancléř Willy Brandt a ministr zahraničí Walter Scheel, byla 

uzavřena v rámci západoněmecké východní politiky (Ostpolitik) aplikované sociálně-liberální spolkovou vládou. 

Jednání mezi SRN a ČSR se protahovala již od roku 1971, neboť je komplikovalo právní hledisko otázky 

neplatnosti mnichovské dohody, přičemž československá i západoněmecká strana k ní zaujímaly rozdílný postoj. 
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v Západním Berlíně zastávala důležitou úlohu chybějícího velvyslaneckého pracoviště a 

zprostředkovávala žádané informace o západních okupačních zónách a posléze o Spolkové 

republice Německo jako o nově se formujícím československém sousedu, který byl považován 

za nebezpečného. Zároveň je nezbytné zdůraznit, že ve sledovaném období nelze 

československo-západoněmeckou relaci vnímat jako poměr mezi dvěma zcela suverénními 

státy, neboť Československo ve své politice uplatňovalo základní ideologická východiska 

sovětského bloku.12 Zahraniční politika ČSR byla do první poloviny padesátých let ovlivněna 

dvojznačností přístupu Sovětského svazu k německé otázce, kde s částečnou podporou 

Německé demokratické republiky kontrastovala sovětská snaha zabránit tomu, aby Spolková 

republika byla integrována do západních struktur.13 Znovuvyzbrojení Západního Německa 

ztělesňovalo nejdůležitější zahraničněpolitický problém vlády ČSR.14 Československá 

vojenská mise v této souvislosti mluví o tzv. militarismu a revanšismu a bundeswehr – 

západoněmeckou armádu vytvořenou v roce 1955 – označuje jako nový wehrmacht.15  

Začleňování Spolkové republiky do západních struktur probíhalo již od doby jejího 

založení v roce 1949. Československá vojenská mise proces integrace SRN do západního 

společenství pozorně sledovala a ve svých hlášeních poukazovala zejména na vznik 

Evropského hospodářského společenství uhlí a oceli – mise jej nazývá superkartelem 

vytvořeným na základě tzv. Schumanova plánu, díky němuž budou cizí imperialisté rozhodovat 

o německém průmyslu. Není to jediný případ, kdy hodnotící zprávy mise zabředají do 

dobových ideologických „studenoválečných“ klišé stylizovaných za pomoci politické 

„hantýrky“. Mise celkově nazírá Montánní unii jako značné znehodnocení průmyslu v SRN, 

poškození suverenity západoněmecké vlády a její podřízení se zájmům Spojených států 

amerických. Ke škodě hlubšího poznání studované problematiky nezřídka nelze kvůli 

chybějícím archiváliím názor mise zjistit. Chybí tak např. její hodnocení vstupu Spolkové 

republiky do Evropského hospodářského společenství a do Evropského společenství pro 

atomovou energii, tedy kroku, jímž v roce 1957 vyvrcholila integrace Spolkové republiky do 

západních struktur a na který československá strana reagovala v souladu se svým sovětským 

vzorem ostrou kritikou.  

Problematika sudetských Němců spjatá s mnichovskou dohodou znamenala pro 

možnou normalizaci vztahů mezi Československem a Spolkovou republikou značnou 

 
12 GREGEROVÁ, M., c. d., s. 106. 
13 Tamtéž, s. 112. 
14 DEJMEK, Jindřich a kol., Československo: Dějiny státu, Praha 2018, s. 480. 
15 ČSR a Německo: Výbor dokumentů o československé politice v německé otázce, Praha 1959, s. 25, 146. 
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komplikaci. Mise se bedlivě zaměřovala na záležitosti vyhnanců s důrazem na sudetské Němce. 

To dokládá např. i zpráva ze srpna 1949 reflektující fáze vývoje organizování uprchlíků. 

Reference mise týkající se vyhnanecké otázky jsou plny ideologického žargonu s výrazy jako 

„revanšisté“ a „sudeťáci“, a zejména zprávy pocházející z období nejtvrdšího stalinismu – 

1950–1953 – jsou poznamenány silnou tendenčností a komunikační ohraničeností. Za zmínku 

ovšem stojí, že mise zachází ve svých postřezích i do jazykové roviny slovotvorné, když 

upozorňuje na to, že politické kruhy ve Spolkové republice používají pro označení odsunutých 

sudetských Němců pojmy „vyhnanci“ či „z vlasti vyhnaní“, čímž dle jejího názoru podněcují 

mezi německými přesídlenci šíření revanšistických myšlenek vůči Československu a Polsku. 

Mise dále věnuje pozornost politické straně BHE, později přejmenované na GB/BHE, v níž 

jsou tito vyhnanci soustředěni, a kvalifikuje ji jako revanšistickou. Tím pozoruhodnější je, že 

mise ve zprávě z června 1958 dochází k závěru, že sudetoněmecký Landsmannschaft bude hrát 

jen zanedbatelnou roli v politice vlády SRN vůči Československu. V tomto úsudku se mýlila, 

neboť otázka sudetských Němců komplikovala vztahy ještě dlouhá desetiletí.  

Záměrem práce, jak jsem výše uvedl, je přiblížit perspektivou Československé vojenské 

mise dějinný vývoj, který úzce souvisí s podpisem mnichovské dohody a má zcela určující vliv 

na československo-západoněmecké vztahy ve zkoumaném období let 1949–1958, tj. od doby 

založení obou německých republik do počátku druhé berlínské krize, jíž se však tato práce již 

nezabývá. Prvotní záměr předložené diplomové práce byl však jiný – souzněl s mým původním 

předpokladem, že v Archivu Ministerstva zahraničních věcí (dále jen AMZV) naleznu zprávy, 

které hodnotí vztahy mezi Československem a Spolkovou republikou, a především takové, jež 

reagují na začlenění SRN do Severoatlantické aliance. Avšak dokumenty k dané problematice 

se mi dohledat nepodařilo, byť – navzdory restrikcím a dlouhodobému uzavření archivů 

v důsledku pandemie covidu-19 – se počet mých návštěv v AMZV blíží sedmdesáti. Měsíc 

jsem bádal i v Národním archivu České republiky na Chodovci, ale po konzultaci s vedoucím 

své práce jsem kvůli obsahu archivních zpráv odlišnému od původně očekávaného upustil od 

počátečního plánu zhodnotit vztahy mezi ČSR a SRN, doložit a zanalyzovat československou 

reflexi na začlenění Západního Německa mezi země Severoatlantické smlouvy a zaměřil jsem 

se na zodpovězení zásadní badatelské otázky, jaký byl pohled Československé vojenské mise 

na ony tři výše uvedené tematické okruhy.  

Stěžejní badatelský materiál – zprávy Československé vojenské mise odesílané ze 

Západního Berlína do Prahy a uložené jako diplomatické dokumenty v Archivu Ministerstva 

zahraničních věcí – analyzuji pomocí výzkumných metod a přístupů tradiční Diplomatic 
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History. Tato vědecká disciplína sleduje nejen dějiny diplomacie, ale taktéž cílí na mezistátní 

vztahy či na zahraniční politiku aplikovanou určitou zemí. Růst zájmu zejména amerických 

historiků o dějiny diplomacie byl zapříčiněn konfliktem označovaným jako studená válka; svoji 

pozornost orientovali tito badatelé především na vztahy mezi Spojenými státy a Sovětským 

svazem. Důkazem soustředění a zájmu, s nimiž přistupovali k této problematice, se v roce 1967 

stalo založení Society for Historians of American Foreign Relations (SHAFR), jež od roku 1977 

vydává časopis Diplomatic History. Zároveň v sedmdesátých letech začaly být zpřístupňovány 

dokumenty vlády USA z období začátku studené války, které představovaly výzkumnou 

základnu pro historiky působící v tomto oboru. Diplomatic History se především 

prostřednictvím dokumentů americké vlády snažila „šifrovat“ rozhodovací procesy architektů 

zahraniční politiky jednotlivých vládních administrativ. V posledních třech desetiletích se 

rozšířil záběr této specializace a vznikla New Diplomatic History, jež taktéž vychází 

z archivního bádání, ale větší důraz klade na nevládní aktéry, kteří mají vliv na utváření 

zahraniční politiky.16 

V hlášeních, která Československá vojenská mise pravidelně zasílala Ministerstvu 

zahraničních věcí Československé republiky, převažovaly informace politického a 

hospodářského charakteru. Kromě systematického zpravodajství, jehož obsah tvořily 

především přehledy politické, shrnující dění v západních okupačních zónách a od roku 1949 ve 

Spolkové republice, referovala mise taktéž o nejrůznějších zajímavostech a novinkách. 

Navzdory tomu, že komunisté v ČSR se definitivně dostali k moci v únoru 1948, již 

zprávy mise z poválečných let (1946–1947) adorují Sovětský svaz jako jedinou velmoc, která 

ve svých krocích plně respektuje závěry konference z Postupimi z léta 1945. Tento poznatek 

potvrzuje i literatura17 uvádějící, že ministerstvo zahraničních věcí a zejména zpravodajské 

úřady sbíraly informace o dění v Německu, zaznamenávaly průběh a výsledky denacifikace, 

demokratizace a naplňování všech dalších částí dohody z Postupimi. Zastupitelské úřady 

působící v Západním Berlíně informovaly o debatách ve velmocenských parlamentech, o 

mediální artikulaci německého problému, o administrativě okupačních pásem a situaci v nich. 

 
16 KOURA, Jan, Role Řecka a Turecka v americké strategii zadržování v letech 1945–1953, Disertační práce, 

Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2013, s. 7–8; Srv. DRULÁK, Petr, Teorie 

mezinárodních vztahů, Praha 2010; DRULÁK, Petr, Metafory studené války: Interpretace politického fenoménu, 

Praha 2009; ELMAN, Colin – ELMAN, Miriam F., Diplomatic History and International Relations Theory. 

Respecting Difference and Crossing Boundaries, in: International Security, Vol. 22, No. 1, 1997, s. 5–21; 

HOGAN, Michael J. – PATERSON, Thomas G., Explaining the History of American Foreign Relations, 

Cambridge 1991; McMAHON, Robert J., Diplomatic History and Policy History: Finding Common Ground, in: 

The Journal of Policy History, Vol. 17, No. 1, 2005, s. 93–109. 
17 KAPLAN, Karel, Československo v poválečné Evropě, Praha 2004, s. 204–205. 
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Autoři zpráv koncipovali svá sdělení účelově a tendenčně – jimi vytvářené „příběhy“ odrážely 

a zároveň spoluutvářely polarizační schéma studené války dělící Evropu a svět na „dobrý 

Východ v čele se Sovětským svazem“ a „špatný Západ vedený Spojenými státy“. Stejnému cíli 

sloužily analýzy výroků funkcionářů západních okupačních správ prováděné vojenskou misí 

podobně důkladně jako rozbory vystoupení západních novinářů. Tato snaha šla dokonce tak 

daleko, že autoři diplomatických sdělení považovali německou politiku Sovětského svazu za 

bernou minci i pro hodnocení politiky a opatření aplikovaných západními mocnostmi. Sovětská 

stanoviska, k nimž přistupovali jako k ideovému východisku pro své závěry i záměry, často 

vydávali za vlastní. Takto tendenčně je v jejich zpravodajství traktována, jak bude zřejmé z 

dalšího textu, zejména problematika německých vyhnanců z Československa.18  

Dle mých zjištění disponovala mise velmi zdatnými informátory především v době před 

únorem 1948. Mnoho jejích prognóz se naplnilo. Bohužel již nešlo z dokumentů zjistit, kdo 

konkrétně tito informátoři byli. Více mě však mrzelo, že mnoho zpráv z let 1954–1958 nebylo 

možné dohledat, a proto, jak je v této práci uvedeno, ani přesně za pomoci archivních 

dokumentů zrekonstruovat pohled mise na dění ve Spolkové republice v tomto časovém 

období. 

 

1.2 Struktura práce  

 

 Práce je rozčleněna do jedenácti kapitol včetně úvodu, závěru a seznamu pramenů a 

literatury.  

 Druhá – vstupní – kapitola se zabývá roky 1938–1945 a přibližuje kontext událostí, které 

předcházely zkoumanému období a ukázaly se jako dějinotvorné – v dlouhodobé perspektivě 

pak ovlivnily následující vývoj, dějinné směřování jedinců i celých společenství – zemí a 

národů. Tyto události rámované mnichovskou dohodou, druhou světovou válkou a 

bezprostředními změnami, jež iniciovala, samozřejmě ještě nemohou být zrcadleny pohledem 

Československé vojenské mise, neboť její vznik se datuje až do poválečného období. Důležitá 

etapa zahrnující úsek od konce třicátých do poloviny čtyřicátých let ovšem vytváří nezbytný 

časový i kontextový rámec pro pozdější analýzu, jíž bude tato práce završena. 

Druhá kapitola si tedy všímá působení československého exilu v čele s Edvardem 

Benešem za druhé světové války, s čímž souvisí i otázka platnosti mnichovské dohody, která 

 
18 Tamtéž. 
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tolik kalila pozdější vztahy mezi ČSR a SRN. V daném historickém kontextu dominuje 

problematika vztahů československé emigrace se sudetskými Němci a právních okolností jejich 

transferu z Československa po skončení druhé světové války. Pozornost je soustředěna též na 

zásadní význam druhoválečných spojeneckých konferencí pro pochopení poválečného vývoje 

československo-(západo)německých vztahů a na úhelný Benešův krok pro poválečné 

Československo učiněný podpisem československo-sovětské smlouvy z roku 1943 s cílem 

zabránit opakované německé agresi.  

Následující inkorporace Československa do východního bloku jistě nemůže být 

přičítána pouze důsledkům této smlouvy – poválečné Československo nemělo v dané chvíli 

příliš na výběr, tím spíše, že uzavřít obdobnou smlouvu s Velkou Británií se Benešovi navzdory 

plánům a vynaloženému nemalému úsilí nezdařilo. Nicméně období vývoje československé 

diplomacie do konce čtyřicátých let, jemuž je věnována třetí kapitola, přesvědčivě ukazuje, jak 

se „změna kurzu“ a všechny převratné politické události v období začínající studené války 

zásadním způsobem promítly do osudů a působení československé zahraniční reprezentace.   

Bylo zřejmé, že koncepce tzv. mostu, který mezi Východem a Západem mělo sklenout 

Československo, nebude schůdná. Definitivnost podřízení ČSR Sovětskému svazu potvrdila 

československá neúčast na Plánu evropské obnovy v létě 1947, symbolem převzetí moci 

komunisty v Československu se stala tragická smrt ministra zahraničních věcí Jana Masaryka 

v březnu 1948. Nejpozději od přelomu let 1948/1949 byla ČSR úzce navázána na SSSR jako 

jeden z jeho satelitů. Roky 1950–1953 spojené s činností ministra zahraničí Viliama Širokého 

se nesly v duchu stalinismu a naprostého podřízení se Sovětskému svazu. Tuto dobu největšího 

úpadku MZV vystřídalo částečné zlepšení jeho pozice za ministra Václava Davida, působícího 

v této funkci od roku 1953. Třetí kapitola rovněž ve stručnosti přibližuje činnost 

československého diplomatického zastoupení v Německu a osudy hlavních představitelů této 

mise.  

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na vnímání německé otázky v Československu a na dění 

spojené se začínající studenou válkou v letech 1945–1948, kdy se východiskem pro zajištění 

bezpečí ČSR proti opakování německé agrese měly nakonec stát slovanské státy a naplňování 

závěrů konference v Postupimi. Původní předpoklad československých politiků, že jejich 

postup vůči Německu bude v jednotné linii se čtyřmi spojeneckými mocnostmi, se nemohl 

naplnit – na přelomu již „studenoválečných“ let 1947/1948 došlo ke konečnému rozkolu mezi 

SSSR a Západem v otázce Německa. Československo se tak dostalo do nepříjemné pozice, kdy 

bylo zcela odkázáno na Sovětský svaz a své východoevropské spojence, přičemž předúnorová 
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československá diplomacie měla největší obavy z možnosti vzniku dvou německých států;19 to 

se odrazilo i v jednání konference, která byla na dané téma uspořádána v únoru 1948 v Praze. 

Československá vojenská mise klade v této době ve svých zprávách důraz na problematiku 

aktivit vyhnanců v americké a britské okupační zóně v Německu a příznačně se zaměřuje na 

formování budoucího západoněmeckého státu ze tří západních okupačních zón. Analyzuje 

proslov Jamese F. Byrnese ve Stuttgartu a pohled Sovětů na Trumanův projev. Poslední část 

kapitoly si všímá první berlínské krize a pohledu mise na ni.  

 Pátá kapitola je věnována především roku 1949 s první berlínskou krizí a vznikem dvou 

německých států – Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky, k jejichž 

založení tento první větší konflikt studené války ve svých důsledcích vedl. Doléhající studená 

válka je v této kapitole traktována prostřednictvím misijního zpravodajství odrážejícího zásadní 

proměnu politického kurzu Spojených států amerických vůči Německu, které již v rozdělené 

Evropě nemělo být nadále oslabováno. Mise si rovněž všímá postoje amerických činitelů vůči 

únorovému převratu v Československu a nesouhlasu Francie, která podporovala ideu 

sjednocení Německa, s integrací Západního Berlína do rodícího se západoněmeckého státu. 

Pozornost mise je v této době taktéž opět upřena na činnost sudetských Němců. V kapitole je 

též nastíněna důležitá problematika francouzsko-německých vztahů, vytvoření 

Severoatlantické aliance a Rady vzájemné hospodářské pomoci jako protiváhy Marshallova 

plánu. V souvislosti se vznikem SRN není opomenuto, jak se do zpráv mise promítl politický 

volební boj. Mise přináší i důležité informace o růstu nacionalismu v sovětské okupační zóně 

v Německu, o vytvoření východoněmecké vlády a jejím vztahu se spolkovou vládou.  

Šestá kapitola se zabývá aktivitami Spolkové republiky a jejím vývojem v letech 1950–

1953, kdy vyvrcholila vázanost Československa na Sovětský svaz. Ve stejné době se stěžejním 

tématem v SRN stala otázka znovuvyzbrojení, jež pro ČSR představovalo hlavní 

zahraničněpolitický problém, který byl navíc akcentován kremelskou rétorikou halasně 

zdůrazňující zájem na mírovém sjednocení Německa, ale ve skutečnosti usilující o zpomalení 

integrace Spolkové republiky do západních struktur. S negativním postojem československé 

vlády k SRN kontrastoval její pozitivní poměr k Německé demokratické republice, což se 

ukázalo již v roce 1950 během návštěvy Waltera Ulbrichta v Praze. Kapitola se dále zaměřuje 

na prozápadní orientaci Spolkové republiky – misijní zprávy si všímají jejího zapojení do 

Evropského společenství uhlí a oceli v rámci tzv. Schumanova plánu, jenž se stal základem 

 
19 DEJMEK, Jindřich, Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918–1992): Vybrané kapitoly z 

dějin československé zahraniční politiky, Praha 2002, s. 64. 
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pozdější Evropské unie. Právě zapojení SRN do Montánní unie, kterou nazývá superkartelem, 

věnuje mise soustředěnou pozornost a všímá si kroků spolkového kancléře Konrada Adenauera 

na podporu vstupu SRN do tohoto sdružení. V souvislosti s tím mise velebí odpor 

Komunistické strany Německa proti Montánní unii. O Schumanově plánu mise tvrdí, že 

Adenauerovi přívrženci a podporovatelé tohoto plánu usilují o začlenění SRN do NATO, což 

zvýší závislost SRN na USA. V souvislosti se založením Ministerstva zahraničních věcí 

Spolkové republiky mise akcentuje kritickou pozornost Adenauerově zahraničněpolitické 

koncepci a úsilí o vyzbrojení.  

 Sedmá kapitola zahrnuje uprchlickou problematiku, jež hrála ve Spolkové republice 

zásadní roli. Cílem kapitoly je přiblížit nejen aktivity německých válečných vyhnanců, kteří 

museli po druhé světové válce opustit své domovy a odejít do Německa, ale i československých 

a východoněmeckých uprchlíků, kteří odcházeli do SRN kvůli nesouhlasu s komunistickým 

režimem. Pozornost Československé vojenské mise je zde upřena na ustanovení vyhnanecké 

strany BHE a na zdůraznění špatné sociální situace jak vyhnanců, tak československých 

emigrantů v SRN a upozorňuje na šíření „revanšistických nálad“ především proti 

Československu a Polsku. Závěr kapitoly je věnován stoupajícímu počtu uprchlíků z NDR po 

druhém sjezdu SED v roce 1952, kdy došlo ke zvýšení komunistických represálií vůči 

východoněmeckému obyvatelstvu.  

 Osmá kapitola se zaobírá problematikou znovuvyzbrojení Spolkové republiky a 

mírovým hnutím. Pohled Československé vojenské mise na tyto dva fenomény je zde přiblížen 

v rekapitulaci událostí od roku 1949, kdy s prvním jaderným roznětem Sovětského svazu a 

vítězstvím čínských komunistů vedených Mao Ce-tungem došlo k posílení celosvětového 

komunistického hnutí, zatímco Západní Evropa se stala zranitelným cílem, neboť britská a 

francouzská armáda v té době působily mimo kontinent. Remilitarizace SRN se tedy nabízela 

jako vhodné řešení, které ale na rozdíl od Spojených států a Velké Británie nepodpořila kvůli 

neblahým zkušenostem s Německem Francie. Strach Západoevropanů z Německa však brzy 

vystřídala obava ze Sovětského svazu. Východisko nabízel Plevenův plán na ustavení 

Evropského obranného společenství. Rozbory aktuální situace, které vojenská mise přináší, 

zrcadlí snahu Spojených států o vyzbrojení Spolkové republiky, zároveň však zdůrazňují 

rozporuplnost tohoto stanoviska danou nesouhlasem amerických představitelů působících v 

SRN s rearmementem i odporem většiny západoněmeckého obyvatelstva vůči remilitarizaci 

Spolkové republiky. V této souvislosti mise vyzdvihuje roli KPD a kritizuje sociální demokracii 

a rovněž vyhnance, které spojuje se západoněmeckou remilitarizací. Mise se kriticky staví i k 
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ratifikaci vstupu SRN do Evropského společenství uhlí a oceli v souvislosti s Plevenovým 

plánem. Referuje také o problematice tzv. sárské otázky. Kapitolu uzavírá téma Stalinových 

nót, jež nabízely – za podmínek nepřijatelných pro Západ – sjednocení Německa v reakci na 

zapojení SRN do západních struktur. 

 Devátá kapitola analyzuje závěrečnou fázi procesu začleňování Spolkové republiky do 

západního společenství v letech 1954–1958 a události, které tomuto aktu předcházely: ukončení 

okupačního statutu SRN na podzim 1954 a s tím související tzv. Pařížské dohody, které 

umožnily vstup Spolkové republiky do Západoevropské unie a do Severoatlantické aliance a 

posléze vznik bundeswehru. Kapitola odráží pozornost, kterou mise věnovala 

protiremilitarizačnímu hnutí v SRN i pozdějším bouřlivým debatám z let 1957–1958 o tom, zda 

má být bundeswehr vyzbrojen jadernými zbraněmi. O bundeswehru mise referuje jako o 

revanšistické organizaci – „novém wehrmachtu“. Všímá si otázky nukleárního vyzbrojení 

západoněmecké armády a vyzdvihuje nevoli širokých mas vyvolanou těmito návrhy a v té 

souvislosti pozitivně hodnotí Rapackého plán. Palčivá otázka působení vyhnanců v SRN 

prolíná i touto kapitolou. Mise zaznamenává negativní postoj představitelů GB/BHE k sárské 

problematice a vyhnanecké organizace označuje jako revanšistické a sudetské Němce jako 

krajně pravicový element. Dovršení evropské integrace Spolkové republiky přineslo i vyřešení 

otázky Sárska, které se v roce 1957 stalo součástí SRN, integrované v téže době do Evropského 

hospodářského společenství a do Evropského společenství pro atomovou energii. 

 

1.3 Práce s literaturou a prameny 

1.3.1 Archivní prameny a pramenné edice 

 

Zprávy Československé vojenské mise, s nimiž jsem pracoval jako se základním 

zdrojem informací, představovaly svébytný pramenný materiál odkrývající československý 

pohled na poválečné proměny německých západních okupačních zón. Prostřednictvím 

řady často dílčích poznatků, jež bylo třeba utřídit, systemizovat, vysvětlit, zasadit do širších 

souvislostí a včlenit do kontextu daného období, někdy též vyhodnotit jako informace 

s mizivým přínosem, jsou nahlíženy události formující podobu Spolkové republiky Německo 

v letech 1949–1958. Faktografický potenciál těchto archiválií se často ukázal jako dosti 

nevyvážený, pramenný výzkum tedy nemohl poskytnout informační zázemí rovnoměrné a 

stejně hodnotné pro všechny části diplomové práce. Například ve třetí kapitole, která je 

věnována československé diplomacii, jsem se opíral o fakta načerpaná z literatury a o údaje 

dostupné na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Ve druhé 
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kapitole, která rámcově přibližuje přelomové události z doby předcházející zkoumanému 

časovému úseku, ještě pochopitelně nemohou být využity informace Československé vojenské 

mise, neboť, jak již uvedeno výše, vznikla až v roce 1946.  

V AMZV jsem se zabýval nejen archiváliemi obsahujícími záznamy Československé 

vojenské mise z let 1946–195820, ale sporadicky taktéž dokumentací zařazenou do složky 

Teritoriální odbory – tajné, kde jsem našel doplňující údaje týkající se problematiky 

československých uprchlíků a sudetských Němců.  

Deskripce a explanace výše uvedených pramenů vychází z konkrétního vztahového a 

dějového rámce nastíněného po důkladném studiu literárních zdrojů. Bez tohoto teoretického 

východiska by informace načerpané z archiválií, nezřídka fragmentovaných, byly jen neúplnou 

mozaikou kusých záznamů událostí, ideologizovaných a v duchu komunistické rétoriky 

formulovaných zpravodajských hlášení a dojmů. Na druhou stranu i tato tendenčnost má svoji 

výpovědní hodnotu, neboť přibližuje způsob, jímž měly být události a situace nazírány, 

posuzovány a transponovány. Právě snaha o objektivizaci často neobjektivního pohledu může 

představovat další rozměr, s jehož přispěním se tato práce snaží studovaný problém osvětlit. 

Pramenné materiály využité v této práci jako významné teoretické těžiště mi poskytla 

zejména edice dokumentů Die Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 

(Spisy k zahraniční politice Spolkové republiky Německo). Každý svazek této řady čítá tři sta 

až čtyři sta stěžejních dokumentů z fondů Politického archivu, jež se týkají hlavních aspektů 

zahraniční politiky SRN v daném roce. Tyto dokumenty zároveň obsahují poznámky vytvořené 

nezávislými odborníky. Edice sestavené z těchto písemností vycházejí každý rok poté, kdy 

skončí třicetileté embargo dané zákonem, ve dvou až třech svazcích. K roku 2022 byly 

publikovány listinné edice z let 1949–1953 a 1961–1990. Mezidobí mezi roky 1954 a 1960 

zaceluje německý Ústav pro soudobé dějiny (Institut für Zeitgeschichte). Většina těchto 

dokumentů je volně přístupná online. 

 Další edici tvoří Protokolle der Sitzung des deutschen Bundestages (Plenární protokoly 

zasedání Německého spolkového sněmu). Jedná se o dokumenty, které zaznamenávají jednání 

ve spolkovém sněmu od roku 1949 až do současnosti. Jsou uloženy na stránkách Německého 

spolkového sněmu, odkud je možno je bezplatně stáhnout. 

 
20 Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky (AMZV), Zprávy ZÚ – VM Berlín 1946–1947, AMZV, 

Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1952–1953, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1954–1958. 
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 Z německých pramenných edic jsem pracoval rovněž s knižnicí Die 

Kabinettsprotokolle der Bundesregierung (Kabinetní protokoly spolkové vlády) zrcadlící 

oficiální postoj vlády SRN k problémům vnitřní i zahraniční politiky. Zároveň lze tyto 

dokumenty v časovém rozsahu do roku 1963 nalézt na internetových stránkách Spolkového 

archivu (Bundesarchiv).  

 Anglickojazyčnými dokumenty pro sledované období jsou Foreign Relations of the 

United States (Zahraniční vztahy Spojených států amerických; FRUS) – série písemností 

publikovaných institucí Office of the Historian in the United States Department of State. Tato 

dokumentární řada představuje oficiální historický záznam stěžejních zahraničněpolitických a 

diplomatických kroků Spojených států amerických. Série začala vznikat od roku 1861, 

v současnosti čítá přes 450 jednotlivých svazků.  

 

1.3.2 Odborná pojednání, statě, články 

 

Problematiku zkoumanou v této práci zrcadlí také mnoho odborných studií a článků. 

Zásadní se pro mne stalo pojednání amerického historika Normana M. Naimarka Stalin and 

Europe in the Postwar Period 1945–1953,21 především část věnovaná první berlínské krizi. 

Autor si všímá toho, jak detailně jsou v západní historiografii zdokumentovány aktivity 

Spojených států během berlínské blokády, zatímco informace týkající se Stalinových kroků 

jsou velmi sporadické. Přesto z nich vyplývá, že v době blokády Stalin nemobilizoval svá 

vojska. Cílem berlínské blokády vyvolané sovětským vůdcem bylo zamezit vzniku 

západoněmecké vlády, přičemž dalším Stalinovým záměrem bylo znemožnit zavedení západní 

marky v západních okupačních sektorech v Berlíně a absorbovat Západní Berlín do sovětské 

okupační zóny. Stalin pevně věřil v blokádu, a proto ani na počátku září 1948, kdy došlo ke 

schůzi ústavodárného shromáždění rodícího se západoněmeckého státu, nepochyboval, že jeho 

kalkul vyjde. Byl totiž přesvědčen, že Západní Berlín nemá šanci pomocí leteckého mostu 

přežít zimu 1948/1949. Nakonec však musel ustoupit. 

 Dalším, z mého pohledu zásadním, počinem osvětlujícím studované období je stať The 

Tragedy of American Diplomacy? Rethinking the Marshall Plan Michaela Coxe a Caroline 

Kennedy-Pipe.22 Tato badatelská dvojice přináší nový pohled na Plán evropské obnovy, kdy 

 
21 NAIMARK, Norman M., Stalin and Europe in the Postwar Period 1945–1953, in: Journal of Modern European 

History, Vol. 2, No. 1, 2004, s. 28–57. 
22 COX, Michael – KENNEDY-PIPE, Caroline, The Tragedy of American Diplomacy? Rethinking the Marshall 

Plan, in: Journal of Cold War Studies, Vol. 7, No. 1, 2005, s. 97–134. 
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tvrdí, že Marshallův plán vedl k rozdělení evropského kontinentu a měl větší podíl na vypuknutí 

studené války než politika Sovětského svazu. Zároveň se autoři ve své studii snaží vyvrátit 

tvrzení, že studená válka byla nezvratným důsledkem sovětského politického kurzu vytyčeného 

Stalinem. Tato jejich koncepce však vyvolala skutečnou bouři mezi historiky. 

Problematikou německých vyhnanců z východních území a jejich vlivem na politické 

směřování Spolkové republiky za kancléřství Konrada Adenauera se zabývá ve své studii 

nazvané Domestic Constraints on West German Ostpolitik: The Role of the Expellee 

Organizations in the Adenauer Era finský historik Pertti Ahonen.23 V první části se zaměřuje 

na vyhnanecké organizace v SRN s důrazem na období padesátých let. Ve druhém bloku 

sleduje postoj západoněmeckých politických stran a spolkové vlády k vyhnanecké 

problematice.  

Přelomový význam pro německo-francouzské vztahy a pro vytvoření budoucí spojené 

Evropy měl Schumanův plán, jemuž se věnuje práce Der Schuman-Plan und die Zukunft der 

Europäischen Union německého historika Wilfrieda Lotha.24 Autor odhaluje příčiny vzniku 

tzv. Montánní unie, přičemž hledá motivaci ke vzniku tohoto uskupení již v době Německého 

císařství a v čase druhé světové války. Dochází k závěru, jako mnoho dalších badatelů, že 

vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli se stalo pomyslným stavebním kamenem pro 

budoucí Evropskou unii. 

 

1.3.3 Monografie a další literární práce 

 

Zkoumáním příčin vzniku, souvislostí a důsledků studené války se zabývá celá řada 

publikací. Jsou to právě „studenoválečné kulisy“, které rámují, ale i mění obraz Evropy a zemí, 

na něž je tato práce zaměřena. Literární odraz složitých dějinných procesů zrcadlí proměnlivost 

doby, přeskupování sil, koalic, zánik starých a vymezování nových vlivových sfér, tvorbu 

strategických aliancí, vznik nových států. Badatelské úsilí zaměřené na zachycení těchto 

procesů musí být napřeno i na orientaci v široké až nepřehledné literární základně tvořené 

nejrůznějšími typy literárních prací a studií na jedné straně a v archivních materiálech, jejichž 

četnost často nemůže vyvážit nedostatečnou objektivitu a úplnost informace, na straně druhé.     

 
23 AHONEN, Pertti, Domestic Constraints on West German Ostpolitik: The Role of the Expellee Organizations in 

the Adenauer Era, in: Central European History, Vol. 31, No. 1/2, 1998, s. 31–63. 
24 LOTH, Wilfried, Der Schuman-Plan und die Zukunft der Europäischen Union, in: Integration, Vol. 33, No. 4, 

2010, s. 350–357. 
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Stěžejním zdrojem informací i inspirace se mi při přípravě této práce stala kniha 

německého historika Edgara Wolfruma o dějinách Spolkové republiky Německo Zdařilá 

demokracie: Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek,25 která 

v širokém záběru postihuje období let 1945–2005. Wolfrum již na začátku svého díla uvádí 

přehled deseti rozdílných historiografických stanovisek, jejichž prizmatem jsou nahlíženy 

dějiny Spolkové republiky. Roky 1945–1949, jež se nesly ve znamení řešení německé otázky, 

popisuje jako léta, během kterých se Sovětský svaz pokoušel o podrobení Německa jakožto 

svého vazala, což se však setkalo s naprostým odporem tří vítězných mocností Západu. 

Nesoulad mezi SSSR a západními velmocemi se odrazil v první berlínské krizi z let 1948–1949. 

Napětí vyvolané studenou válkou vedlo ke vzniku dvou německých států. Následující desetiletí 

(1949–1959) Wolfrum vnímá jako éru budování základů SRN, přičemž se zabývá sociálně-

ekonomickou, politickou a duchovní oblastí nově vzniklé republiky. Tehdejší mezinárodně-

politickou situaci nahlíží autor v duchu tradicionalistického schématu – zatímco Východ 

ovládaný Sovětským svazem praktikoval represivní přístup, Spojené státy usilovaly o 

zažehnávání konfliktů.  

Kniha si dále všímá procesu nabývání svrchovanosti Spolkové republiky. Zaměřuje se 

na problematiku prozápadní politiky praktikované prvním spolkovým kancléřem Konradem 

Adenauerem, včetně budování sociálně-tržního hospodářství a začlenění SRN do západních 

struktur v roce 1957, na získání plné suverenity a členství v Severoatlantické alianci. Právě 

zřízení západoněmecké armády shledává Wolfrum jako zcela zásadní, byť obtížný krok, neboť 

„poprvé v německých dějinách měla být vybudována armáda pevně zakotvená v demokracii“.26  

Wolfrumovu knihu lze hodnotit jako příspěvek ke směru tzv. nových politických dějin, 

konkrétně k jejich sociálněvědnímu historiografickému proudu. Pro tuto práci má stěžejní 

význam Wolfrumova teze, že pro Německo se stala klíčovou studená válka, neboť tento konflikt 

mezi Východem a Západem vedl ke vzniku obou německých států a definoval, jaké podoby 

nabydou vztahy mezi oběma těmito zeměmi a vítěznými mocnostmi z druhé světové války. 

Zároveň studenoválečný střet charakterizoval, jak Spojené státy a Sovětský svaz manifestovaly 

vzájemně antagonní ideje o politickém směřování a s tím související požadavky v globálním 

měřítku. Součástí studené války se staly i dva obranné systémy sdružující státy Východu a 

Západu. Avšak nejednalo se pouze o vojenská seskupení Severoatlantické aliance a Varšavské 

 
25 WOLFRUM, Edgar, Zdařilá demokracie: Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek, 

Brno 2008. 
26 WOLFRUM, E., c. d., s. 109. 
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smlouvy, neboť země tvořící každý z těchto bloků byly propojeny po stránce hospodářské, 

ideologické a společenskopolitické.27  

  Založení obou německých států je též tématem monografie německého historika 

Wolfganga Benze Auftrag Demokratie: Die Gründungsgeschichte der Bundesrepublik und die 

Entstehung der DDR 1945–1949.28 Tato kniha, která vyšla v roce 2009 – při příležitosti 

šedesátého výročí založení Spolkové republiky Německo, se stala terčem odborné kritiky, jež 

dílu vytýkala nevyváženost. Benz, stejně jako Helga Haftendorn ve své knize Deutsche 

Außenpolitik zwischen Selbstbeschränkung und Selbstbehauptung 1945–2000,29 zastává názor, 

že ke konstituování demokracie v Německu došlo v důsledku rozhodnutí vítězných 

spojeneckých mocností. V každém z německých států se to však událo jinou formou. Zatímco 

v západních okupačních zónách na základě voleb a z nich vzešlého legitimního parlamentního 

zastoupení, v sovětské okupační zóně docházelo ke změnám za pomoci „antifašisticko-

demokratického“ modelu řízeného ze Sovětského svazu. 

 Další Benzova publikace, kterou nelze při studiu německých dějin ve sledovaném 

období opominout, nese název Deutschland unter alliierter Besatzung 1945–1949 a vyšla jako 

součást edice Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschichte, Band 22.30 Autor se zde 

koncentruje na záměry spojeneckých velmocí v německé otázce, sleduje ustanovení 

okupačního statutu a historii utváření dvou německých států, kdy vyzdvihuje důležitost 

velmocenské okupační periody pro budoucí německé směřování po roce 1945. Dále Benz klade 

důraz na politické dějiny v poválečném období. Popis vývoje vedoucího ke vzniku SRN a NDR 

zrcadlí na pozadí rodící se studené války. 

 O problematice československo-východoněmeckých vztahů pojednává monografie 

Volkera Zimmermanna Eine sozialistische Freundschaft im Wandel: Die Beziehungen 

zwischen der SBZ/DDR und der Tschechoslowakei (1945–1969).31 Zimmermannova práce se 

zaobírá roky 1945–1969, tj. od konce druhé světové války po počáteční období „normalizace” 

československo-východoněmeckých vztahů. Avšak pozornost tohoto německého autora, jak by 

název práce mohl napovídat, není věnována jen Československé republice a Německé 

 
27 Tamtéž, s. 79–80. 
28 BENZ, Wolfgang, Auftrag Demokratie: Die Gründungsgeschichte der Bundesrepublik und die Entstehung der 

DDR 1945–1949, Berlin 2009. 
29 HAFTENDORN, Helga, Deutsche Außenpolitik zwischen Selbstbeschränkung und Selbstbehauptung 1945–

2000, München 2001, s. 17. 
30 BENZ, Wolfgang, Deutschland unter alliierter Besatzung 1945–1949, in: Gebhardt, Handbuch der deutschen 

Geschichte, Band 22, Stuttgart 2009. 
31 ZIMMERMANN, V., c. d. 
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demokratické republice, nýbrž i některým dalším socialistickým zemím, především Polsku, 

poté Sovětskému svazu, ale taktéž i Německé spolkové republice. Právě informace o západních 

okupačních zónách – o SRN a působení Československé vojenské mise – se staly pro mou práci 

stěžejními. Zimmermann se na tuto československou instituci v Západním Berlíně zaměřil a 

přináší nová zjištění o jejím významu; přichází též s poznatkem, že prvním šéfem mise byl 

František Hrabčík, bohužel již neuvádí, ve kterém období v čele mise působil. 

 Rozsáhlým dílem, jež se taktéž zaměřuje na moderní německé dějiny – konkrétně na 

historii Německa v průběhu celého dvacátého století – je syntetická práce Geschichte 

Deutschlands im 20. Jahrhundert německého historika Ulricha Herberta.32 Celou knihou 

prostupují dvě pomyslná historická argumentační klenutí. První z nich sleduje vytvoření 

průmyslové společnosti a její stěžejní působení v oblasti kulturní, hospodářské a zejména 

politické. Druhý argumentační postup se opírá o názor, že klasická německá průmyslová 

společnost vystoupila na pomyslný vrchol až v šedesátých letech dvacátého století. Z mého 

pohledu – v interferenci s fakty, jež představují mezníky této diplomové práce – však bylo 

zásadním období dřívější, jež začíná tzv. nultou hodinou. I Herbert operuje s tímto termínem, 

dokonce soudí, že v moderních dějinách Německa nelze nalézt místo, jež by se stalo 

zásadnějším zlomem než právě tento moment. Od této chvíle Herbert vypráví německé dějiny 

druhé poloviny dvacátého století. Na rozdíl od Wolfruma je však nevnímá jen jako příběh 

úspěchu, byť Adenauerovu politiku zacílenou na integraci Spolkové republiky do západních 

struktur a na rozvoj sociálně tržního hospodářství hodnotí převážně pozitivně. 

 Jiný úhel pohledu na historii Německa přinášejí anglo-američtí autoři. Britka Mary 

Fulbrook se řadí k racionálnímu (liberálnímu) směru v anglo-americké historiografii. Příčinu 

vzniku diplomatického a legislativního rámce pro určení sfér vlivu v Německu a Evropě 

spatřuje v odlišných zájmech a ideologiích jednotlivých mocností. Z této premisy vychází i její 

A History of Germany 1918–2018: The Divided Nation,33 kniha, která mi otevřela nový pohled 

na dějinný vývoj v evropském prostoru v období čtyřicátých až padesátých let 20. století. Tím, 

co racionální historiografický směr odlišuje od školy „zadržování” a geopolitického realismu, 

je přesvědčení, že čtyři vítězné velmoci zpočátku nedisponovaly jasnými představami, jak 

naložit s poválečným Německem, přičemž šance, že za takových okolností dojde ke sjednocení, 

byla mizivá. Kniha této britské historičky přináší zásadní poznatek, že pomyslný pohyb ve 

směru zformování SRN a NDR byl s konečnou platností zahájen v létě 1948 ve spojitosti s 

 
32 HERBERT, Ulrich, Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, München 2014. 
33 FULBROOK, Mary, A History of Germany 1918–2008: The Divided Nation, Hoboken 2009. 
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měnovou reformou v západních okupačních zónách a v souvislosti první berlínskou krizí, která 

vedla západní mocnosti k finálnímu souhlasu se vznikem samostatné západoněmecké vlády. 

 Autorem dalšího díla stěžejního pro studium studené války – The Cold War: A World 

History – je Odd Arne Westad,34 norský historik působící na Yaleově univerzitě. Westad 

zpochybňuje tradiční časovou periodu spojenou s konfliktem označovaným jako studená válka 

a vymezovanou roky 1945–1991. Příčiny studenoválečného konfliktu hledá mnohem hlouběji 

v historii – spatřuje je už v samotném faktu vzniku Spojených států amerických a Sovětského 

svazu jako dvou zásadně odlišných politicko-ekonomicko-sociálních a duchovních modalit. 

Kniha, kterou lze hodnotit jako nejcelistvější přínos ke geopolitice studené války, nabízí nejen 

informace o strategických plánech hlavních velmocí konfliktu, ale taktéž přináší poznatky o 

jejich dopadech v lokální rovině.  

 Westad nahlíží zrod studené války jako důsledek oboustranného nepřátelství a obav 

mezi obyvateli Sovětského svazu a Spojených států amerických, kdy o něco větší podíl na tomto 

stavu přičítá USA s odůvodněním, že americká vláda příliš nebrala v potaz sovětské výhrady. 

Velký význam přisuzuje rozvoji technologií a jejich převratnému vlivu na průběh studené 

války. Snaží se ukázat, že ideologickým stupňováním konfliktu došlo ke zformování 

nepružného a disharmonického světového řádu. Dle Westada vedl ke skončení studené války 

fakt, že západní způsob života se ukázal jako lepší. V díle, které poprvé vyšlo v roce 2017, 

dokonce vyslovuje názor, že studenou válku vyhrály Spojené státy, tedy by se dalo vyvozovat, 

že studenoválečný konflikt považuje za uzavřený. Historie, která je v určitou chvíli žita jako 

současnost, nás však učí, že i nejpreciznější teoretické koncepce a prognózy se mohou mýlit, 

neboť všechny proměnné vstupující do lidských životů a dějin nelze nikdy obsáhnout. 

 Spektrum anglickojazyčných publikací použitých v této práci rozšířila i autorka z 

německého jazykového prostředí Helga Haftendorn. Ve své knize Coming of Age: German 

Foreign Policy Since 1945 se zaobírá ústřední otázkou,35 jak se SRN a NDR dokázaly vymanit 

z „trojitého pouta“, přičemž pod tento pojem zahrnuje tři faktory – odkaz německých dějin, 

vázanost na čtyři vítězné velmoci a restrikce spojené se studenou válkou.  

 
34 WESTAD, Odd A., The Cold War: A World History, London 2017. 

 
35 HAFTENDORN, Helga, Coming of Age: German Foreign Policy Since 1945, Lanham 2006. 
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 V české moderní historiografii zprostředkovává koncepční stanovisko ke konsekvencím 

německého vývoje a československo-německých vztahů práce Jaroslava Kučery Mírové 

uspořádání s Německem: Od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci.36 Kučerova 

monografie mapující problematiku mírového uspořádání s Německem po skončení druhé 

světové války se týká nejen relace česko(slovensko)-německé, kdy primární zájem je upřen na 

Spolkovou republiku, ale taktéž vztahů se spojeneckými velmocemi. Tato kniha, která 

spoluutvářela můj pohled na danou problematiku, předestírá cenná fakta. Především se jedná o 

zjištění, že v důsledku únorového převratu v Československu oznámili zástupci okupační 

správy Spojených států v Německu úmysl změnit své stanovisko vůči vyhnancům, tj. že 

přestane být bráněno tomu, aby vysídlenci byli politicky aktivní. Autor též přichází s 

pregnantně formulovaným poznatkem, že zážitek druhé světové války vyvolané nacistickým 

Německem byl pomyslným fundamentem, na němž budovaly svou legitimitu vlády 

východoevropských zemí, kdy zároveň vzpomínky na nacistickou okupaci měly hlavní funkci 

v jejich historickém a fikčním narativu. V dobovém ideologickém diskurzu to souviselo 

s pojmy, jako byly imperialismus a revanšismus ve spojení se SRN. 

Českojazyčným dílem týkajícím se nejen dějin Německa, ale i těch světových je 

historická syntéza Karla Durmana Popely ještě žhavé: Velká politika 1938–1991, Díl I, Světová 

válka a nukleární mír 1938–1964.37 Tento český historik působící ve Švédsku při svém výkladu 

dějin dvacátého století sice nepopírá mnohé chybné politické kroky Spojených států, ale 

navzdory těmto faktům zastává názor, že Spojené státy byly stěžejní a poměrně často jedinou 

oporou demokracie a stability v mezinárodních vztazích. Takové ideové východisko se odráží 

i v Durmanově výkladu historických událostí ve sledované periodě let 1949–1958. Opět je zde, 

na rozdíl od četných relativizujících pohledů, jež se promítají do historiografie zabývající se 

20. stoletím, zdůrazněna americká angažovanost ve snaze udržet světový mír, s čímž souvisela 

i orientace budoucího západoněmeckého státu na Západ. Stejný pohled uplatňuje Durman i v 

přístupu k první berlínské krizi, kterou nahlíží jako výsledek jednostranně sovětské iniciativy. 

Durman tak přichází s pojetím, s nímž je jistě možno polemizovat a oponovat mu konkrétními 

fakty, z nichž některá nastiňuji ve své práci s vědomím, že je potřeba vzít v úvahu co největší 

faktografickou šíři a snažit se o nestranné posouzení jednotlivých událostí a jejich dopadu na 

celkovou situaci.  

 
36 KUČERA, J., Mírové uspořádání… 
37 DURMAN, Karel, Popely ještě žhavé: Velká politika 1938–1991, Díl I, Světová válka a nukleární mír 1938–

1964, Praha 2004. 
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Vedle literatury zabývající se dějinami Německa a problematikou studené války 

v mezinárodních souvislostech byly zásadním obsahovým okruhem a ohniskem mého zájmu 

dějiny Československa. Pro jejich studium jsem využil především knihu českého historika 

Jindřicha Dejmka Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918–1992): Vybrané 

kapitoly z dějin československé zahraniční politiky.38 Tato kniha přináší pohled na politiku, 

kterou vedlo Československo vůči svým sousedům a mocnostem v časovém intervalu od 

skončení první světové války do rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky v roce 1992. 

Můj studijní zájem směřoval především ke druhé kapitole nazvané Obtížné sousedství: 

Československo a německé státy. Dejmek nastiňuje komplikace poválečného Československa 

– třetí Československé republiky (1945–1948) – především na přelomu let 1947/1948, kdy 

podle něj došlo k finálnímu rozbití spolupráce Sovětského svazu a západních mocností v 

německé otázce a ČSR se v důsledku toho ocitla v izolaci – v závislosti na východních 

spojeneckých státech vedených Sovětským svazem. Dejmek vysvětluje, že tato situace jen 

posilovala nervozitu Československa z politiky, kterou Velká Británie a USA uplatňovaly ve 

svých okupačních zónách v Německu. Českoslovenští politici v předúnorové době se obávali 

především vzniku dvou německých států. Autor nahlíží německou otázku jako problém nejen 

pro třetí republiku, ale i pro komunistické Československo, jež vyzdvihovalo NDR, a naopak 

zatracovalo SRN. 

Ve spolupráci s autorským kolektivem vznikla další Dejmkova kniha – syntéza 

Československo: Dějiny státu vytvořená při příležitosti stého výročí založení Československé 

republiky.39 Dílo se zabývá časovou periodou ohraničenou na svém začátku první světovou 

válkou a ukončenou zánikem federace v roce 1992, kdy však načrtává další vývoj v České 

republice a na Slovensku. V německé otázce zastává podobná teoretická východiska jako 

předchozí práce. 

 

1.4 Pravopisná poznámka 

Z jazykového hlediska jsem se při přípravě diplomové práce musel vyrovnávat 

především s problematikou šířeji pojatého výkladu doporučení pro užívání velkých začátečních 

písmen – s některými pravopisnými ustanoveními Pravidel českého pravopisu respektujícími 

rozkolísaný úzus a připouštějícími více pravopisných variant. Konkrétně se jedná o názvy, které 

 
38 DEJMEK, Jindřich, Československo, jeho sousedé a velmoci…  
39 DEJMEK, Jindřich a kol., Československo… 
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jsou geografickými termíny, ale současně označují i politické/správní jednotky a v práci jsou 

užívány jako politické termíny či vlastní jména pojmenovávající území podle světových stran 

s velkým začátečním písmenem – Západ (= západní země), Západní Evropa, Západní Berlín a 

zrcadlově Východ (= východní země), Východní Evropa, Východní Berlín.  

Termíny označující názvy válečných a dalších konferencí (jaltská, postupimská, moskevská, 

pražská, newyorská, londýnská, konference čtyř, …) jsou uváděny s malými začátečními 

písmeny, stejně jako výrazy mnichovská dohoda, berlínská blokáda, únor 1948, bundeswehr, 

spolkový sněm (celým názvem: Německý spolkový sněm), spolková rada (celým názvem: 

Německá spolková rada) či mise (celým názvem: Československá vojenská mise u Spojenecké 

kontrolní rady v Německu, zkráceně Československá vojenská mise). Termíny Pařížské 

dohody, Petersberská a Wiesbadenská dohoda a Římské smlouvy jsou uvedeny se začátečními 

verzálkami, stejně jako výraz Spojenci pro členy protifašistické koalice.  

Části zpráv Československé vojenské mise citované v diplomové práci zachovávají původní 

slovosled, jsou však uváděny v pravopisné podobě, která je v současnosti považována za 

základní či progresivní. 
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2 Československý exil, sudetští Němci a druhoválečné spojenecké konference 

2.1 Role československé exilové vlády při udržení právní kontinuity Československa 

 

Období mezi podepsáním mnichovské dohody (30. září 1938)40 a oddělením 

Slovenského státu, resp. vznikem Protektorátu Čechy a Morava (14., resp. 16. března 1939) je 

historiky označováno jako druhá republika – Česko-Slovensko, jak zní její oficiální název.41 Již 

v této době, v letech 1938–1939, začalo docházet k emigraci z Československa, do zahraničí 

odešla část význačných politiků včetně Edvarda Beneše. Pozvolna vznikalo jádro relativně 

četného československého exilu, jehož součástí byli i demokratičtí sudetští Němci.42 Celý 

proces vyvrcholil v letech 1939–1940, kdy se zformoval druhý československý zahraniční 

odboj.43  

Aktivita československého exilu byla od začátku tvořena dvěma osami – politickou a 

vojenskou.44 Tím, co je spojovalo, byla idea obnovení ČSR. Zatímco československá zahraniční 

armáda bojovala s nacistickým Německem, reprezentovali českoslovenští exiloví politici 

Československou republiku na mezinárodní rovině. Spolupracovali s velmocemi 

protihitlerovské koalice a dokázali uhájit ideu nepřerušeného trvání Československa a jeho 

následného restaurování v předmnichovských hranicích.45 Zásadní byla zejména role bývalého 

československého prezidenta Beneše, jenž se postavil do čela československého zahraničního 

odboje. Beneš neuznal platnost mnichovské dohody, jak to názorně demonstroval v prvním 

programu československého zahraničního odboje předneseném v červnu 1939 v Chicagu. 

Tímto projevem byla vytvořena teorie právního pokračování první Československé republiky 

s důrazem na návrat k právním poměrům do období před mnichovskou dohodou.  

Obtížnost aplikování teorie právního trvání existence Československé republiky vůči 

mocnostem, které zapříčinily mnichovskou dohodu,46 souvisela se skutečností, že po začátku 

druhé světové války bylo právní i mezinárodněpolitické postavení ČSR mnohem 

komplikovanější, než jak tomu bylo u jiných zemí, které se ocitly pod německou či italskou 

okupací. Českoslovenští politici v exilu museli o mezinárodní uznání československé exilové 

 
40 KUKLÍK, Jan, Do poslední pence: Československo-britská jednání o majetkoprávních a finančních otázkách 

1938–1982, Praha 2007, s. 13. 
41 NOSKOVÁ, Helena, K problémům menšin v Československu v letech 1945–1989, Praha 2005, s. 10. 
42 KUBELKOVÁ, Radka, Edvard Beneš mezi Londýnem a Moskvou: Vývoj spolupráce londýnského a 

moskevského exilu – od československo-sovětské smlouvy k přijetí Košického vládního programu, Praha 2018, s. 

39. 
43 DEJMEK, Jindřich a kol., Československo…, s. 323. 
44 PÁNEK, Jaroslav – TŮMA, Oldřich, Dějiny českých zemí, Praha 2018, s. 351. 
45 KUKLÍK, J., Do poslední pence…, s. 132. 
46 DEJMEK, Jindřich, Edvard Beneš: Politická biografie českého demokrata II, Praha 2008, s. 567. 
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vlády těžce bojovat.47 V důsledku březnového vývoje roku 1939 byla fakticky ukončena 

existence Československa. Navzdory tomu, že Sovětský svaz společně se západními 

mocnostmi nové poměry odmítl přijmout, hrozilo riziko, že ČSR zanikne i právně,48 neboť 

Slovenský stát, nově vzniklý útvar vyhlášený 14. března 1939,49 byl uznán de facto Velkou 

Británií a Francií a na konci roku 1939 jej de iure akceptoval i SSSR.50 Proto po zahájení druhé 

světové války v září 1939 usilovali českoslovenští politici v exilu o ustanovení exilové 

československé prozatímní vlády jako instituce, která by dosáhla mezinárodního uznání, 

zastupovala by československý stát a mohla zprostředkovat československý postoj 

k mnichovské dohodě. Tyto snahy však zprvu narážely na britský a francouzský odpor.  

Edvard Beneš dále usiloval o uspokojivější uznání československé prozatímní vlády. 

Vedla ho k tomu i skutečnost, že jeho postavení uvnitř prozatímního státního zřízení ve vztahu 

ke spojeneckým vládám, především k Velké Británii, bylo nejasné. Velká Británie byla ochotna 

přijímat Beneše pouze jako československého prezidenta de facto.51 Nakonec však v důsledku 

vývoje druhé světové války, kdy nacistické Německo zaútočilo 22. června 1941 na Sovětský 

svaz, se pomyslná karta obrátila v Benešův prospěch.52 Sovětský svaz a Velká Británie 18. 

července 1941 plně uznaly československou exilovou vládu de iure.53 Spojené státy k tomuto 

kroku přistoupily až 26. října 1942.54  

 

2.2 Sudetští Němci a československý exil 

 

Do londýnského exilu odešli nejen českoslovenští politici zastupující občany české a 

slovenské národnosti, ale i ti sudetští, kteří hájili zájmy demokraticky smýšlejících sudetských 

Němců. Jejich představitelem v exilové sudetoněmecké organizaci Společenstvo věrných 

sudetoněmeckých sociálních demokratů (Treuegemeinschaft Sudetendeutscher 

 
47 DEJMEK, J. a kol., Československo…, s. 327. 
48 NĚMEČEK, Jan, Mnichovská dohoda: Cesta k destrukci demokracie v Evropě, Praha 2004, s. 132. 
49 HEGENSCHEIDT-NOZDROVICKÁ, Eliška, „Die Slowakei den Slowaken!“: Die separatistischen 

Strömungen in der Slowakei zwischen 1918 und 1939, Hamburg 2012, s. 3. 
50 JECH, Karel – KUKLÍK, Jan – MIKULE, Vladimír, Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky: 

Deutschen und Magyaren in den Dekreten des Präsidenten der Republik: Studie a dokumenty 1940–1945, Praha 

2003, s. 115. 
51 KUKLÍK, J., Londýnský exil…, s. 90–91. 
52 SMETANA, Vít – GEANEY, Kathleen B. (eds.), Exile in London: The Experience of Czechoslovakia and the 

Other Occupied Nations, 1939–1945, Prague 2017, s. 78. 
53 CHOLÍNSKÝ, Jan, Klíč k sovětizaci Československa: Politika Edvarda Beneše v době 2. světové války a výklad 

Huberta Ripky o mírumilovném sovětském spojenci a přínosu bolševické revoluce všemu lidstvu, in: Paměť a 

dějiny: Revue pro studium totalitních režimů, roč. 7, č. 2, 2013, s. 3–15. 
54 DUBOVICKÝ, Ivan, Češi v Americe a česko-americké vztahy v průběhu pěti staletí, Praha 2018, s. 124. 
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Sozialdemokraten) se stal zejména sudetoněmecký sociálnědemokratický politik Wenzel 

Jaksch,55 vedle toho se vytvořily ještě dvě sudetoněmecké exilové skupiny.56  

Výše uvedená sudetoněmecká exilová organizace se během druhé světové války 

rozdělila a část členů Společenstva vytvořila Zahraniční skupinu Německé 

sociálnědemokratické strany dělnické v Československu (Auslandsgruppe der Deutschen 

sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der Tschechoslowakei) vedenou odborářem Josefem 

Zinnerem a usilující o spolupráci s československou exilovou vládou.57 Avšak v důsledku 

odporu domácího odboje, jehož zástupci soustředění v Ústředním vedení odboje domácího 

(ÚVOD) byli zcela proti spolupráci československého exilu s českými Němci v Londýně, a 

kvůli nesouhlasu s programovými postoji sudetoněmeckých politiků nakonec z této představy 

sešlo.58  

Plán sudetoněmeckého exilu týkající se poválečné podoby Československa a postavení 

Němců v tomto státním útvaru řešila především tzv. Holmhurtská deklarace z března 1940,59 

jež se zabývala otázkou pozice Sudet a národnostní problematiky v českých zemích po skončení 

druhé světové války. Již v této době, v roce 1940, navrhla britská strana transfer sudetských 

Němců. S britským návrhem však prezident Beneš či ministr zahraničních věcí Masaryk 

striktně nesouhlasili. V souvislosti s tím je potřeba vyvrátit omyl, že Beneš se chtěl mstít 

sudetským Němcům za mnichovskou dohodu; ještě v roce 1942 směřovaly jeho snahy ohledně 

transferu sudetských Němců k aplikování konceptu viny individuální, a ne kolektivní.60  

Začátkem ledna 1942 adresoval Beneš Bruceu Lockhartovi neformální memorandum 

týkající se transferu sudetských Němců, stanovení definitivní hranice Československa a 

anulování mnichovské dohody, jež mělo být vyhlášeno Velkou Británií. Proti transferu 

sudetských Němců z Československa se však v červnu 1942 ohradilo Společenstvo věrných 

sudetoněmeckých sociálních demokratů.  

 
55 Vztahy mezi Benešem a Jakschem byly na začátku exilového období srdečné a příznivé k uzavření dohody. 

Přesto navzdory projevované ochotě přistoupit na různé návrhy sudetoněmeckého exilu ve skutečnosti Beneš již 

v prvních letech londýnského exilu zaujal k sudetoněmecké problematice opatrný postoj. Důvodem bylo i tzv. 

velkoněmecké křídlo Společenstva, které odmítalo restauraci Československa ve formě před podpisem 

mnichovské dohody. 
56 RAŠKA, Francis D., The Czechoslovak Exile Government in London and the Sudeten German Issue, Praha 

2002, s. 79. 
57 BRÜGEL, Johann W., Češi a Němci 1939–1946, Praha 2008, s. 44–46. 
58 BRANDES, Detlef, Cesta k vyhnání 1938–1945: Plány a rozhodnutí o „transferu“ Němců z Československa a 

Polska, Praha 2002, s. 82–90. 
59 VONDROVÁ, Jitka, Češi a sudetoněmecká otázka 1939–1945: Dokumenty, Praha 1994, s. 165–169. 
60 O odsunu s V. Houžvičkou z FSE UJEP, [cit. 2021-11-1]. Dostupné z WWW: 

https://www.ujep.cz/cs/15039/rozhovor-reflexu-s-houzvickou-z-fse-ujep. 

https://www.ujep.cz/cs/15039/rozhovor-reflexu-s-houzvickou-z-fse-ujep
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Zásadní zlom roku 1942 znamenal květnový atentát na zastupujícího říšského protektora 

Reinharda Heydricha v Praze. Atentát, ale především následná německá odveta v podobě 

vyhlazení obcí Lidice a Ležáky přiměly britskou vládu ke změně postoje k platnosti 

mnichovské dohody. Ta nyní měla být britskou stranou anulována,61 k čemuž skutečně v 

červenci 1942 došlo,62 jak stvrzovala i nóta britského ministra zahraničí Edena adresovaná 

československému ministru zahraničí Masarykovi a datovaná k 5. srpnu 1942.63 Oduznání 

Mnichova Velkou Británií provázel i britský souhlas s transferem německé menšiny ze států 

střední Evropy, což se týkalo i Československa.64 

Všechny tyto skutečnosti vedly k tomu, že Beneš již neměl žádný důvod k vyjednávání 

se sudetskými Němci v londýnském exilu. Nakonec došlo v lednu 1943 ke konečnému 

rozchodu mezi Benešem a Jakschem v důsledku přijetí plánu, jehož cílem bylo zbavit 

Československo většiny sudetských Němců.65 V roce 1943 již Beneš vedl rozhovory se zástupci 

Sovětského svazu, Velké Británie a Spojených států o jejich souhlasu s uskutečněním transferu 

německé menšiny z Československa, což bylo poté velmocemi přijato na postupimské 

konferenci66 článkem XII67 protokolu konference ze dne 2. srpna 1945.68  

 

2.3 Poválečné uspořádání Německa a Československa 

 

 Koalice utvořená během druhé světové války proti nacistickému Německu a státům, 

které s ním spolupracovaly, vstoupila do dějin jako největší spojenecká aliance. Avšak právě 

její šíře začala po skončení druhé světové války způsobovat problémy. Ačkoli neměla jedinou 

vedoucí mocnost, nedisponovaly koaliční státy stejným postavením, neboť nejdůležitější část 

vítězné aliance tvořily tři velmoci – Spojené státy, Velká Británie a Sovětský svaz. Tyto 

mocnosti sehrály rozhodující roli během druhé světové války a zároveň jim po skončení bojů 

 
61 DEJMEK, J., Edvard Beneš…, s. 336–338. 
62 KUKLÍK, J., Londýnský exil…, s. 128. 
63 SMETANA, V. – GEANEY, K. B., c. d., s. 64. 
64 DEJMEK, J., Edvard Beneš…, s. 338. 
65 RAŠKA, F. D., Otázka služby sudetských Němců…, s. 33. 
66 AHONEN, P., c. d., s. 32. 
67 Jednání postupimské konference bylo zaprotokolováno a zkrácená varianta tohoto protokolu vyšla jako Zpráva 

o třístranné konferenci v Berlíně. Z toho důvodu bylo rozhodnutí postupimské konference vydáno jako dva 

oficiální dokumenty – zpráva a protokol, kdy zpráva je oproti protokolu stručnější. Hlavním rozdílem mezi oběma 

texty je fakt, že čísla jednotlivých směrnic mají ve zprávě jiné číslování než v protokolu. Proto direktiva o 

„spořádaném odsunu německého obyvatelstva“ je ve zprávě evidována pod číslem XIII, kdežto v protokolu je 

označena číslem XII. 
68 DEJMEK, J. a kol., Československo…, s. 410. 
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vyvstal úkol zaručit, že Německo nerozpoutá další ničivou válku, přičemž měl vzniknout 

mezinárodní systém zajišťující dlouhodobý mír.69  

Vedoucí spojenecká trojice – Velká Británie, Spojené státy a Sovětský svaz – byla 

ovšem poznamenána značnou nesourodostí, jejíž kořeny sahaly až do roku 1917, kdy v Rusku 

zvítězila bolševická revoluce – sovětský komunismus a západní liberální kapitalismus se od té 

doby staly naprosto antagonními.70 Demokratické režimy Západu pohlížely na režim v SSSR 

obdobně jako na německý nacionální socialismus. Nicméně sjednocení v úsilí porazit 

hitlerovské Německo vedlo k tomu, že zatímco v únoru 1940 přemýšleli britští a francouzští 

zástupci o možnosti vojensky podpořit Finsko v bojích proti Sovětskému svazu,71 již během 

června 1941 navrhoval ministerský předseda Velké Británie Churchill sovětskému vůdci 

Stalinovi podporu v boji s nacistickým Německem.72  

Na 14. srpen 1941 připadlo americko-britské podepsání tzv. Atlantické charty;73 tímto 

signováním přijaly Spojené státy a Velká Británie zásadu, že bez ohledu na své územní zisky 

se budou snažit o dosažení demokratického řádu pro poválečný svět.74 Budoucí rozčlenění 

evropského kontinentu na východní a západní část se začalo formovat právě tehdy, protože 

příklon Sovětského svazu na stranu Spojenců byl provázen mlčenlivým souhlasem se ziskem 

SSSR pocházejícím ze sovětsko-německého paktu uzavřeného mezi Sovětským svazem a 

nacistickým Německem v srpnu 1939.75 Ačkoli se tento akt příčil zásadám Atlantické charty, 

USA a Velká Británie ze strachu z německých válečných úspěchů na tuto skutečnost 

rezignovaly a německo-sovětskou smlouvu v tichosti akceptovaly.76 O pár týdnů později, 24. 

září 1941, pak Atlantickou chartu přijalo 12 států včetně Československa, čímž tyto země 

podpořily formalizaci spojenectví, a 26 signatářů opět včetně Československa se přihlásilo k 

zakládajícímu dokumentu Spojených národů z 1. ledna 1942.77  

Mocenská pozice Sovětského svazu uvnitř koalice sílila, což souviselo se sovětským 

vojenským postupem proti Německu. Zásadním bodem obratu bylo sovětské vítězství v bitvě 

 
69 KUČERA, J., Mírové uspořádání s Německem…, s. 25–27. 
70 DRULÁK, Petr, Metafory studené války…, s. 153. 
71 BEAUMONT, John, Comrades in Arms: British Aid to Russia 1941–1945, London 1980, s. 18. 
72 KUČERA, J., Mírové uspořádání…, s. 30. 
73 KUNTER, Katharina – SCHJORRING, Jens H., Europäisches und Globales Christentum, Göttingen 2011, s. 

121. 
74 ERDMANN, Karl D. – GRUNDMANN, Herbert, Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte, Band 4, Die 

Zeit der Weltkriege, Stuttgart 1978, s. 595. 
75 DURMAN, K., c. d., s. 69–71. 
76 Tamtéž, s. 69–71. 
77 LEWKOWICZ, Nicolas, The German Question and the International Order, 1943–48, London 2010, s. 28–29. 
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u Stalingradu z přelomu let 1942 a 1943, neboť právě východní fronta měla stěžejní význam 

pro vítězství nad nacistickým Německem. S tím, jak sovětská vojska pronikala do střední 

Evropy a na severní Balkán, se zvětšoval mocenský potenciál SSSR. V jasném kontrastu s touto 

rostoucí tendencí bylo postavení Velké Británie – očividně slábnoucí. Po skončení druhé 

světové války došlo uvnitř koalice k vytvoření bipolární konstelace, kdy rozhodující 

mocenskou pozici získaly jen Spojené státy a Sovětský svaz. Tato léta však historici označují 

za tzv. asymetrickou bipolaritu, neboť USA disponovaly vojenskou převahou ve světě kromě 

evropského kontinentu.78 

 Na konci druhé světové války se trojice okupačních mocností v Německu tvořená 

Velkou Británií, USA a SSSR rozšířila o Francii.79 O francouzskou účast usilovala Velká 

Británie, která měla obavy z poválečného vývoje, kdy očekávala návrat Spojených států 

k politice izolacionismu, jako tomu bylo po první světové válce, a obávala se, že by tím pádem 

sama čelila rozpínavosti Sovětského svazu v Evropě. Ovšem francouzská karta, na kterou 

Britové spoléhali, byla příliš slabá k tomu, aby mohla vyrovnat britské mocenské oslabení. 

Nakonec Velké Británii a Francii nezbylo nic jiného než přijmout pozici menších spoluhráčů 

Spojených států.80  

Spojenecká aliance vedená třemi velmocemi – Spojenými státy, Velkou Británií a 

Sovětským svazem, které byly nuceny sladit své politické a vojenské směřování, byla tedy 

komplikovanou soustavou. V době, kdy koalice spolupracovala, probíhala různá jednání 

týkající se mírového uspořádání. Stěžejní význam měla setkání tzv. Velké trojky, tj. amerického 

prezidenta, britského ministerského předsedy a sovětského vůdce. K tomuto typu setkání došlo 

celkem třikrát.81 Poprvé v íránském Teheránu 28. listopadu až 1. prosince 194382 a poté 

v sovětské Jaltě 4. až 11. února 194583 a v německé Postupimi ve dnech 17. července až 2. srpna 

1945.84 Kromě těchto konferencí se konaly další schůzky na nejvyšší úrovni. K 

nejvýznamnějším patřilo setkání zástupců Spojených států a Velké Británie v Casablance v 

lednu 1943, kde byla přijata zásada bezpodmínečné kapitulace Německa.85 V říjnu 1943 se 

 
78 KUČERA, J., Mírové uspořádání s Německem…, s. 25–27. 
79 FULBROOK, Mary, Dějiny moderního Německa: Od roku 1918 po současnost, Praha 2010, s. 110. 
80 KUČERA, J., Mírové uspořádání s Německem…, s. 27. 
81 Tamtéž, s. 27–28. 
82 KLEIN, Eckart, Deutschland in der Weltordnung 1945–1995, Berlin 1996, s. 14. 
83 RUGGENTHALER, Peter, The Concept of Neutrality in Stalin's Foreign Policy, 1945–1953, Lanham 2015, s. 

374. 
84 MÜLLER, Manfred, Die USA in Potsdam 1945: Die Deutschlandpolitik der USA auf der Potsdamer Konferenz 

der Grossen Drei: Mit einem Dokumentenanhang, Berlin 1996, s. 76. 
85 BENZ, W., Auftrag Demokratie…, s. 29. 
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uskutečnila moskevská konference ministrů zahraničí, která vyústila v tzv. Moskevskou 

deklaraci, v níž Velká Británie, Spojené státy a Sovětský svaz prvně vyjádřily své záměry 

týkající se evropského řádu a politiky vůči Německu po skončení války. O rok později, v září 

1944, následovalo americko-britské setkání v kanadském Quebecu, kde se projednávala jejich 

německá poválečná politika. V říjnu 1944 se uskutečnila sovětsko-britská konference 

v Moskvě; německá otázka zde sice nehrála prim, ale projednávání neoficiální dělby vlivu 

uvnitř východní a střední Evropy později zásadně ovlivnilo středoevropské uspořádání a pozici 

Německa uvnitř tohoto teritoria.86  

 Součástí konference v Teheránu se stala i otázka Německa a jeho budoucího uspořádání. 

Americký prezident zamýšlel rozčlenit Německo na pět samostatných států,87 přičemž 

Hamburk, Kielský průplav a průmyslové regiony Sársko a Porúří měly přejít pod mezinárodní 

kontrolu. Britský ministerský předseda uvažoval o oddělení Pruska od Německa a o vzniku 

jihoněmecko-rakousko-uherské podunajské federace. Stalin vyčkával, ale trval na posunu 

polských hranic a požadoval východopruský Königsberg (pozdější Kaliningrad) s okolím, 

protože tento přístav v zimě nezamrzal.88 Na teheránském setkání bylo dále rozhodnuto i o 

budoucí polsko-německé hranici89 na Odře a Nise, jež se stala místem příštího polsko-

německého napětí.90 Tato hranice byla vytvořena posunutím sovětského území na západ na 

úkor Polska, jednalo se o tzv. Curzonovu linii pocházející z doby, kdy Polsko bylo ve válce se 

Sovětským svazem, což mělo být kompenzováno právě přesunutím polsko-německého 

hraničního pásma západně do Německa. Nelze opomenout fakt, že přistoupením Franklina D. 

Roosevelta a W. S. Churchilla na vymezení Curzonovy linie byla pošlapána Atlantická charta.91  

 Na konferenci v sovětské Jaltě protihitlerovské velmoci oznámily, že jejich cílem 

v německé otázce je vymýtit militarismus a nacismus, ale zároveň poskytnout německému 

národu důstojný život, přičemž Němci se měli opět etablovat do společenství tvořeného národy. 

Ačkoli Spojenci prohlašovali, že mají společné záměry ohledně toho, jak naložit s Německem, 

realita byla značně odlišná, neboť nikdo přesně nevěděl, jak se bude po skončení války vyvíjet 

evropská situace a jaké poměry budou panovat mezi velmocemi.92 Sovětský diktátor se však 

 
86 KUČERA, J., Mírové uspořádání s Německem…, s. 27–28. 
87 ADAM, Thomas, Germany and the Americas: Culture, Politics, and History: A Multidsiciplinary Encyclopedia, 

Volume 1, Santa Barbara 2005, s. 1080. 
88 BENZ, W., Auftrag Demokratie…, s. 31. 
89 Spolková republika Německo uznala platnost hranice na Odře a Nise tzv. prosincovou smlouvou teprve 7. 

prosince 1970 v rámci západoněmecké Ostpolitik, jejíž tváří se stal spolkový kancléř Willy Brandt. 
90 DURMAN, K., c. d., s. 97–98. 
91 DURMAN, K., c. d., s. 98. 
92 KUČERA, J., Mírové uspořádání s Německem…, s. 36–37. 
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jednoznačně snažil získat z Německa maximum a zároveň nad ním udržovat kontrolu. 

Americký prezident Roosevelt sympatizoval s tzv. Morgenthauovým plánem.93 Dle závěrů 

přijatých na jaltské konferenci bylo rozhodnuto, že hlavní slovo budou mít v poraženém 

Německu Spojené státy, Sovětský svaz a Velká Británie. Německo bude muset uhradit škody, 

jež způsobilo; celkově se mělo jednat o 20 miliard dolarů, přičemž SSSR měl z této sumy získat 

polovinu.94 Během setkání na Krymu bylo taktéž domluveno, že i Francie by měla disponovat 

svou vlastní okupační zónou v Německu.95  

 

2.3.1 Postupimská konference 

 

K potvrzení účasti Francie na okupační správě poraženého Německa pak došlo na 

poslední konferenci tří vůdčích osobností antihitlerovské koalice – v německé Postupimi.96 Zde 

bylo též rozhodnuto o zřízení Rady ministrů zahraničních věcí (RMZV), která se měla zabývat 

otázkami poválečného uspořádání.97 Představitelé Velké trojky se postupimské konference 

účastnili již v jiném složení.98 Protihitlerovské mocnosti rozhodly v Postupimi o tom, že v 

poraženém Německu budou uplatněna tzv. čtyři D – demilitarizace, denacifikace, 

demokratizace a decentralizace.99 V dané souvislosti je třeba uvést, že za účelem demilitarizace, 

kompletního odzbrojení a možného obnovení politického života, který by stavěl na 

demokratických principech, získali vrchní velitelé mocností, jež prováděly okupaci Německa, 

a na jejich popud vzniklá Spojenecká kontrolní rada (Allied Control Council; ACC) vrcholné 

kompetence v Německu až do doby, než bude uzavřena mírová smlouva.100 Dočasný právní 

rámec pro to, aby se spojenečtí vrchní velitelé (Dwight D. Eisenhower, Bernard Montgomery, 

 
93 Morgenthauův plán, pojmenovaný po americkém ministru financí Henrym Morgenthauovi, operoval 

s odstraněním nejen německých vojensko-politických kapacit, ale i s proměnou německého státu v agrární zemi s 

cílem zabránit tomu, aby bylo Německo schopno opět rozpoutat další ničivou válku. Součástí tohoto plánu bylo i 

rozdělení Německa na několik států. Stopy Morgenthauova plánu lze nalézt ještě ve směrnici americké okupační 

správy v Německu JCS 1067 (Joint Chiefs of Staff 1067); LUŇÁK, Petr, Západ: Spojené státy a Západní Evropa 

ve studené válce, Praha 1997, s. 62; WOYKE, Wichard, Weltpolitik im Wandel: Revolutionen, Kriege, Ereignisse 

... und was man daraus lernen kann, Münster 2016, s. 132; BENZ, W., Auftrag Demokratie…, s. 32; DURMAN, 

K., c. d., s. 123. 
94 BENZ, Wolfgang – SCHOLZ, Michael F., Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte, Band 22, 

Deutschland unter alliierter Besatzung 1945–1949, Die DDR 1949–1990, Stuttgart 2009, s. 47. 
95 FULBROOK, M., Dějiny…, s. 110. 
96 Die Deutschlandfrage von der staatlichen Teilung Deutschlands bis zum Tode Stalins, Band 13, Studien zur 

Deutschlandfrage, Berlin 1994, s. 67–68. 
97 HILGER, Andreas, Internationale Geschichte seit 1945, Stuttgart 2021, s. 25. 
98 Americkou stranu zastupoval prezident Harry S. Truman, neboť Roosevelt zemřel v dubnu 1945. Velkou Británii 

reprezentoval na začátku konference Churchill a v jejím průběhu, po britských volbách, v nichž zvítězili labouristé, 

jej nahradil Clement Attlee. Stalin byl jako jediný ze státníků Velké trojky přítomen všem třem společným 

válečným konferencím. 
99 WOLFRUM, E., c. d., s. 23. 
100 Tamtéž, s. 145. 
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Jean de Lattre de Tassigny a Georgij Žukov) jako vojenští představitelé čtyř mocností 

spravujících Německo (Spojené státy, Velká Británie, Francie, Sovětský svaz) stali absolutními 

pány ve vlastních okupačních zónách, včetně rozděleného Berlína, vytvořila tzv. Berlínská 

deklarace z 5. června 1945.101  

Američtí politici – prezident Truman a státní tajemník James F. Byrnes – v Postupimi 

proklamovali svůj odklon od zásad již zmiňovaného Morgenthauova plánu. Z toho vyplývalo, 

že německý zbrojní průmysl měl být zrušen, zatímco běžná průmyslová odvětví měla fungovat 

dál, neboť na nich hospodářsky záviselo nejen Německo, ale i celá Evropa. Zároveň Byrnes 

odmítl souhlasit s přesně danou velikostí reparací.102 Reparace měly být uhrazeny do dvou let, 

kdy Sovětský svaz mohl částečně čerpat reparace i ze západních okupačních zón. K sovětským 

ziskům patřilo obsazení Východního Pruska včetně města Königsberg a připojení oblasti na 

východ od Odry a (západní) Nisy k Polsku. Tím byla stvrzena nová polsko-německá hranice na 

Odře a Nise.103 Součástí závěrů konference se stalo i rozhodnutí o transferu německého 

obyvatelstva z Československa, Maďarska a Polska do Německa.104 Otázka vysídlení německé 

menšiny z československého území, k jejímuž projednání vybídlo Československo spojenecké 

velmoci počátkem července 1945, byla řešena článkem XII protokolu postupimské konference 

z 2. srpna 1945 zaštiťujícím transfer mezinárodním právem.105  

 

2.4 Dekrety prezidenta republiky 

 

 Ještě v dnešní době zaznívá především od sudetoněmeckých vyhnaneckých organizací 

volání po zrušení tzv. Benešových dekretů. Takové označení těchto dekretů je však nesprávné, 

stejně jako proklamovaný požadavek, neboť dekrety prezidenta republiky z let 1940–1945, jak 

mají být správně nazývány, představovaly pro možnost obnovení Československé republiky 

v předmnichovských hranicích dokumenty zcela zásadního charakteru.106  

Neopomenutelný je fakt, že měly být vydávány jen v nutných záležitostech, měly co 

nejvíce šetřit ustanovení Ústavní listiny Československé republiky z roku 1920 a zejména práva 

československých občanů garantovaná ústavou.107 Po skončení druhé světové války měly být 

 
101 BENZ, W., Auftrag Demokratie…, s. 35. 
102 LUŇÁK, P., Západ…, s. 64. 
103 DURMAN, K., c. d., s. 145–146.  
104 BENZ, W. – SCHOLZ, M. F., Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte…, s. 53. 
105 KUČERA, Jaroslav, Žralok nebude nikdy tak silný: Československá zahraniční politika vůči Německu 1945–

1948, Praha 2005, s. 61–62. 
106 Právník, sv. 134, vydání 1–6, Praha 1995, s. 409. 
107 KUKLÍK, Jan, Oduznání mnichovské dohody za druhé světové války, in: Historie a vojenství, roč. 46, č. 2, 

1997, s. 49–68. 
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tyto dekrety dodatečně schváleny – ratihabovány – Národním shromážděním jako řádně 

ustanoveným zákonodárným sborem.108 Navzdory mnoha tvrzením nebyl vydán dekret 

prezidenta republiky, jenž by ukládal z hlediska československého práva vlastní transfer 

německé a maďarské menšiny z Československa.109 Transfer s výjimkou „divokého odsunu“, 

který je zcela oprávněně podrobován kritice, byl otázkou mezinárodněprávně-politickou a udál 

se na základě článku XII postupimské konference. Princip transferu byl antihitlerovskými 

mocnostmi přijat již během druhé světové války.110 Pro určení osob, jež měly být vybrány pro 

transfer, byl stěžejní ústavní dekret prezidenta republiky č. 33 Sb., o úpravě československého 

státního občanství osob národnosti německé a maďarské, ze dne 2. srpna 1945. Tento dekret 

stavěl na tezi, že státní občanství československé u osob německé a maďarské národnosti 

existovalo v průběhu celé druhé světové války a teprve nyní, pomocí tohoto dekretu, byli 

příslušníci těchto národnostních menšin Československem propuštěni ze státního svazku.111  

Majetkových poměrů (konfiskace, znárodnění či dosazení národní správy) osob 

německé a maďarské národnosti se dotýkaly dekrety prezidenta republiky z roku 1945 – dekret 

č. 12/1945 Sb.,112 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, 

jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa; dekret č. 5/1945 Sb.,113 o neplatnosti 

některých majetkoprávních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot 

Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů; dekret č. 28/1945 

Sb.,114 o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, 

slovenskými a jinými slovanskými zemědělci; znárodňovací dekrety č. 100–103/1945 Sb.;115 

dekret č. 108/1945 Sb.,116 o konfiskaci nepřátelského majetku a o Fondech národní obnovy. 

Zvláštním postavením disponoval dekret prezidenta republiky č. 71/1945 Sb.,117 o pracovní 

povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství. K ústavní ratihabici 

dekretů prezidenta republiky došlo po vzniku Prozatímního národního shromáždění 

 
108 KUKLÍK, Jan, Mýty a realita tzv. „Benešových dekretů“: Dekrety prezidenta republiky 1940–1945, Praha 

2002, s. 405. 
109 BENEŠ, Zdeněk, Rozumět dějinám: Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848–1948, Praha 

2002, s. 224. 
110 DEJMEK, J. – NĚMEČEK, J. – KUKLÍK, J., Kauza…, s. 47–48. 
111 PAYRLEITNER, Alfred, Österreicher und Tschechen: Alter Streit und neue Hoffnung, Wien 2003, s. 284. 
112 SPIRIT, Michal, Tzv. Benešovy dekrety: Předpoklady jejich vzniku a jejich důsledky, Praha 2004, s. 190–193. 
113 Tamtéž, s. 188–190. 
114 Tamtéž, s. 194. 
115 GRONSKÝ, J., c. d., s. 132. 
116 KUKLÍK, J., Mýty a realita tzv. „Benešových dekretů“…, s. 313. 
117 DEJMEK, J. – NĚMEČEK, J. – KUKLÍK, J., Kauza…, s. 49–50. 
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prostřednictvím zákona č. 57/1946 Sb.,118 a tím pádem se z nich staly ústavní zákony a zákony 

ČSR.  

 

2.5 Československo-sovětská smlouva 

  

 K zásadním cílům zahraničněpolitického směřování československé exilové vlády 

patřilo stvrzení mezinárodní pozice ČSR v Evropě po druhé světové válce a zároveň ochrana 

Československa proti případnému novému německému útoku.119 Stěžejní důležitost proto měla 

smlouva mezi Sovětským svazem a exilovou vládou ČSR podepsaná 12. prosince 1943 

v Moskvě.120 Zároveň bylo cílem československého exilu zkonsolidovat pomocí smluv vztahy 

i se Spojenými státy americkými a Velkou Británií. Avšak obě anglosaské velmoci tuto možnost 

odmítly, což souviselo s jejich zcela odlišnými zahraničněpolitickými koncepcemi.121  

 Dne 26. května 1942 došlo k podpisu britsko-sovětské smlouvy, která pro 

československou exilovou vládu znamenala zásadní mezník v mezinárodněpolitickém dění.122 

Důležitost této smlouvy vyzdvihoval především prezident Beneš, neboť její signování bylo 

nezbytným předpokladem k obnově ČSR v poválečné Evropě, kdy základem uspořádání měla 

být kooperace spojeneckých mocností. Beneš proto britsko-sovětskou smlouvu řadil významem 

na roveň Atlantické chartě.123 Avšak navzdory tomu, že byla uzavřena britsko-sovětská 

smlouva, vystupovala Velká Británie proti plánované československo-sovětské smlouvě, neboť 

ji vnímala jako ohrožení svých plánů na konfederativní propojení menších států východní 

Evropy, v jejichž čele mělo stát Polsko se svou antisovětskou orientací. Ostrovní velmoc 

naopak124 souhlasila s uzavřením trojstranné smlouvy, jejíž součástí by bylo i Polsko.125 

Spojeneckou smlouvu se Sovětským svazem uzavřela rovněž Francie, a to 10. prosince 1944.126  

 
118 GERLOCH, Aleš – ZOUBEK, Vladimír – HŘEBEJK, Jiří, Ústavní systém České republiky: Základy českého 

ústavního práva, Praha 1999, s. 43. 
119 DEJMEK, J. a kol., Československo…, s. 347. 
120 KUNŠTÁT, Miroslav – ŠEBEK, Jaroslav – SCHMOLLER, Hildegard, Krise, Krieg und Neuanfang: 

Österreich und die Tschechoslowakei in den Jahren 1933–1948, Münster 2017, s. 178. 
121 DEJMEK, J. a kol., Československo…, s. 347. 
122 KARNER, Stefan – TSCHUBARJAN, Alexander, Die Moskauer Deklaration 1943: „Österreich 

wiederherstellen“, Wien 2015, s. 30. 
123 NĚMEČEK, Jan, Československo-sovětská smlouva 1943, Praha 2014, s. 15. 
124 Velká Británie se obávala především důsledku československo-sovětské smlouvy, jež by vedla k izolaci Polska. 

Je taktéž potřeba zdůraznit, že v polovině roku 1942 došlo k předběžné domluvě Velké Británie se SSSR ohledně 

tzv. self-denying ordinance, jež zapovídala, aby mocnosti uzavíraly smlouvy s menšími spojenci týkající se 

spolupráce v poválečné době bez toho, aby to velmoci nejdříve vzájemně zkonzultovaly a popřípadě odsouhlasily; 

NĚMEČEK, J., Československo-sovětská smlouva…, s. 50–51. 
125 Tamtéž, s. 29. 
126 WETTIG, Gerhard, Chruschtschows Westpolitik 1955 bis 1964: Gespräche, Aufzeichnungen und 

Stellungnahmen, Band 2: Anfangsjahre der Berlin-Krise (Herbst 1958 bis Herbst 1960), München 2015, s. 309. 
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Zcela zásadní událostí se stala moskevská konference na podzim 1943; znamenala 

nečekaný obrat, neboť britský ministr zahraničních věcí Eden zcela změnil svůj postoj a 

souhlasil s Benešovou cestou do Sovětského svazu i s podpisem československo-sovětské 

smlouvy. K tomu došlo v Moskvě 12. prosince 1943.127  

 Odezva Spojenců na československo-sovětskou smlouvu byla smíšená. Ačkoli se k ní 

vlivní politici Velké Británie, jakým byl např. Churchill, příliš nevyjadřovali, byly reakce 

zejména britských konzervativců, ale i světového tisku veskrze negativní, prostoupené obavami 

z toho, že se v důsledku smlouvy Československo stane sovětským satelitem.128 Oprávněnost 

těchto obav se také potvrdila – Beneš brzy poznal, že do jisté doby přátelsky se chovající 

Sovětský svaz se změnil a že představy o partnerství ČSR a SSSR, jež by se obešlo bez 

sovětských zásahů do československých vnitřních záležitostí, byly jen iluzí. Výmluvný je 

příklad části Československa – Podkarpatské Rusi, kterou bylo Československo nuceno 

postoupit Sovětskému svazu.129  

 

2.6 Transfer sudetských Němců 

 

V závěru války pobývalo na československém území 3,4–3,7 milionu německých 

civilistů. Majoritu tvořili předváleční českoslovenští občané, poté jsou do tohoto počtu zahrnuti 

Němci prchající před Rudou armádou, dále pak němečtí vojáci a úředníci, již byli před 

vypuknutím druhé světové války občany Německé říše.130 Prvotní etapa transferu sudetských 

Němců byla zahájena v podstatě okamžitě po konci druhé světové války a probíhala až do 

postupimské konference, která projednávala otázku vysídlení německých menšin formou 

mezinárodně organizovaného transferu ze středoevropských zemí jako jedno z úhelných 

témat.131 Základním východiskem k řešení této problematiky se stal článek XII postupimského 

protokolu o transferu německé menšiny z Československa, Maďarska a Polska. Vysídlení mělo 

proběhnout spořádaným a humánním způsobem.132 Prostřednictvím článku XII z 2. srpna 1945 

získal transfer mezinárodněprávní rámec, jenž byl dále upřesněn závěry Spojenecké kontrolní 

rady. 

 
127 HOUŽVIČKA, Václav, Návraty sudetské otázky, Praha 2005, s. 290. 
128 NĚMEČEK, J., Československo-sovětská smlouva…, s. 42–45. 
129 DEJMEK, J. a kol., Československo…, s. 348–349. 
130 Tamtéž, s. 406. 
131 Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1965, Band I., 1. Januar bis 31. März 1965, 

odborný vedoucí BLASIUS, Rainer A., zpracovaly LINDEMANN, Mechthild – PAUTSCH, Ilse Dorothee, 

München 1996, s. 162. 
132 JECH, K. – KUKLÍK, J. – MIKULE, V., c. d., s. 566. 
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K „řešení“ palčivé otázky vysídlení německého obyvatelstva z českého území však 

docházelo dříve, než byl vytyčen jeho právní rámec. V důsledku prožitých německých represí 

byl značný počet Čechů přesvědčen, že není třeba čekat na rozhodnutí o provedení 

organizovaného odsunu, a hned v prvních týdnech po válce začalo docházet k tzv. divokým 

vyháněním.133 Není pochyb o tom, že byla porušována práva a bylo uplatňováno i násilí, někdy 

končící dokonce vraždami.134 Tato první fáze tzv. divokého odsunu zasáhla asi 700 tisíc 

Němců, dle některých zdrojů se týkala až jednoho milionu německých obyvatel135 – naprostá 

většina z nich mířila do okupačních zón Sovětského svazu v Německu a Rakousku. V rámci 

transferu se jednalo o nejkontroverznější periodu, k jejímuž ukončení měla vést směrnice vlády 

ČSR z 15. června 1945. V navazujícím období měl být transfer prováděn organizovaně pod 

dohledem ministerstva vnitra.136 Česko-německá komise historiků podrobně studující tzv. 

divoký odsun a jeho oběti dospěla k závěru, že během tohoto procesu zemřelo 25–30 tisíc 

Němců. Uskutečnění divokého odsunu bylo v ČSR použito k vytvoření faktické situace, kterou 

musela postupimská konference přijmout.  

Do konce roku 1946 byl transfer německé menšiny z ČSR v zásadě ukončen. Celková 

bilance čítala více než dva miliony osob přesídlených do spojeneckých okupačních zón 

v Německu. Skoro 1,5 milionu příslušníků německé menšiny v Československu bylo přesunuto 

do americké okupační zóny a více než 800 tisíc Němců z ČSR do sovětské okupační zóny. O 

rok později, v roce 1947, se uskutečnil další, menší transfer, během něhož bylo do sovětské a 

americké zóny z Československa přesídleno zhruba 200 tisíc příslušníků německé menšiny.137 

Transferu dalších sudetských Němců z Československa do americké okupační zóny v Německu 

se týká i odpověď zástupce vojenského guvernéra Spojených států pro Německo Franka A. 

Keatinga na dopis vedoucího Československé vojenské mise Františka Dasticha.138 

K poslednímu přesídlení československých Němců došlo v letech 1950–1951, a to již do 

 
133 Česko-německá komise historiků přijala konsenzus, že období divokých odsunů, k nimž docházelo od konce 

druhé světové války zhruba do září 1945, bude označovat jako vyhnání. Přesuny německého obyvatelstva, k nimž 

docházelo v pozdějším období, jsou pak tzv. nuceným vysídlením. Historik Detlef Brandes v interview hovoří 

mimo jiné o roli Fondu budoucnosti a o projevu P. Pitharta u příležitosti oslav 15. výročí ČNFB (Literární noviny, 

16.1.2014), [cit. 2021-11-04]. Dostupné z WWW: https://www.fondbudoucnosti.cz/aktuality/media/historik-

detlef-brandes-v-interview-hovori-mimo-jine-o-roli-fondu-budoucnosti-a-o-projevu-p-pitharta-u-prilezitosti-

oslav-15-vyroci-cnfb-literarni-noviny-16-1-2014. 
134 DEJMEK, J. a kol., Československo…, s. 407. 
135 ČAPKA, František – LUNEROVÁ, Jitka, 1948: Vítězný únor: Cesta k převratu, Brno 2012, s. 65. 
136 DEJMEK, J. a kol., Československo…, s. 407. 
137 Tamtéž, s. 411. 
138 Foreign Relations of the United States (FRUS), 1947, Vol. IV., The United States Deputy Military Governor 

for Germany (Keating) to the Chief of the Czechoslovak Military Mission to the Allied Control Authority for 

Germany (Dastich), 1 May 1947, Berlin, Washington, D. C. 1972, s. 211. 
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Spolkové republiky Německo v rámci procesu slučování rodin. Duben 1951 znamenal konec 

politiky odsunu.139  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
139 DEJMEK, J. a kol., Československo…, s. 411. 
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3 Československá diplomacie 

3.1 Pozice československé diplomacie do února 1948 

 

Válečné ministerstvo zahraničních věcí140 vzniklé v rámci československé exilové vlády 

v Londýně a v prvé řadě prezident Beneš se zasloužili o to, aby tato vláda byla uznána jako 

jediný zastupující orgán budoucí Československé republiky.141 Cílem Benešova 

zahraničněpolitického směřování bylo anulování vlivu mnichovské dohody142 a restaurování 

poválečné ČSR v geografické podobě, v níž existovala před Mnichovem. Avšak během dalších 

válečných let se tato československá exilová zahraniční politika zmítala v proměnlivosti 

panující mezi spojeneckými mocnostmi a její snaha o zajištění partnerských vztahů se všemi 

velmocemi nebyla úspěšná. Poválečná změna mocenské konstelace a rozpad spojenecké 

koalice neodvratně vedly k začlenění Československa do východního bloku.143  

Diplomacie Československé republiky byla schopna poté, co byl restaurován 

československý stát během jara 1945,144 navázat na předválečné aktivity symbolizované osobou 

syna prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka ministrem zahraničí 

Janem Masarykem.145 Avšak poměrně záhy bylo zřejmé, že nikoliv pouze zahraničněpolitické 

směřování ČSR, nýbrž taktéž praktické naplňování politických cílů se bude značně lišit od 

situace před druhou světovou válkou. Ministerstvo zahraničí se začalo proměňovat v nástroj 

politiky prováděné koaliční vládou „Národní fronty“146 v čele s ministerským předsedou 

Zdeňkem Fierlingerem,147 jehož na jaře 1946 vystřídal komunista Klement Gottwald.148 Se 

sílící prokomunistickou orientací vlády Národní fronty se měnila i pozice prezidenta Beneše, 

jeho stále stěžejní působení na vnější československou politiku začalo být oproti 

předmnichovské době či období londýnského exilu v nepoměru k postavení na domácí půdě, 

kde jeho vliv slábl.149 Sám ministr zahraničí Masaryk ubezpečoval o tom, že pozice ČSR je 

příznivá, neboť bude usilováno o spolupráci se Sovětským svazem a zároveň o zachování 

 
140 NĚMEČEK, Jan, Od uznání československé prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu Německu 1940–

1941, Praha 2009, s. 8. 
141 DEJMEK, Jindřich, Diplomacie Československa, Díl I., Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a 

diplomacie (1918–1992), Praha 2012, s. 10 
142 DEJMEK, J., Edvard Beneš…, s. 497. 
143 DEJMEK, J., Diplomacie Československa, Díl I., …, s. 10. 
144 VETTER, Reinhold, Der Preis des Wandels: Geschichte des europäischen Ostens seit 1989, Freiburg im 

Breisgau 2019, s. 54. 
145 MARGOLIUS KOVÁLY, Heda, Under a Cruel Star: A Life in Prague 1941–1968, Lexington 1986, s. 76. 
146 DEJMEK, J., Diplomacie Československa, Díl I., …, s. 119. 
147 BOTTONI, Stefano, Long Awaited West: Eastern Europe since 1944, Bloomington 2017, s. 44. 
148 CALVOCORESSI, Peter, World Politics since 1945, New York 2013, s. 229. 
149 Tamtéž, s. 229. 
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dobrých kontaktů se západními státy.150 Avšak již během zakládající konference Organizace 

spojených národů se ukázalo, jak velmi úzké bude partnerství se SSSR v porovnání 

s prvorepublikovým partnerským svazkem s Francií.151 To se odráželo i na fungování 

československého ministerstva zahraničních věcí, ve kterém stěžejní roli začal hrát 

komunistický státní sekretář Vladimír Clementis.152 Navzdory tomu MZV zaměstnávalo 

především „demokraty“, avšak v letech 1947–1948, kdy v ČSR probíhal politický boj 

s komunisty, zůstalo prodemokraticky smýšlející ministerstvo zahraničních věcí stát 

„opodál“.153 Za onu demokratičnost byl, v pozitivním slova smyslu, zodpovědný především 

generální sekretář Arnošt Heidrich, jenž v listopadu 1948 odešel do exilu.154 Pro úplnost 

dodejme, že stejně jako on se pro odchod do exilu rozhodlo z politických důvodů mnoho 

Čechoslováků; v mezidobí 1947 až březen 1950 jich odešlo 236 tisíc.155  

Československá zahraniční politika až do léta 1947 nevyvolávala ve vládách Národní 

fronty větší rozepře. Na jednu stranu demokratická většina vedená prezidentem Benešem stále 

hodnotila Sovětský svaz jako stěžejní záruku bezpečnosti ČSR v případě nového německého 

útoku, nutnost udržování vztahů se západními státy zejména z důvodu ekonomického 

akceptovali i komunisté, jejichž soudruzi byli zprvu zastoupeni i v západoevropských 

vládách.156 Nicméně českoslovenští diplomaté a především ministr zahraničí Masaryk se měli 

velmi rychle přesvědčit o tom, že koncepce tzv. mostu mezi Východem a Západem, kterou měla 

zastávat ČSR, zřejmě nedojde naplnění. S tímto zjištěním souvisela skutečnost, že s konečnou 

platností se v první polovině roku 1947 ochladily vztahy mezi Sovětským svazem a Západem, 

což ukončilo dřívější spolupráci a vedlo ke vzniku studené války. Českým demokratům nezbylo 

nic jiného než přijmout skutečnost, že jejich pojetí zahraničněpolitické orientace je 

neproveditelné.157  

V důsledku tohoto vývoje čeští demokraté, zejména Masaryk a Ripka, byli na podzim 

1947 svolní k tomu vzdát se aktivních kontaktů se západními demokraciemi, za což na druhou 

 
150 BROD, Toman, Osudný omyl Edvarda Beneše 1939–1948: Československá cesta do sovětského područí, Praha 

2002, s. 321. 
151 DEJMEK, J., Diplomacie Československa, Díl I., …, s. 121. 
152 ULLMANN, Paul, Eine schwierige Nachbarschaft: Die Geschichte der diplomatischen Beziehungen zwischen 

Österreich und der Tschechoslowakei von 1945–1968, Wien 2006, s. 23. 
153 DEJMEK, J., Diplomacie Československa, Díl I., …, s. 121. 
154 PRAŽÁK, Albert – KOKOŠKA, Stanislav – ZELENKA, Miloš, Albert Pražák: Politika a revoluce: Paměti, 

Praha 2004, s. 105. 
155 LUKEŠ, Igor, Czechoslovak Political Exile In The Cold War: The Early Years, in: The Polish Review, Vol. 47, 

No. 3, 2002, s. 333. 
156 DEJMEK, J., Diplomacie Československa, Díl I., …, s. 127. 
157 DEJMEK, J., Československo, jeho sousedé a velmoci…, s. 28. 
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stranu očekávali alespoň částečně pluralitní pojetí vnitřní politiky v duchu tzv. finlandizace.158 

Geografická pozice ČSR a její mezinárodní postavení, silná komunistická strana zvítězivší 

v čele s Klementem Gottwaldem v parlamentních volbách v roce 1946 a taktéž 

nepřehlédnutelný nátlak SSSR v únoru 1948 byly ovšem příčinami toho, že koncept 

finlandizace nebylo v Československu možno uplatnit.159 Z ČSR se měl stát pouhý satelit 

Moskvy, což zásadně ovlivňovalo i československou diplomacii.160 Už v této době došlo 

k výraznému utužení vztahu Československa se Sovětským svazem především po stránce 

politické a od roku 1947 i po té hospodářské. Dále pak byly vytvořeny vazby se sovětskými 

partnery Polskem a Jugoslávií, naopak kontakty na Západ ochabovaly.161  

Rozhodující krok týkající se československé vnější politiky učinila Gottwaldova vláda, 

když odmítla účast na konferenci o Plánu evropské obnovy („Marshallův plán“ pojmenovaný 

dle amerického státního tajemníka George C. Marshalla162) v červenci 1947.163 Přestože se 

československý kabinet vyslovil dokonce dvakrát pro participaci na vyjednáváních o americké 

hospodářské pomoci, na nátlak sovětského diktátora Stalina změnil ministr Masaryk svůj postoj 

k vyjednávání o Marshallově plánu na odmítavý.164 Státy Západu, především pak USA, tento 

vývoj vnímaly jako zřetelný důkaz skutečnosti, že Československo tvoří část „východního“ 

bloku.165  

V období do pomyslného finálního střetu mezi komunisty a demokraty nedokázali 

komunisté obsadit v Černínském paláci – sídle Ministerstva zahraničních věcí Československé 

republiky – ani na majoritě zastupitelských úřadů důležité pozice. Přesto i v těchto oblastech 

jejich vliv sílil. V rámci ministerstva ovládli komunisté nejdříve pouze oddělení „M“ zabývající 

 
158 Pojem finlandizace představuje politickou koncepci, která se uplatnila po skončení druhé světové války ve 

Finsku a je spojena s doktrínou finského předsedy vlády a pozdějšího prezidenta Juha K. Paasikiviho. Jedná se o 

přizpůsobení vlastní zahraniční politiky zájmům silné sousední země, avšak se zachováním autonomie. Ve finském 

případě šlo o ekonomické partnerství se Sovětským svazem a podřízení finské zahraniční politiky sovětským 

zájmům. Finsko odmítlo svou účast v politických či ekonomických blocích a zůstalo neutrální. Zásluhou tzv. 

Paasikiviho doktríny dokázalo Finsko zabránit tomu, aby se stalo přímou součástí sovětského bloku navzdory 

faktu, že se nacházelo v teritoriu sovětského vlivu; NĚMEČEK, Jan, Československo a krize demokracie ve střední 

Evropě ve 30. a 40. letech XX. století: Hledání východisek, Praha 2010, s. 60. 
159 DEJMEK, J., Diplomacie Československa, Díl I., …, s. 128. 
160 RYCHLÍK, Jan, Československo v období socialismu 1945–1989, Praha 2020, s. 44. 
161 DEJMEK, J., Československo, jeho sousedé a velmoci…, s. 28–29. 
162 George C. Marshall (1880–1959) – politicky a diplomaticky angažovaný americký generál, státní tajemník v 

letech 1947–1949. S jeho jménem je spojen Plán evropské obnovy známý jako Marshallův plán, který byl vyhlášen 

na Harvardově univerzitě v červnu 1947. V roce 1950 se Marshall stal ministrem obrany USA, tuto funkci zastával 

v letech 1950–1951. 
163 KUNŠTÁT, M. – ŠEBEK, J. – SCHMOLLER, H., c. d., s. 186. 
164 KŘEN, J., c. d., s. 598. 
165 RYCHLÍK, J., c. d., s. 44. 
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se mírovými smlouvami.166 Právě vedení tohoto oddělení se ujal slovenský komunistický 

právník Vavro Hajdu a mnoho let zde působila taktéž v pozici náměstkyně Gertruda 

Sekaninová-Čakrtová.167 Ale nejvýraznější úspěch komunisté zaznamenali, když se do vedení 

politické sekce MZV postavil na sklonku roku 1947 Vlastimil Borek.168  

 

3.2 Únor 1948 a proměny československé diplomacie 

 

Ministerstvo zahraničních věcí se profilovalo jako pomyslná základna demokratů až do 

střetu s komunisty na konci února 1948. Zastánci prozápadně demokratického směřování si byli 

pravděpodobně dobře vědomi toho, že západní demokratické státy je v konfliktu s komunisty 

nepodpoří. Ve dnech 21.–22. února 1948 se čelní protagonisté československé diplomacie spíše 

neangažovali. Lze tvrdit, že minimálně část těchto představitelů, mezi něž patřil i ministr 

Masaryk, zřejmě nepočítala s vítězstvím demokracie, a naopak očekávali „nový Mnichov“. Již 

23. února 1948 byl komunisty vedenými Borkem zřízen i na MZV „akční výbor“. Ministerstvo 

se začalo přetvářet v duchu komunistických představ, k čemuž patřila i čistka mezi jeho 

zaměstnanci.169  

Odlišně únorový převrat reflektovaly zastupitelské úřady ČSR, neboť z celkem 38 

československých velvyslanců a představitelů misí se s linií KSČ ztotožnili jen asi dva až tři a 

obdobně se vyvíjela situace na úrovni československých konzulátů. Před únorem 1948 se však 

komunisté snažili své postavení i v této oblasti posílit. Přesto se asi pětina československých 

diplomatických pracovníků v zahraničí postavila na odpor proti komunistickému režimu, 

zejména po nevyjasněném úmrtí Jana Masaryka. Další diplomatičtí činitelé odstoupili v červnu 

1948 poté, kdy prezident Beneš podal demisi a rezignoval na prezidentskou funkci.170  

Bouřlivý průběh měly reakce na pražský převrat na československých ambasádách 

nacházejících se v metropolích zejména západních mocností. Zřejmě nejdůležitější byl postoj 

velvyslance Juraje Slávika, jenž působil na československé ambasádě ve Washingtonu, kde se 

vzdal vedoucí pozice, aby započal zápas o restauraci demokracie ve své domovině.171 Stejný 

postoj zaujali i někteří jiní diplomaté. Nejdůležitějším aktem vznikajícího odboje však byl 

 
166 DEJMEK, J., Diplomacie Československa, Díl I., …, s. 130. 
167 PROKŠ, Petr, České země a moderní dějiny Evropy: Studie k dějinám 19. a 20. století, Praha 2010, s. 298. 
168 DEJMEK, J., Diplomacie Československa, Díl I., …, s. 131. 
169 Tamtéž, s. 132–135. 
170 Tamtéž, s. 135. 
171 STÖVER, Bernd, Die Befreiung vom Kommunismus: Amerikanische Liberation Policy im Kalten Krieg 1947–

1991, Wien 2002, s. 288. 
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postup stálého delegáta u OSN Jána Papánka, který se neúspěšně snažil o internacionalizaci 

pražského dění hodnoceného jako vměšování SSSR, když si na tento sovětský postup stěžoval 

u generálního sekretariátu OSN.172  

 

3.2.1 Mezidobí (1948–1950) 

 

Tragická smrt Jana Masaryka173 ulehčila komunistům získání úplné kontroly nad MZV, 

včetně provedení personální čistky.174 Přesto lze tvrdit, že přinejmenším zpočátku se komunisté 

snažili o to, aby se činnost ministerstva navenek neodlišovala od času předchozího.175 S tím 

souvisel fakt, že do pozice ministra zahraničních věcí se nově postavil tehdejší státní sekretář 

na MZV Vladimír Clementis.176 Dále pak to, že snahou Gottwaldovy vlády bylo prezentovat 

svoji politickou linii jako kontinuální pokračování předchozího trendu. Avšak tato strategie 

byla rychle odhalena a vůči novému režimu se ohradila část československých diplomatů. 

Taktéž pozice MZV uvnitř mocenské struktury státu se dramaticky přeměnila, neboť o 

zahraničněpolitických záležitostech nyní začalo být rozhodováno ve špičkách komunistického 

aparátu. Na začátku doby vlády komunistického režimu se výkonný aparát, zahraniční politika 

a diplomacie vyznačovaly snahou o návaznost na předchozí vývoj. K dramatické přeměně 

začalo docházet až od přelomu let 1948/1949.177  

Nově se za vlády KSČ stalo základem československé zahraniční politiky spojenectví 

se Sovětským svazem, což bylo podpořeno zaměřením československého hospodářství na 

„východní“ trhy. Navzdory této prosovětské orientaci se ministr Clementis domníval, že nově 

vzniklá komunistická vláda si dokáže v zahraniční politice, podobně jako ve vnitřních 

záležitostech, udržet určitou míru autonomie.178 Zvláštní československé zájmy se týkaly 

vztahů s Polskem a Jugoslávií, avšak také se vyznačovaly vlastním postojem například 

k Rakousku.179 Ale politický postup Moskvy spojený s gradováním studenoválečného 

konfliktu znamenal nejpozději na přelomu let 1948/1949 konec vlastní československé 

zahraniční politiky – a z ČSR se stal jednolitý satelit SSSR.180 To se projevilo i v otázce vzniku 

 
172 VOLGER, Helmut, Geschichte der Vereinten Nationen, München 2008, s. 55–57. 
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Německé demokratické republiky vyhlášené 7. října 1949, s níž Československo obdobně jako 

SSSR okamžitě navázalo diplomatické styky.181  

Clementisův vliv na jmenování osob do důležitých pozic v ústředí a v zahraničí v této 

době měl sestupnou tendenci a nominace jednotlivých zaměstnanců byla schvalována nově 

vzniklým tzv. mezinárodním odborem182 ÚV KSČ vedeným Bedřichem Geminderem-

Vltavským183, resp. „bezpečnostními“ orgány.184 Finálním zásahem do prozatímního 

uspořádání MZV se stal odchod generálního sekretáře Heidricha v listopadu 1948.185  

 

3.2.2 Období stalinismu (1950–1953) 

 

 Ministr zahraničních věcí Vladimír Clementis, působící na MZV v letech 1948–1950, 

byl v březnu roku 1950 odvolán z této funkce, obviněn z členství v protistátním spikleneckém 

centru kolem Rudolfa Slánského a v prosinci 1952 v rámci vykonstruovaného zpolitizovaného 

procesu popraven.186 Jeho nástupcem se stal stalinista a Clementisův oponent z Komunistické 

strany Slovenska Viliam Široký. Právě nástup Širokého do pozice ministra zahraničí zrcadlil 

změnu mezinárodní pozice ČSR i akt již dokončené sovětizace.187 Černínský palác se změnil 

v sekundární nástroj určený k plnění rozhodnutí přicházejících více z Kremlu než z ÚV KSČ. 

Navíc Širokého funkční období na MZV bylo spojeno s řadou čistek, jež vedly k naprostému 

pošlapání zahraniční služby ČSR po skončení druhé světové války.188 Ony tři roky spojené 

se Širokým ve funkci šéfa MZV lze proto charakterizovat jako dobu naprostého úpadku této 

instituce.189  

V letech 1950–1953 bylo dosaženo nejvyššího stupně podřízení ČSR Sovětskému 

svazu, což mělo zásadní vliv nejen na československou zahraniční politiku vůči zemím Západu, 

ale i vůči státům východního bloku. Vnější politika ČSR se v podstatě ve všech směrech řídila 

linií udávanou Sovětským svazem a projevovala se mimo jiné jak v postoji Československa 

 
181 ŽÁČEK, Pavel – FAULENBACH, Bernd – MÄHLERT, Ulrich, Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989: 

Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repression, Leipzig 2008, s. 215. 
182 DEJMEK, J., Diplomacie Československa, Díl I., …, s. 147–148. 
183 NORDENSTRENG, Kaarle, The Rise and Fall of the International Organization of Journalists Based in 

Prague 1946–2016: Useful Recollections, Part III, Prag 2020, s. 241. 
184 DEJMEK, J., Diplomacie Československa, Díl I., ..., s. 148. 
185 Protokolle des Ministerrates der Zweiten Republik: 18. Februar 1947 bis 6. Mai 1947, Wien 2004, s. 117. 
186 GOLDSTÜCKER, Eduard – SCHREIBER, Eduard, Von der Stunde der Hoffnung zur Stunde des Nichts: 

Gespräche, Wuppertal 2009, s. 194. 
187 DEJMEK, J., Československo, jeho sousedé a velmoci…, s. 31. 
188 DEJMEK, J., Diplomacie Československa, Díl I., …, s. 156. 
189 DEJMEK, J., Československo, jeho sousedé a velmoci…, s. 31. 
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k německé otázce, tak k válce v Koreji.190 Je možno říci, že z MZV se v první polovině 

padesátých let stal pouhý nástroj diktátu Moskvy Československu jako satelitnímu režimu.191  

V letech 1950–1951 se největší změny dotkly sboru vyslanců ČSR a zaměstnanců 

ministerstva působících v zahraničí, dokonce se dá tvrdit, že tyto změny byly razantnější než ty 

prováděné v centrále MZV. S touto čistkou bylo spojeno i ukončení činnosti mnoha částí 

úřadů.192 V roce 1950 byla zrušena činnost v podstatě všech konzulátů zemí Západu 

v Československu a zároveň došlo k uzavření téměř všech konzulátů ČSR v západních zemích, 

především ve Spojených státech amerických,193 ale taktéž v západních zónách Německa.194 

S jeho východní částí – Německou demokratickou republikou – je spojen tragický osud prvního 

šéfa československé diplomatické mise Otty Fischla, jenž byl donucen rezignovat na tuto pozici 

v březnu 1951 a poté v roce 1952 byl v rámci procesu s protistátním spikleneckým centrem 

kolem Rudolfa Slánského popraven.195  

 

3.2.3 Restaurace Ministerstva zahraničních věcí ČSR (1953–1958/1959) 

 

 Koncem ledna 1953 nahradil Širokého, který se stal po Gottwaldově smrti ministerským 

předsedou ČSR, nový ministr zahraničních věcí Václav David.196 Jeho volba ukazuje, že na 

přelomu let 1952/1953 bylo předpokládáno, že nový ministr provede stabilizaci resortu a rozšíří 

ministerský kádr. Ministr David se svými kolegy dokázal přibližně v časové periodě 1954–1957 

minimálně z personálního hlediska konsolidovat situaci ve svém úřadě, což vedlo k mobilizaci 

zahraniční politiky ČSR v další dekádě.197  

 Na budoucí zacílení politiky MZV a pozvolnou obměnu personálního obsazení mělo 

vliv uvolnění mezinárodní situace v roce 1955.198 Významné byly důsledky XX. sjezdu 

Komunistické strany Sovětského svazu z února 1956, na němž vystoupil generální tajemník 

ÚV KSSS Nikita S. Chruščov s projevem „O kultu osobnosti a jeho důsledcích“ představujícím 

zcela zásadní kritiku stalinismu,199 která je považována za vyvrcholení první vlny destalinizace. 

 
190 Tamtéž, s. 31. 
191 DEJMEK, J., Diplomacie Československa, Díl I., …, s. 158. 
192 Tamtéž, s. 161. 
193 PASTOR-CASTRO, Rogelia – THOMAS, Martin, Embassies in Crisis: Studies of Diplomatic Missions in 

Testing Situations, New York 2021, s. 86. 
194 DEJMEK, J., Diplomacie Československa, Díl I., …, s. 161. 
195 DEJMEK, J., Československo, jeho sousedé a velmoci…, s. 66.; více viz CHADIMA, Jan, Rudolf Slánský, 

Praha 2022 či KAPLAN, Karel – KOSATÍK, Pavel, Gottwaldovi muži, Litomyšl 2004. 
196 Tamtéž, s. 31. 
197 DEJMEK, J., Diplomacie Československa, Díl I., …, s. 164–166. 
198 Tamtéž, s. 169. 
199 RYCHLÍK, J., c. d., s. 144. 
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Zároveň zde Chruščov ozřejmil svoji teorii týkající se mírové koexistence a soutěžení 

s kapitalistickým světem, což v důsledcích znamenalo nové formulování dosavadní zahraniční 

politiky Sovětského svazu a jeho satelitů.200 S tímto transformačním procesem souviselo i 

vystřídání úředníků na mnoha stěžejních pozicích v rámci MZV plánované na začátek října 

1956.201  

 Nastolená tendence změny202 na světové politické scéně a v Sovětském svazu se 

projevila na MZV vypracováním programových dokumentů spojených s dobovou zahraniční 

politikou, dále pak výstavbou diplomacie jako nástroje její realizace a personálním 

uspořádáním. Prvotní generální definování cílů ministerstva zahraničí proběhlo, v důsledku 

XX. sjezdu KSSS, okamžitě v únoru 1956 během jednání pléna ÚV KSČ, na němž hovořil 

ministerský předseda Široký. V tomto projevu byl samozřejmě kladen důraz na posilování 

vazeb se Sovětským svazem, upevnění jednoty socialistického tábora, avšak byla taktéž 

zmíněna nutnost dosáhnout rozšíření pomyslné, komunistickou rétorikou vyzdvihované „fronty 

míru“ pomocí dalších států a rovněž nezbytnost pozvednout vztahy s kapitalistickými státy, 

zejména s těmi v sousedství. Signifikantní je z hlediska začínající proměny politické atmosféry 

Davidovo zamítnutí dřívějšího vměšování mezinárodního odboru ÚV KSČ do postupu vedení 

ministerstva zahraničních věcí. Takto vydobytá jistá míra nezávislosti existovala až do konce 

šedesátých let.203  

 

3.3 Představitelé Československé vojenské mise v Německu 

 

Prvním šéfem Československé vojenské mise byl divizní generál František Hrabčík 

(1894–1967).204 Hrabčík bojoval v první světové válce na rakousko-uherské straně, než byl na 

východní frontě roku 1916 zajat ruskou armádou. Posléze působil v československých legiích, 

po skončení první světové války pak v československé armádě. Za druhé světové války se příliš 

neangažoval, avšak když došlo k protiněmeckému povstání, vstoupil do odbojové skupiny. Poté 

se stal představitelem Československé vojenské mise. V červnu 1948 odešel do výslužby.205 

 
200 MACHÁČEK, Michal, Gustáv Husák, Praha 2019, s. 303. 
201 DEJMEK, J., Diplomacie Československa, Díl I., …, s. 173. 
202 DEJMEK, J., Československo, jeho sousedé a velmoci…, s. 33. 
203 DEJMEK, J., Diplomacie Československa, Díl I., ..., s. 172–173. 
204 ZIMMERMANN, V., c. d., s. 52. 
205 1133. Je možné uveřejnit vývoj služby divizního generála Hrabčíka? (odpovídá Pavel Minařík), [cit. 2022-06-

09]. Dostupné z WWW: https://armada.vojenstvi.cz/vase-dotazy/76.htm. 
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Druhým představitelem Československé vojenské mise206 byl od ledna207 do října 1946 

Václav Paleček (1901–1970), který po službě v československé armádě ve Francii a poté ve 

Velké Británii v letech 1940–1942 reprezentoval od roku 1943 československou vládu ve 

Výboru pro podmínky příměří řízeného Spojenci a začátkem roku 1945 se podílel na 

londýnských jednáních Mission militaire pour les affaires de l’Allemagne. Po skončení druhé 

světové války působil na MZV, odkud byl – po odvolání z pozice vedoucího Československé 

vojenské mise – donucen na konci února 1948 odejít. V letech 1949–1957 byl vězněn 

komunistickým režimem, v roce 1966 došlo k jeho plné rehabilitaci. V reakci na sovětskou 

okupaci odešel do Spojených států, kde brzy nato zemřel.208  

 Palečkovým nástupcem v čele Československé vojenské mise se stal Josef Košek 

(1886–1953), jenž v tomto úřadě působil mezi listopadem 1946 a březnem 1947. 

V československých diplomatických službách pracoval od počátku 20. let jak v Evropě, tak i v 

Jižní Americe. Během druhé světové války byl aktivní v domácím odboji a podílel se na 

Pražském povstání. Na MZV pak pracoval v letech 1948–1950.209  

 Po Koškovi stanul v čele Československé vojenské mise František Dastich (1895–1964) 

a setrval zde od března 1947 do prosince 1948. Po skončení války, od února 1946, byl 

v hodnosti brigádního generála zástupcem Československa při Spojenecké kontrolní komisi 

v Budapešti. Dastich během svého působení v Berlíně taktéž zažil část tzv. první berlínské 

krize. V prosinci 1948 složil svou funkci a odešel do Západního Německa, pak do Spojených 

států. V srpnu 1950 přicestoval zpět do Západní Evropy jako zástupce Rady svobodného 

Československa.210 Nakonec se vrátil zpět do USA.211  

 
206 Údaje o letech působení jednotlivých vedoucích Československé vojenské mise jsem čerpal z oficiálních 

stránek Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Funkční období těchto činitelů včetně měsíců je uvedeno 

pouze u Václava Palečka, Josefa Koška a Františka Dasticha. U Gustava Solara, Václava Havlína, Květoslava 

Hradeckého a Miloslava Nováka jsou v dokumentu Ministerstva zahraničních věcí České republiky na 

internetových stránkách udány pouze roky. U Bedřicha Bruegela není uveden žádný časový úsek jeho působení 

ve funkci představitele Československé vojenské mise. Dle archivních materiálů, s nimiž jsem měl možnost 

pracovat, jsem zjistil, že do úřadu nastoupil v lednu 1949. 
207 Datování je zde sporné, neboť dle jiného zdroje divizní generál Hrabčík vedl Československou vojenskou misi 

až do února 1946. 
208 DEJMEK, Jindřich, Diplomacie Československa, Díl II., Biografický slovník československých diplomatů 

(1918–1992), Praha 2013, s. 181–182. 
209 Tamtéž, s. 119. 
210 Rada svobodného Československa byla utvořena v roce 1949 dřívějšími československými politiky činnými 

v československé vládě a v Národním shromáždění a představovala nejvyšší politickou instituci československého 

exilu vzniklou po únorovém komunistickém převratu v roce 1948. Sídlila v americkém Washingtonu a jejím 

prvním představitelem byl Petr Zenkl. 
211 DEJMEK, J., Diplomacie Československa, Díl II., …, s. 53. 
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 Po Dastichově odchodu do emigrace se stal novým vedoucím Československé vojenské 

mise – od ledna 1949 do roku 1950 – legační rada Bedřich Bruegel212 (1897–1955). Původem 

Rakušan, člen Rakouské komunistické strany, musel pro své politické aktivity odejít do 

Československa, kde získal občanství a začal pracovat na Ministerstvu zahraničních věcí 

Československé republiky. Po podpisu mnichovské dohody Bruegel emigroval v roce 1941 do 

Londýna a až do roku 1945 spolupracoval s československou exilovou vládou. Po skončení 

druhé světové války se navrátil zpět do ČSR a začal opět působit na MZV, od roku 1946 se 

etabloval nejprve jako zástupce a po Dastichově odchodu jako vedoucí Československé 

vojenské mise. Svou činnost v diplomacii ukončil v roce 1950 na znamení nesouhlasu se 

zneužíváním justice v Československu a znovu odešel do Londýna.213  

 Po odchodu Bruegela vedl Československou vojenskou misi od července 1949 Antonín 

Šnejdárek (1916–1982). Šnejdárek v době německé okupace šířil protiněmecké letáky, 

v květnu 1942 byl zatčen v souvislosti s atentátem na Heydricha. Po svém propuštění opět 

vstoupil do hnutí odporu proti německým okupantům. V roce 1945 vstoupil do Komunistické 

strany Československa, v červnu téhož roku se stal zaměstnancem Ministerstva zahraničních 

věcí Československé republiky. V Berlíně začal Šnejdárek působit při Československé 

vojenské misi od července 1948, v květnu 1949 se stal jejím vedoucím. V únoru 1950 se vrátil 

zpět do Prahy, kromě svého působení v komunistických bezpečnostních orgánech pracoval od 

roku 1954 v Historickém ústavu Československé akademie věd, kde se zaměřil na problematiku 

Německa a druhé světové války. Působil taktéž jako ředitel Ústavu pro mezinárodní politiku a 

ekonomiku. Neustále byl jako podezřelý ze špionáže v hledáčku Státní bezpečnosti. Nakonec 

emigroval na Západ, kde též, v Paříži, zemřel.214  

Šnejdárkovým následovníkem se stal Gustav Solar (1916–neznámo) – v letech 1950–

1953. Kvůli svému židovskému původu byl za druhé světové války vězněn v terezínském 

ghettu a poté v koncentračním táboře v Osvětimi. Od jara 1945 započala jeho kariéra u MZV. 

Diplomatické zkušenosti však získával i v zahraničí – jako chargé d’affaires ve Stockholmu. 

Později se věnoval problematice OSN na MZV, odkud však musel v roce 1957 kvůli svému 

původu odejít. Zamířil do zahraničního vysílání Českého rozhlasu.215  

 
212 V německé literatuře Fritz Brügel. 
213 HEUER, Renate, Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Band 4: Brech–Carle, München 1995, s. 196–201. 
214 DRULÁK, Petr – KRATOCHVÍL, Petr, 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE k ÚMV, 

Praha 2007, s. 101–111. 
215 DEJMEK, J., Diplomacie Československa, Díl II., …, s. 579–580. 
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 Místo vedoucího Československé vojenské mise zaujal po Solarovi v letech 1953–1956 

Václav Havlín (1915–2002), který se stal v roce 1946 členem aparátu KSČ a od února 1953 

zaměstnancem MZV. Ve druhé polovině padesátých let byl činný v Afghánistánu a v první 

polovině šedesátých let v Etiopii. Na podzim roku 1963 MZV opustil.216  

 V letech 1956–1958 vedl Československou vojenskou misi Květoslav Hradecký (1909–

1981). Tento přesvědčený komunista činný v komunistickém odboji byl na konci druhé světové 

války Němci uvězněn, v roce 1948 se stal ředitelem bavlnářských závodů v Hronově, díky 

čemuž na začátku padesátých let mohl poznat asijské země. Jeho působení u Československé 

vojenské mise v Německu předcházelo angažmá v německo-rakouském oddělení MZV, kam 

byl povolán jako „dělnický kádr“. V letech 1958–1961 hájil diplomatické zájmy ČSR 

v Pákistánu.217 

 Ve funkci představitele Československé vojenské mise vystřídal Hradeckého mezi roky 

1958–1964 Miloslav Novák (1922–2000), který byl pro svou aktivní účast v komunistickém 

odboji za druhé světové války internován v Terezíně. Ve druhé polovině čtyřicátých let 

spolupracoval s ministerstvem vnitra, působil na Vysoké škole politických a hospodářských 

věd v Praze, začátkem padesátých let pak na ministerstvu zahraničí, později na ministerstvu 

školství a jako referent na ÚV KSČ. Komunistickému režimu sloužil až do svého odchodu do 

důchodu v roce 1979.218  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
216 Tamtéž, s. 350–351. 
217 Tamtéž, s. 367. 
218 Tamtéž, s. 508–509. 
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4 Percepce německé otázky v Československu a studená válka (1945–1948) 

4.1 Československo a německá otázka, vyostřování mezinárodní situace 

 

Pro Československou republiku představovalo od jejího založení v roce 1918 největší 

problém Německo.219 Důsledkem druhé světové války rozpoutané Německem byly i velmi 

silné obavy, které československá poválečná společnost a její političtí zástupci měli z budoucí 

možné německé agrese a z opakování tzv. politiky Drang nach Osten.220 Právě z důvodu obrany 

před budoucí možnou německou hrozbou se již československá exilová vláda působící za druhé 

světové války v Londýně začala orientovat na partnerství s Polskem a především se Sovětským 

svazem.221 Tato orientace byla završena 12. prosince 1943 podepsáním československo-

sovětské smlouvy,222 která však měla představovat jen část budoucí bezpečnostní garance ČSR. 

Prezident Beneš při tvorbě poválečné politiky Československa počítal s tím, že důležitou roli 

bude sehrávat přetrvávající kooperace mezi Sovětským svazem a západními mocnostmi, 

zejména Velkou Británií.223  

Takovýto předpoklad byl logickým vyústěním snah poválečného Československa, 

označovaného jako tzv. třetí republika (1945–1948),224 o pokračování ve spojenecké politice 

v té podobě, v jaké ji na konci druhé světové války vytvořili prezident Beneš a jeho 

demokratičtí kolegové. Kromě již zmiňované smlouvy se Sovětským svazem podepsalo 

Československo v květnu 1946 smlouvu s Jugoslávií a po mnoha obtížích i smlouvu s Polskem 

v březnu 1947,225 neboť orientace východním směrem – na slovanské státy – měla být základem 

bezpečnosti ČSR. I západoevropské země v dané době ovšem usilovaly o společnou ochranu 

proti možné agresi ze strany Německa. Tuto skutečnost dokládala alianční smlouva uzavřená 

mezi Francií a Velkou Británií v Dunkirku v březnu 1947226 či založení Bruselského paktu227 o 

rok později, v březnu 1948.228 Československo, ačkoliv hledalo spojence mezi státy na východ 

od svých hranic, se pokusilo i o vytvoření spojenecké smlouvy se západoevropskou zemí, 

 
219 KAPLAN, K., c. d., s. 188. 
220 LEMBERG, Hans, Der „Drang nach Osten“ – Mythos und Realität, in: LAWATY, Andreas – ORLOWSKI, 

Hubert, Deutsche und Polen: Geschichte, Kultur, Politik, München 2006, s. 33–38. 
221 KAPLAN, K., c. d., s. 188. 
222 SCHWARTZ, Michael, Funktionäre mit Vergangenheit: Das Gründungspräsidium des Bundesverbandes der 

Vertriebenen und das „Dritte Reich“, München 2013, s. 371–372; Viz podkapitolu 2.5. 
223 DEJMEK, J., Československo, jeho sousedé a velmoci…, s. 61–62. 
224 RYCHLÍK, J., c. d., s. 35. 
225 DEJMEK, J., Československo, jeho sousedé a velmoci…, s. 63–64. 
226 SUTTON, Michael, France and the Construction of Europe, 1944–2007: The Geopolitical Imperative, Oxford 

2011, s. 24. 
227 Bruselský pakt, pojmenovaný dle místa svého vzniku, signovaly Francie, Velká Británie a země Beneluxu. 
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konkrétně s Francií, avšak tato zásadní iniciativa skončila neúspěchem, přičemž zde svou 

negativní roli sehrála i Velká Británie.229  

Československý postoj k německé otázce v roce 1945 korespondoval se 

zásadami přijatými na spojenecké konferenci v Postupimi v létě 1945, kde bylo rozhodnuto o 

decentralizaci Německa a posunutí polsko-německé hranice na jeho úkor.230 Konkrétně mělo 

dojít k posunu německých hranic na linii Odra–Nisa, s čímž vyjádřila československá 

diplomacie svůj souhlas již v roce 1944. Přesto faktické provedení tohoto rozhodnutí ze strany 

Sovětského svazu vyvolalo u československé vlády rozladění, neboť tím byly popřeny 

československé územní nároky na východ od této čáry.231 Postupimské principy dále hovořily 

o změně statutu Porúří232 a o dlouhodobé kontrole německého území armádami spojeneckých 

mocností.233 Taktéž byl přijat princip transferu německých menšin ze 

středovýchodoevropských zemí, zejména z Československa a Polska, spojený s článkem XII 

závěrů z Postupimi.234  

Navzdory faktu, že Německo bylo ve druhé světové válce poraženo, zůstávalo trvalým 

zdrojem nebezpečí do budoucna pro všechny státy včetně Československa, jež zažily německou 

okupaci.235 Postup Československa vůči Německu měl vycházet ze spolupráce vítězných 

velmocí druhé světové války – Spojených států amerických, Velké Británie, Francie a 

Sovětského svazu. Avšak tato velmocenská kooperace začala mít brzy zásadní trhliny.236 

Současně je potřeba říci, že někteří historici237 tvrdí, že spojenecké velmoci neměly po skončení 

druhé světové války žádné konkrétní plány, jak naložit s poraženým Německem. Neshody o 

německé budoucnosti se vyskytovaly především mezi Spojenými státy, Velkou Británií a 

Francií na jedné straně a Sovětským svazem na straně druhé.238  

K pozvolným komplikacím docházelo od roku 1945 v souvislosti se začínající studenou 

válkou, byť počátek bipolárního střetu je někdy posouván dokonce již do období druhé světové 

 
229 DEJMEK, J., Československo, jeho sousedé a velmoci…, s. 64. 
230 STOKLOSA, Katarzyna, Polen und die deutsche Ostpolitik 1945–1990, Göttingen 2011, s. 74. 
231 Viz podkapitolu 5.2. 
232 FISCHER, Alexander, Die Deutschlandfrage und die Anfänge des Ost-West-Konflikts 1945–1949, Berlin 2021, 

s. 88. 
233 DEJMEK, J., Československo, jeho sousedé a velmoci…, s. 62. 
234 BENTHIN, Madlen, Die Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa: Deutsche und tschechische 

Erinnerungskulturen im Vergleich, Hannover 2007, s. 116. 
235 VESELÝ, Zdeněk, Německá otázka a Československo po druhé světové válce, in: Studia Politica Slovaca, roč. 

12, č. 2, 2019, s. 6. 
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237 David Calleo, Anne Deighton, Mary Fulbrook, John Gimbel, Tony Judt a Norman M. Naimark. 
238 FULBROOK, M., A History…, s. 113; NAIMARK, N. M., c. d., s. 36. 
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války, především do let 1943–1945.239 Důsledkem druhé světové války se stala změna 

mocenského postavení spojeneckých velmocí. Zatímco dřívější koloniální mocnosti Velká 

Británie a Francie vyšly z tohoto světového konfliktu oslabeny,240 Spojené státy a Sovětský 

svaz se proměnily v supervelmoci,241 jež měly napříště ovlivňovat dění na celém světě, přičemž 

tito hegemoni měli odlišné představy o budoucím světovém pořádku.242 Tato skutečnost se 

projevila již v květnu, respektive v červenci 1946 během druhého setkání Rady ministrů 

zahraničí o německé otázce, jež se konalo v Paříži. Rozvrat spojenecké koalice z doby války se 

ukázal i v tom, že se čtyři mocnosti nedokázaly shodnout na budoucí podobě Německa.243 

Nemožnost najít konsenzus mezi velmocemi se projevovala i v československé politice, jež 

byla spojeneckou smlouvou fixována na Sovětský svaz. Československo se totiž v důsledku 

této situace dostávalo do velmi nezáviděníhodné situace, kdy československý ministr 

zahraničních věcí Masaryk i československý státní tajemník Clementis byli donuceni na 

mezinárodních konferencích zastávat prosovětské postoje.244 Zároveň byl stále odkládán podpis 

mírové smlouvy s poraženým Německem – předpokládalo se, že k tomuto aktu dojde v roce 

1947.245  

Přelom let 1947 a 1948 znamenal definitivní konec spolupráce Sovětského svazu se západními 

mocnostmi v německé otázce.246 K rozkolu došlo na konferenci Rady ministrů zahraničních 

věcí v Londýně. Naděje Velké Británie i Francie vkládané v uzavření dohody se SSSR se 

ukázaly v důsledku neústupnosti ministra zahraničních věcí SSSR Vjačeslava M. Molotova 

jako plané.247 Československo se v této době ocitlo v pozici, kdy bylo odkázáno na své 

východní spojence pod vedením Sovětského svazu. Toto vše vedlo k tomu, že českoslovenští 

politici byli zneklidněni děním v americké a britské okupační zóně v Německu – předúnorová 

ČSR se obávala především hrozby vzniku dvou německých států. Československá diplomacie 

se proto prostřednictvím státního tajemníka Clementise ohradila proti hospodářskému postupu 

západních velmocí v jejich okupačních sektorech.248 Misijní zpráva z května 1948 uvádí, že 

političtí referenti československé a polské mise se zabývali problematikou zintenzivnění 

 
239 DEJMEK, Jindřich – LOUŽEK, Marek (eds.), Marshallův plán: Šedesát let poté, Praha 2007, s. 34. 
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aktivity odsunutých Němců v americké a britské okupační zóně, přičemž tito odsunutí takto 

postupují se souhlasem americké a britské okupační správy.249 Záznamy Československé 

vojenské mise neopomíjejí fakt, že záštitu Sociálnědemokratické strany Německa 

(Sozialdemokratische Partei Deutschlands; SPD), v niž vyhnanci původně doufali, brzy 

převzala nově zrozená křesťansko-demokratická koalice (Christlich Demokratische Union 

Deutschlands / Christlich-Soziale Union in Bayern; CDU/CSU). K tomuto svému zjištění, které 

je ve shodě s pozdější literaturou,250 mise uvádí, že odsunutí Němci doufali, že „štít sociální 

demokracie je bude vůči okupačním mocnostem chránit z podezření nacismu a reakce“. Lze 

pozorovat, že již v této době, po únoru 1948, se mise zaplétá do ideologizovaného 

komunistického „frázismu“, neboť dále mluví o tom, že „[odsunutí Němci] své reakční 

smýšlení nemusí skrývat…“. Je vidět, že postoj mise k sudetským Němcům byl značně 

negativní. Mise zprávu uzavírá tvrzením, že provedení odsunu Němců z Československa bylo 

rozhodnutím Velké Británie, Spojených států a Sovětského svazu, proto pokud se Britové a 

Američané odvracejí od odsunu, odvracejí se od své dříve aplikované politiky. 251  V sovětské 

okupační zóně v Německu byly ovšem organizace vyhnanců zakázány,252 ČSR se proto 

vymezila vůči aktivitám vysídlenců a její protest v říjnu 1947 vyvrcholil společnou 

československo-polskou protestní iniciativou u Spojenecké kontrolní komise v Berlíně.253  

Dle zprávy Československé vojenské mise z ledna 1948 odkazující na rozhovor 

Bruegela s úřadujícím politickým poradcem sovětského maršála Vasilije D. Sokolovského 

Gribanovem prý USA a Velká Británie „připravují maskovanou vládu Západního Německa“ 

vytvořenou z dvojpásma, případně z trojpásma, přidá-li se i francouzská okupační zóna. Dále 

Gribanov zmínil společnou měnovou reformu, na jejímž provedení by participovaly všechny 

čtyři mocnosti, avšak za předpokladu, že dojde k dohodě v Kontrolní radě. Dle Gribanova 

sledovaly Spojené státy především „organizaci německého hospodářství ve smyslu 

Marshallova plánu“. Gribanov také zdůrazňoval, že většina německého obyvatelstva touží po 

jednotě a míru. Na Bruegelův dotaz, zda může dojít ke kompromisu mezi mocnostmi, Gribanov 

odpověděl, že „jedinou bázi kompromisu mohou tvořit postupimská usnesení, za nimiž 

 
249 Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky (AMZV), fond Politické zprávy 1918–1977, Zprávy 
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sovětská vláda stojí“. Ve stejný den proběhl rozhovor mezi Bruegelem a příslušníkem Úřadu 

ředitele politických věcí americké vojenské vlády, jenž vypracoval pro Marshalla plány týkající 

se německé problematiky. Na obdobný dotaz, který Bruegel položil Gribanovi, odvětil: „Jediná 

možnost kompromisu by byl stoprocentní obrat sovětské politiky.“254 

Krátce před únorovým komunistickým převratem v Československu se na popud a pod 

vedením Jana Masaryka jako představitele československé diplomacie uskutečnila v Praze ve 

dnech 17.–18. února 1948 konference ministrů zahraničních věcí ČSR, Jugoslávie a Polska.255 

Jedním z bodů jednání byl požadavek, aby byl respektován program přijatý postupimskou 

konferencí. Účastníci konference taktéž vyjádřili svůj protest proti utváření budoucího 

západoněmeckého státu jako zdroje narušování bezpečnostní situace v Evropě. Navzdory 

faktu, že vyslovené stanovisko bylo ve shodě s postoji Moskvy, měly československé a polské 

obavy z německého revizionistického nacionalismu a militarismu opodstatněný základ. Právě 

tyto postoje k německé problematice měly sehrát důležitou roli při inkorporaci Československa 

do sovětského orbitu.256  

  Mise přináší informace, že její člen Bruegel předal jménem šéfa mise Dasticha usnesení 

konference zahraničních ministrů v Praze velvyslaneckému radovi Gribanovi, jenž zastupoval 

sovětské ministerstvo zahraničních věcí. Dle hodnocení mise považovalo sovětské ministerstvo 

zahraničí pražskou konferenci za velice důležitou, přičemž prý, dle zjištění mise, závěry této 

konference budou stěžejní při jednáních Kontrolní rady. Mise dále informuje, že si Sověti 

vyžádali československé podklady týkající se problematiky aktivit sudetských Němců 

v německých západních okupačních zónách.257 Dále mise informuje, že k projednání 

československé rezoluce konference ministrů zahraničních věcí v Praze Kontrolní radou 

nedošlo,258 neboť západní velmoci v Kontrolní radě jednání o této otázce odmítly.259 
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4.2 Počátky „dlouhé války” – axiomy a fakta   

 

 Jako zlomové z hlediska rodící se studené války se jeví první dva roky po skončení 

druhé světové války. Právě léta 1946 a 1947 završená Plánem evropské obnovy260 měla stěžejní 

význam pro mezinárodní vztahy ve světě – ovlivnila je ve dvou liniích. Zaprvé změnila poměr 

mezi Sovětským svazem a západními mocnostmi v čele se Spojenými státy americkými – 

spojenečtí partneři se přeměnili v nepřátele. Zadruhé pak byl v uvedené časové periodě 

vytvořen bipolární svět, jenž v této konstelaci existoval přes čtyřicet let.261 

 Zatímco tradicionalisté při vysvětlování příčin studené války a popisu jejích prvních 

roků zdůrazňují tvrdou konfliktní linii stalinistické politiky, zastánci kritického proudu 

upozorňují na fakt, že i politika americké poválečné administrativy prezidenta Trumana měla 

konfrontační charakter.262 Šlo zejména o americké plány týkající se války se Sovětským svazem 

vedené atomovými zbraněmi či o výstavbu základen USA po celé planetě.263 V důsledku těchto 

skutečností je označení tzv. dlouhý mír používané pro vývoj americké vnitřní i vnější politiky 

po skončení druhé světové války nahrazeno termínem dlouhá válka. Období tzv. dlouhé války 

přitom trvalo až do konce studené války.264 

 Přístup Spojených států k Sovětskému svazu ovlivněný sovětským chováním již během 

druhé světové války lze rozdělit do dvou kategorií. První kategorii označovanou jako tzv. 

jaltské axiomy ztělesňuje americký prezident Roosevelt se svými příznivci. Těmto politickým 

činitelům šlo o spolupráci se SSSR i po skončení druhé světové války, dále se pak snažili chovat 

se k Sovětskému svazu jako k tradiční mocnosti a usilovali o kooperaci s touto velmocí při 

tvorbě poválečného světa.265 Druhá kategorie – tzv. rižské axiomy – sdružuje sovětology 

nahlížející na Sovětský svaz prizmatem jeho politiky útlaku z třicátých let 20. století. Tito 

experti hodnotili SSSR i po konci druhé světové války jako autoritářský a rozpínavý stát, a 

zaujali tak přísné antisovětské stanovisko. Rižské axiomy, s nimiž se ve svých postojích 

ztotožnil i prezident Truman, se nakonec prosadily jako určující kurz vůči SSSR.266  
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 Spojené státy byly po druhé světové válce jedinou zemí, která disponovala jaderným 

monopolem;267 Sovětský svaz provedl svůj první jaderný roznět268 až v srpnu 1949.269 

Americký nukleární monopol vedl k tomu, že administrativa prezidenta Trumana nemusela mít 

obavy z obnovy německého nebezpečí, a naopak mohla začít s ukončováním německých 

průmyslových demontáží a usilovat o to, aby se Německo stalo americkým spojencem proti 

Sovětskému svazu. Ještě větší význam měla skutečnost, že Trumanova administrativa nebyla 

při uplatňování vlastních bezpečnostních zájmů nucena brát v potaz sovětské strategické zájmy. 

Díky jaderné zbrani mohl Truman jednat se Stalinem z pozice síly.270  

 

4.2.1 Pax americana a pax sovietica 

 

Problematika Německa se po skončení druhé světové války stala pomyslným jablkem 

sváru mezi Západem a Východem – odrážela sílící napětí ve spojitosti s rodící se studenou 

válkou a dělením světa na americkou a sovětskou zájmovou sféru. S těmito skutečnostmi 

souvisejí dva pojmy – pax americana a pax sovietica. Éra pax americana byla zahájena po 

skončení druhé světové války v důsledku několika faktorů – Spojené státy vyšly z druhé světové 

války jako hospodářský hegemon, měly monopol na atomovou zbraň a americká společnost 

usilovala o rozšiřování svobody a demokracie.271 Tyto tři prvky podmiňovaly názor, že po roce 

1945 nadchází tzv. americké století.272 Takto vybudovaný pax americana vedl ke 

globální působnosti Spojených států ve dvou stěžejních strategických směrech. Cílem prvního 

bylo vojenské zadržování Sovětského svazu. Druhý směr cílil na hospodářskou integraci 

západní části světa. Uvedené pojetí pax americana, s nímž se po druhé světové válce 

ztotožňoval celý západní svět, dále upevňovalo jednotu Západu.273  

Termínem pax sovietica označují někteří historici období od konce druhé světové války 

až do skončení studené války. Základem pax sovietica byla extrémní snaha dostát zásadě 

rovnováhy sil mezi velmocemi. Pomoci ji naplnit měla především obrovská územní náhrada 

přiznaná Sovětskému svazu jako jednomu ze dvou vítězných gigantů, přebudování střední a 
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zbraní, chyběly jim prostředky, s jejichž pomocí by transportovali jadernou bombu na americké území. 
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jihovýchodní Evropy na nárazníkové pásmo a přeměnění tohoto území na výhradní zónu 

sovětského působení, což obnášelo vliv Moskvy na bezpečnostní, vnitřní i vnější zahraniční 

politiku daných států. Navíc později, v roce 1955, dochází ke vzniku Varšavské smlouvy jako 

východního vojenského paktu založeného na skutečnosti, že členské satelitní státy zaujímaly 

vůči Sovětskému svazu postavení vazalů. Pokud se některá z členských zemí postavila Moskvě 

na odpor, byl proveden vojenský zásah SSSR.274  

 Především autoři kritického proudu vyzdvihují význam dvou amerických memorand z 

roku 1945. Jednalo se o strategicky důležité plány související s počínajícím antisovětismem ve 

Spojených státech. To se projevilo na americkém přístupu k Sovětskému svazu v Memorandu 

Sboru náčelníků štábů (Joint Chiefs Staff) ze září 1945, jež se týkalo útoku na Sovětský svaz. 

Další plán představovalo zpřesnění tohoto dokumentu ve směrnici JIC 329 (Joint Intelligence 

Committee 329, 1945) schválené v listopadu téhož roku Výborem pro řízení zpravodajských 

služeb a nazvané Strategická zranitelnost SSSR v případě omezeného jaderného úderu.275  

 Uvedené plány se staly stěžejními argumenty zástupců kritického historiografického 

směru. Ti poukazují na fakt, že jmenované americké směrnice předcházely Stalinovu projevu z 

února 1946 považovanému za zlomový moment v růstu mezinárodního napětí. Faktem ovšem 

zůstává, že zmiňované americké projekty byly z hlediska perspektivy vzniku možné války 

mnohem detailnější než sovětské záměry deklarované Stalinem. Je pravděpodobné, že 

navzdory přísnému utajení se o amerických dokumentech Sovětský svaz dozvěděl, což přispělo 

ke gradaci napětí mezi Západem a Východem.276  

 Odlišnost představ nejdůležitějších členů antihitlerovské koalice o tom, jak by mělo 

vypadat poválečné uspořádání světa, se ukázala již v první polovině roku 1946. Na Západě 

Stalinův projev interpretovali jako válečné přípravy na konflikt se západní částí světa. Tímto 

sovětským chováním byli západní představitelé včetně amerického prezidenta Trumana značně 

zneklidněni.277 Americký diplomat George F. Kennan278 působící jako chargé d’affaires v 

Sovětském svazu ve svém „dlouhém telegramu“, čítajícím pět tisíc slov, z února 1946 

objasňoval Stalinův únorový projev ve spojitosti s volbami do Nejvyššího sovětu. Dále se 

 
274 Tamtéž, s. 37. 
275 EICHLER, Jan, Od Hirošimy po Bělehrad…, s. 61–62. 
276 Podle předpokladu některých historiků dospěl sovětský velvyslanec ve Spojených státech Nikolaj Novikov k 

závěru, že se USA chystají na válku se Sovětským svazem, a v tom smyslu informoval koncem září 1946 sovětské 

vedení.  
277 DURMAN, K., c. d., s. 166. 
278 WESTAD, O. A., c. d., s. 90. 
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Kennan v tomto telegramu věnoval neochotě SSSR stát se členem Mezinárodního měnového 

fondu a Světové banky. Kennanova depeše představovala stěžejní předěl v bezpečnostní 

politice Spojených států279 – stala se předvojem tzv. zadržování komunismu, politiky,280 která 

byla podstatou Trumanovy doktríny.281 

 

4.2.2 Dějinná poselství 

Kennan vznesl námitky vůči ideologickému poselství Trumanovy řeči, neboť byla příliš 

univerzalistická a nutila USA zasahovat po celé planetě v oblastech, kde se demokratické 

instituce dostaly do nebezpečí.282 O postoji Sovětů k Trumanovu projevu informuje 

Československá vojenská mise ve zprávě z března 1947 – Bruegel vedl důvěrný rozhovor se 

sovětským velvyslaneckým radou Ivanovem, jenž tvrdil, že Trumanova řeč nesměřovala ke 

změně situace, pouze prý došlo k odkrytí záměrů americké politiky. Mise se dále svým 

ideologizovaným jazykem táže, zda za touto politikou stojí masy amerického lidu, nebo pouze 

politický zájem hrstky reakcionářů. Dále je v její zprávě zdůrazněn kontrast mezi naléhavostí 

dikce Trumanovy doktríny a „klidem“ Sovětského svazu. Zpráva též sděluje, že představitelé 

americké okupační správy v Německu – Joseph T. McNarney, Lucius D. Clay a Frank A. 

Keating – přijali Trumanův krok pozitivně, avšak odmítají vyjadřovat se k němu veřejně.283 

V dubnovém hlášení pak hodnotí Ivanov Trumanovu doktrínu jako výsledek americké politiky 

započaté Byrnesem ve Stuttgartu v září 1946, možná však ještě dříve. Zároveň je v této zprávě 

uveden zásadní poznatek, že Ivanov dlouho přemýšlel nad tím, co vedlo ke změně britsko-

amerického poměru v Kontrolní radě. Došel k závěru, že se jednalo o Trumanovy projevy a prý 

tím, že Spojené státy jsou přítomny v regionu Středozemního moře a na Blízkém východě, jsou 

hrozbou nejen pro Sovětský svaz, ale taktéž pro Velkou Británii. Tento názor je však v rozporu 

s nejnovějšími historickými výzkumy, které naopak vyvozují, že sama Velká Británie požádala 

o pomoc USA. 284  

Na počátku března 1946, jen pár týdnů po Stalinově vystoupení ve Velkém moskevském 

divadle, přednesl Churchill ve Fultonu v americkém státě Missouri svoji dějinnou řeč o 

 
279 KOURA, Jan, Zápas o východní Středomoří: Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a 

Turecku v letech 1945–1953, Praha 2013, s. 49–56. 
280 NÁLEVKA, V., c. d., s. 14. 
281 DRULÁK, P., c. d., s. 15; KOURA, J., Zápas…, s. 125. 
282 KOURA, J., Zápas…, s. 130. 
283 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1946–1947, Politická zpráva – Německo – č. 37. Trumanův projev a 

moskevská konference. 17. března 1947. 
284 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1946–1947, Politická zpráva – Německo – č. 48. Sovětský názor o moskevské 

konferenci a situaci v Kontrolní radě. Projevy Trumana. 9. dubna 1947; KOURA, J., Zápas…, s. 115–127. 
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„železné oponě“.285 Navzdory faktu, že nejcitovanější částí tohoto vystoupení je onen již 

zmiňovaný symbol bipolarity tehdejšího světa – „Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu byla 

přes kontinent spuštěna železná opona…“,286 je potřeba zdůraznit často opomíjenou část 

Churchillovy řeči o tom, že na pomyslné špičce mezinárodního mocenského žebříčku se 

nacházejí Spojené státy a musejí dle toho jednat. Současně Churchill vycházel z předpokladu, 

že USA a Velká Británie mají povinnost při užití nukleárních zbraní posilovat celistvost Evropy 

a ochraňovat svobodné národy.287   

V době po skončení druhé světové války reflektovali západní představitelé ve svých 

veřejných vystoupeních stanoviska, jež utvrzovala československé politiky ve správnosti jejich 

orientace na SSSR.288 Především projev amerického státního tajemníka Byrnese přednesený 6. 

září 1946 ve Stuttgartu znamenal viditelný obrat americké administrativy směrem 

k německému národu.289 Šlo o reakci na napětí, jež panovalo v německých západních 

okupačních zónách. Toto pnutí bylo důsledkem přístupu okupačních velmocí ke správě 

svěřeného území. Vše navíc stupňoval polský postup v nově získaných oblastech ohraničených 

Odrou a Nisou. Právě zpochybnění této hranice se týkala i Byrnesova stuttgartská řeč.290 

Zatímco však pomyslný bod zlomu Němci uvítali, z polského hlediska znamenal tento projev 

hrozbu pro zhruba dva miliony nově usazených obyvatel, a navíc popření výchozích polských 

národních zájmů.291 Dále se pak Američané prostřednictvím Byrnese zavázali k podpoře 

německé politiky i hospodářské obnovy.292  

Byrnesova řeč ohlašovala také konec politiky trestání všech Němců. Navzdory tomu, že 

již během postupimské konference americký prezident Truman a státní tajemník Byrnes 

v podstatě deklarovali opuštění přístupu k Německu dle Morgenthauova plánu,293 odpor vůči 

Němcům nadále existoval. To se projevilo v aplikování dubnové americké direktivy JCS 

1067294 a zákazem sbližování se amerických vojáků s německým obyvatelstvem – tzv. Non-

Fraternization. Avšak praxe ukázala, že opak je žádoucí, a tak byl tento zákaz již od října 1945 

 
285 TIMMERMANN, Heiner, Vergangenheitsbewältigung in Europa im 20. Jahrhundert, Band 1, Münster 2010, 
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286 VESELÝ, Zdeněk, Světová politika 20. století v dokumentech (1945–1990), Praha 2001, s. 18–22. 
287 DEJMEK, J. – LOUŽEK, M. (eds.), Marshallův plán…, s. 41–42. 
288 DEJMEK, J., Československo, jeho sousedé a velmoci…, s. 63. 
289 SANFILIPPO, Andreas, Geschichte im Blick: Kalter Krieg und deutsche Geschichte von 1945–1990, 

Norderstedt 2020, s. 19. 
290 HUGHES, Gerald R., The Ghosts of Appeasement: Britain and the Legacy of the Munich Agreement, in: Journal 
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zrušen.295 Záhy pak bylo od direktivy JCS 1067 upuštěno. „Změna kurzu“ byla fakticky 

vyjádřena vystoupením Byrnese ve Stuttgartu, přičemž se tento projev stal faktickým 

potvrzením americké okupační politiky velitele americké zóny v Německu Claye, ale oficiálně 

byla směrnice JCS 1067 zrušena až v červenci 1947.296  

Dalším pro německou budoucnost nepřehlédnutelným bodem Byrnesova poselství byl 

americký návrh hospodářsky sjednotit okupační zóny. Zareagovala na něj Velká Británie, jež 

čelila nemalým hospodářským komplikacím a touto možností se snažila zmírnit náklady na 

německou okupaci.297 Po dohodě britského ministra zahraničí Ernesta Bevina s Byrnesem došlo 

začátkem roku 1947298 ke sloučení americké a britské okupační zóny v Německu do jedné – 

tzv. Bizonie.299 Dle Československé vojenské mise vznik Bizonie nejvíce ocenilo vedení 

německé sociální demokracie. Ve zprávě Československé vojenské mise z prosince 1946 o 

názoru sovětské správy na sociální demokracii doslova stojí: „Politika sociální demokracie 

v Německu je nejnebezpečnějším živlem celé německé problematiky.“ Přesto, jak 

Československá vojenská mise dále informuje, mnoho význačných sociálních demokratů 

nebylo tímto krokem nadšeno, neboť vznik Bizonie stvrzoval rozdělení země na německý západ 

a východ.300 V další zprávě deklaruje Československá vojenská mise názor, že v důsledku 

sjednocení americké a britské zóny se s konečnou platností zbortil plán Kontrolní rady o 

mírovém průmyslovém potenciálu Německa.301 

Byrnesův projev ve Stuttgartu neunikl ani pozornosti Československé vojenské mise, 

která se jím zabývala několikrát. Ve zprávě z prosince 1946 shrnuje vedoucí Československé 

vojenské mise Košek závěry Byrnesova vystoupení na téma německé budoucnosti a německo-

polské hranice.302 Další zpráva, z ledna 1947, si všímá článku v americkém časopise The 

Saturday Evening Post ze dne 7. prosince 1946 popisujícího „obrat“ politiky Spojených států 

naznačený Byrnesovou stuttgartskou řečí. Dle článku současná politika USA v Německu 

vychází ze šestibodového programu – 1) obnovit německý průmysl v západních okupačních 

 
295 WOLFRUM, E., c. d., s. 28. 
296 LAK, Martijn, „Die Niederlande haben kein Interesse an einem von Armut geplagten, ausgehungerten 
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zónách, 2) důsledně denacifikovat a demilitarizovat Německo a vložit jeho obyvatelům do 

rukou zodpovědnost za účelem demokratizace, 3) vytvořit silné odborové hnutí 

z nekomunistické levice, 4) posílit snahu USA a Velké Británie dát vzniknout federálnímu 

Německu, 5) pozastavit reparační hrazení Sovětskému svazu do té doby, než SSSR přestane 

pošlapávat dohody z Postupimi, 6) iniciovat snahu USA a Velké Británie o kooperaci se 

Sovětským svazem, pokud ten o spolupráci projeví zájem na základě daných ustanovení. 

Článek se dále zabývá prostředky, které používají Sovětský svaz a západní velmoci v Německu, 

a snaží se radit Západu, jak dále postupovat.  

Československá vojenská mise hodnotí jako nanejvýš pozoruhodné, že článek uvádí 

jako iniciátora tohoto stěžejního obratu v americkém přístupu k Německu amerického generála 

Claye, a všímá si skutečnosti, že od začátku roku 1947 se „úplně změnil způsob narace 

amerických politických činitelů v Berlíně, a i ti umírněnější se nyní vyslovují ve smyslu odporu 

proti sovětské politice v Německu“. Poslední část zprávy ústí v hodnotící závěr, že americká 

správa v Berlíně upouští od podpory křesťansko-demokratické unie, a naopak – především ve 

snaze získat odbory na svou stranu – začíná vyjadřovat sympatie sociální demokracii.303 

Později, v lednu 1948, Československá vojenská mise upozorňuje na nárůst protikomunistické 

a protisovětské propagandy americké vojenské vlády a s nimi i na vzestup protisovětských 

nálad mezi německým obyvatelstvem.304 

V září 1946 došlo ještě k jedné události důležité pro budoucí vztahy mezi Západem a 

Východem, zvláště mezi Spojenými státy a Sovětským svazem: na základě Trumanova 

požadavku vznikla Cliffordova–Elseyova zpráva.305 Přísně tajné sdělení pod názvem Americké 

vztahy se Sovětským svazem (American Relations with the Soviet Union; Clifford-Elsey 

Report, 1946) informovalo o pošlapávání americko-sovětských dohod Sovětským svazem. To 

se týkalo i německé problematiky či rozsahu sovětských reparací, které měl SSSR získat od 

Německa.306 Závěr této zprávy nabádal USA k obezřetnosti ve vztahu k Sovětskému svazu a k 

nutnosti počítat s možností vojenské konfrontace, konkrétně s přípravou na vznik biologické a 

nukleární války. Zpráva vycházela ze Stalinova únorového projevu vyznívajícího tak, že se 

 
303 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1946–1947, Politická zpráva – Německo – č. 7. Obrat americké politiky 

v Německu. 14. ledna 1947. 
304 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 5. Postoj německých politických 

stran k frankfurtskému jednání. 16. ledna 1948. 
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Conflict, 1947–1958, Princeton 2020, s. 33–34. 
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Sovětský svaz chystá na válku. Opomněla však fakt, že Stalinově řeči předcházela ona dvě 

americká memoranda, která ve srovnání s ní vyzněla mnohem útočněji.307  

 

4.3 Vysoká hra o podobu Evropy  

4.3.1 Očima historiografů 

 

Plán evropské obnovy známý jako Marshallův plán byl vyhlášen americkým státním 

tajemníkem Marshallem v červnu 1947,308 přičemž tento projev nebyl tolik ideologizovaný 

jako Trumanova doktrína.309 Ještě ve 21. století však tato americká iniciativa vyvolává vášnivé 

debaty mezi historiky. Zatímco Jan Koura se domnívá, že záměrem Marshallova plánu bylo 

podpořit a spojit Evropu před sovětskou hrozbou,310 Michael Cox a Caroline Kennedy-Pipe 

jsou názoru, že Marshallův plán zapříčinil rozdělení Evropy a následný vznik studené války 

více než postup Sovětského svazu. Dále se ve své studii pokoušejí zpochybnit tezi, že studená 

válka byla neodvratným důsledkem politického směřování Sovětského svazu vedeného Josifem 

V. Stalinem.311  

Dle Vladislava Zuboka a Konstantina Plešakova se Stalin snažil o kooperaci se 

západními mocnostmi až do konce roku 1947, kdy byl nucen přijmout realitu systému 

tvořeného dvěma protichůdnými bloky.312 Pozornost je potřeba věnovat i názoru Vojtěcha 

Mastného, že sovětský vůdce v žádném případě nechtěl přistoupit na možnost studené války, 

protože si byl vědom toho, že SSSR nemůže soupeřit s USA.313 Mastný je dále toho názoru, že 

Marshallův plán nutil Stalina k nelehkému rozhodnutí, zda dovolí Západu působit na svoji 

zájmovou sféru, nebo zda svůj pomyslný orbit zaizoluje. K této druhé variantě se nakonec 

sovětský diktátor přiklonil.314  

Cox a Kennedy-Pipe spatřují hlavní problém Plánu evropské obnovy ve snaze 

Spojených států vymanit pomocí tohoto programu Východní Evropu ze sovětského područí. 

SSSR však vnímal tyto západní snahy jako narušení své bezpečnostní zóny, přičemž důsledkem 

počínání USA nakonec byla podle autorů článku sovětizace východoevropských států.315 Jako 

stěžejní si Cox a Kennedy-Pipe kladou otázku, zda by bylo možno se studené válce vyhnout, 
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pokud by si američtí státní činitelé počínali opatrněji a brali více v potaz bezpečnostní obavy 

Sovětského svazu. Oponují zde stanovisku historika Vojtěcha Mastného, že SSSR nepovažoval 

Marshallův plán za tak zásadní předěl, za jaký byl později vydáván. Autoři studie naopak 

přikládají Plánu evropské obnovy mnohem větší význam. Za ironii osudu považují skutečnost, 

že pokud by USA důrazněji aplikovaly strategii otevřených dveří, kterou William Appleman 

Williams vyhodnotil jako nejzásadnější příčinu studené války, možná by ke střetu mezi 

Východem a Západem nikdy nedošlo. Proto se tvůrci studie shodují, že právě toto lze označit 

za faktickou tragédii diplomacie USA v roce 1947.316 Tato studie však vyvolala mezi odborníky 

bouřlivou reakci. Na internetových stránkách Wilsonova centra317 se lze dočíst, že přímo na 

tuto studii reagovalo svými příspěvky pět historiků – Marc Trachtenberg, Günther Bischof, 

John Bledsoe Bonds, László Borhi a Charles S. Maier. 

 Marc Trachtenberg ve své studii nazvané The Marshall Plan as Tragedy dochází 

k závěru, že Vojtěch Mastný měl pravdu, když tvrdil to, co Cox a Kennedy-Pipe kritizují, že 

totiž Marshallův plán nebyl zlomovým bodem pro Sovětský svaz, za který byl později vydáván. 

Trachtenberg je dále toho názoru, že není namístě klást takový důraz na události z roku 1947, 

neboť byly součástí širšího spektra dění, kdy vznik systému dvou bloků v Evropě nebyl dílem 

Marshallova plánu, ale výsledkem několikaletého vývoje. Trachtenberg naopak, na rozdíl od 

Coxe a Kennedy-Pipe, spatřuje v rozdělení Evropy na dva bloky řešení mezinárodní situace, 

kdy Sovětský svaz a Spojené státy mohly spolu koexistovat.318 

Günther Bischof v článku s titulem The Advent of Neo-Revisionism? konstatuje, že Cox 

a Kennedy-Pipe zastávají neorevizionistický pohled, přičemž vycházejí z revizionistických 

stanovisek šedesátých a počátku sedmdesátých let dvacátého století a vůbec nereflektují 

aktuální historické výzkumy týkající se Marshallova plánu. Dle Bischofa oba autoři opět 

používají revizionistické zjednodušené argumenty o obranné reakci Stalina na Plán evropské 

obnovy, jenž měl být pokusem narušit sovětské panství ve východní části evropského 

kontinentu, a setrvávají v apodikci, že ERP a sovětská reakce na něj vedly k vytvoření 

studenoválečného blokového systému.319 

 
316 Tamtéž, s. 97–134. 
317 Reassessing the Marshall Plan, [cit. 2022-07-02]. Dostupné z WWW: 

https://www.wilsoncenter.org/article/reassessing-the-marshall-plan. 
318 TRACHTENBERG, Marc, The Marshall Plan as Tragedy, in: Journal of Cold War Studies, Vol. 7, No. 1, 

2005, s. 135–140. 
319 BISCHOF, Günther, The Advent of Neo-Revisionism?, in: Journal of Cold War Studies, Vol. 7, No. 1, 2005, s. 

141–151. 
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John B. Bonds v rozboru nesoucím název Looking for Love (or Tragedy) in All the 

Wrong Places vyzdvihuje úlohu Marshallova plánu pro evropskou obnovu. Zároveň 

zdůrazňuje, že Plán evropské obnovy nelze vnímat jako samozřejmost, ale je třeba jej nazírat 

jako americké rozhodnutí, pro jehož prosazení muselo být vynaloženo mnoho úsilí. A zároveň 

se táže, zda by bez pomoci Spojených států v Evropě přežila demokracie. Navíc je toho názoru, 

že bez americké podpory by západoevropské hospodářství jen stagnovalo. Bonds uzavírá, že 

Cox a Kennedy-Pipe se snaží nalézt tragédii tam, kde není. Neboť dle Bondse by skutečnou 

tragédií byla neexistence ERP.320 

László Borhi ve svém textu Was American Diplomacy Really Tragic? uvádí, že Plán 

evropské obnovy chtěly západní mocnosti rozšířit i na Východní Evropu, zejména ve snaze 

vymanit tuto část světadílu ze sovětského područí. Borhi zároveň zdůrazňuje, že Marshallův 

plán byl iniciován příliš opožděně, neboť v té době již Moskva pevně ovládala východní část 

kontinentu. Dle tohoto autora Stalin jednoznačně zamítl ERP, neboť se obával západního 

působení na svou zájmovou sféru. Borhi dále soudí, že Stalin měl již jasné představy o 

budoucím osudu Východní Evropy. Navíc nesouhlasí s názorem, že vinu za stalinistickou 

expanzi nesou USA, neboť SSSR expandoval již od roku 1939.321 

Charles S. Maier ve své reakci The Marshall Plan and the Division of Europe na studii 

Coxe a Kennedy-Pipe uvádí, že Marshallův plán stvrdil, nikoli však započal rozdělení 

evropského kontinentu. Maier píše, že západní historiografie přínos Plánu evropské obnovy 

glorifikovala, přesto však bylo dle Maiera málo reálné, že by se Západní Evropa dostala do 

komunistického područí, pokud by Spojené státy neuskutečnily ERP. Naopak Maier shledává 

problém ve vývoji, jenž následoval po Marshallově plánu. Táže se, zda například vyzbrojování 

nově vzniklé Spolkové republiky Německo muselo probíhat s tak velkou razancí.322 

 

4.3.2 Směrem ke konsolidaci 

 

Politické kroky západních velmocí, zejména Spojených států, vůči německým západním 

okupačním zónám byly postupně racionalizovány. Vedle ekonomické konsolidace dosažené 

díky Plánu evropské obnovy se západní mocnosti zaměřily na politicko-správní integraci.323 

 
320 BONDS, John B., Looking for Love (or Tragedy) in All the Wrong Places, in: Journal of Cold War Studies, 

Vol. 7, No. 1, 2005, s. 152–158. 
321 BORHI, László, Was American Diplomacy Really Tragic?, in: Journal of Cold War Studies, Vol. 7, No. 1, 

2005, s. 159–167. 
322 MAIER, Charles S., The Marshall Plan and the Division of Europe, in: Journal of Cold War Studies, Vol. 7, 

No. 1, 2005, s. 168–174. 
323 DURMAN, K., c. d., s. 283. 
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Spolu s ní, jak mise informuje, začaly taktéž vznikat tajné plány na vojenské začlenění 

Západního Německa do budoucích západních vojenských struktur.324 Komunistický převrat 

v Praze 25. února 1948 vyvolal v západní části světa šok, neboť Československo dle 

spojeneckých ujednání nespadalo do sovětské zájmové oblasti.325  „Vítězný únor“ vedl ještě 

k jedné velmi podstatné změně – začátkem března 1948 se Bruegel setkal s americkými 

úředníky, kteří mu oznámili, že v důsledku komunistického uchvácení moci v Československu 

dojde k ostré kritice československých poměrů německým tiskem a rozhlasem pod kontrolou 

Spojených států. Pro ČSR to bylo upozornění o to závažnější, že se Američané v Německu 

rozhodli změnit svůj postoj k politické činnosti odsunutých Němců a nadále již neklást v této 

věci překážky.326  

V červnu 1948 na popud tzv. londýnských doporučení,327 k nimž dospěla londýnská 

konference šesti zemí – Spojených států, Velké Británie, Francie a zemí Beneluxu, byl započat 

veliteli tří německých západních okupačních zón ústavodárný proces – vybídli k tomu, aby se 

sešla Parlamentní rada, jež dostala za úkol vypracovat ústavu a obnovit tak zničenou německou 

jednotu.328 Dle červnové zprávy Československé vojenské mise byla francouzskou vládou 

přijata tato londýnská usnesení jen těsnou většinou, k čemuž prý výrazně přispěly útoky 

německého tisku pod sovětskou licencí.329 Spojené státy a signatářské země Bruselského paktu 

z března 1948 – Velká Británie, Francie a země Beneluxu – se dohodly na opatřeních, jež měla 

vést ke stabilizaci hospodářské situace v německých západních okupačních zónách.330 K tomu 

patřilo zavedení nové měny a podpora rozvoje německého hospodářství. Nelze opomenout ani 

stěžejní záruky, jež USA a Velká Británie přislíbily poskytnout Francii na obranu před 

německým revanšismem, navíc schválily, že jejich vojska nadále setrvají na německém 

území.331 S tím je spjata tzv. Vandenbergova rezoluce,332 přijatá americkým Senátem v červnu 

 
324 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 50. Berlínská otázka – 

Konference guvernérů západního Německa. 14. listopadu 1948. 
325 LUŇÁK, P., c. d., s. 91; Historický pohled na tuto otázku však není jednolitý, např. Jan Eichler (DEJMEK, J. 

– LOUŽEK, M. (eds.), Marshallův plán…, s. 50) tvrdí, že Československo patřilo od doby jaltské konference 

v roce 1945 do sovětské sféry vlivu. O tom, že Československo během druhé světové války začalo spadat do 

sovětské sféry vlivu, informují i Václav Houžvička (HOUŽVIČKA, Václav, Návraty sudetské otázky, Praha 2005, 

s. 291) či Toman Brod (BROD, Toman, Osudný omyl Edvarda Beneše: 1939–1948: Československá cesta do 

sovětského područí, Praha 2002, s. 249). 
326 KUČERA, J., Žralok…, s. 71. 
327 TRACHTENBERG, Marc, A Constructed Peace: The Making of the European Settlement, 1945–1963, 

Princeton 2020, s. 78. 
328 DURMAN, K, c. d., s. 284. 
329 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 36. Francouzský názor na 

měnovou reformu v západním Německu. 20. června 1948. 
330 LUŇÁK, P., c. d., s. 93. 
331 DURMAN, K., c. d., s. 284.    
332 MISCAMBLE, Wilson D., George F. Kennan and the Making of American Foreign Policy, 1947–1950, 

Princeton 2021, s. 128. 
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1948, v jejímž důsledku se Spojené státy rozešly s izolacionismem; od této chvíle mohly i 

v době míru udržovat svá vojska v zámoří.333 Rezoluce se stala zásadním předpokladem pro 

vznik Organizace Severoatlantické smlouvy.334  

 

4.4 Berlínská blokáda 

 

Sovětský svaz pravděpodobně nabyl dojmu, že Spojené státy neodejdou z Evropy tak, 

jako tomu bylo po první světové válce, ale že jejich vojska zůstanou přítomna na evropském 

kontinentě.335 Marshallův plán sovětské představitele v tomto přesvědčení jen utvrdil.336 Právě 

tento program obnovy vystupoval ve Stalinových obavách společně s německou budoucností. 

Německo totiž hrálo v úvahách sovětského vůdce stěžejní roli, neboť německou otázku vnímal 

jako pomyslný klíč k vlivu Sovětského svazu v Evropě. Stalin nepřikládal německému 

revanšismu velkou váhu, i když by se z rozprav s jeho západními partnery mohlo zdát, že tomu 

tak není. Naopak tím, z čeho měl obavy, bylo působení mocností Západu na německém území, 

neboť se obával, že západní velmoci – zejména USA – by z části Německa, jež ovládaly, mohly 

vybudovat základnu pro budoucí konflikt se SSSR. Stalin věděl, že do západních německých 

okupačních zón spadá bohatší část Německa. Byl si vědom toho, že pokud by došlo k její 

inkorporaci do Plánu evropské obnovy, získal by Západ toto území navždy. Tomu chtěl 

sovětský diktátor zabránit dokonce i za předpokladu, že by obyvatelé Sovětského svazu a 

Východní Evropy byli odříznuti od dodávek z Marshallova plánu.337 

Jedním z dalších Stalinových kroků bylo rozhodnutí založit východoněmecký stát, jenž 

měl být propojen s vládnoucí stranou v německé východní okupační zóně – Sjednocenou 

socialistickou stranou Německa (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands; SED). Problémem 

pro sovětskou stranu však byla skutečnost, že tato politická strana nebyla u německého 

obyvatelstva příliš populární, vše navíc komplikovaly stranické rozepře.338 Rozhodnutí 

Sovětského svazu o blokádě Západního Berlína přišlo v březnu 1948,339 kdy došlo k setkání 

představitelů SED se Stalinem. Tito političtí činitelé totiž Stalina varovali, že mají-li být v říjnu 

1948 uspořádány volby, hrozí riziko, že pro SED skončí s tragickým výsledkem. Avšak za 

předpokladu, že se povede zbavit se vlivu západních velmocí, může nastat obrat situace. 

 
333 DURMAN, K., c. d., s. 284.    
334 NÁLEVKA, V., c. d., s. 44. 
335 DURMAN, K., c. d., s. 284. 
336 TAJOVSKÝ, Ladislav, Spojené státy na cestě k Marshallovu plánu, České Budějovice 2013, s. 76. 
337 WESTAD, O. A., c. d., s. 95. 
338 DURMAN, K., c. d., s. 284–285. 
339 NAIMARK, N. M., c. d., s. 42. 
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Stalinovi ovšem nejvíce vadilo rozhodnutí západních velmocí založit západoněmecký stát.340 

Myšlenka zahájení berlínské blokády tím byla posvěcena.341  

Ve zprávě mise z dubna 1948 se lze dočíst, že Bruegel byl při rozmluvě s Gribanovem 

informován o tom, že v březnu 1948 došlo k omezení vlakového koridoru ze Západního 

Berlína, což potvrzuje i literatura,342 a že Sověti kontrolují pozemní přístupové cesty do této 

části města, kterou vnímali jako součást své východní zóny. Československá vojenská mise též 

přejímá od Sovětů informaci, že Sovětský svaz se snaží zabránit odtransportování důležitých 

podniků na Západ. Gribanov, jenž tyto skutečnosti sdělil Bruegelovi, zároveň zdůrazňoval, že 

SSSR tímto svým postupem neporušuje žádné úmluvy týkající se přístupu mocností Západu do 

Západního Berlína, neboť žádné nebyly přijaty. Současně bylo sovětskou stranou konstatováno, 

jak informuje mise, že leteckou dopravu zřejmě žádná omezení nepotkají.343 Napětí, jež se mezi 

Sovětským svazem a Západem v Berlíně stupňovalo od počátku roku 1948, vyvrcholilo 

v červnu téhož roku v souvislosti s měnovou reformou. Její nezbytnost souvisela 

s Marshallovým plánem v západních okupačních zónách, neboť celé Německo bylo zasaženo 

východními inflačními markami. Západní mocnosti se rozhodly provést reformu pouze ve 

svých zónách, nikoli v Západním Berlíně, aby Sovětský svaz tento akt nevnímal jako 

provokaci.344  

Mise ve své květnové zprávě z roku 1948 přináší informace o dalším rozhovoru mezi 

Bruegelem a Gribanovem, který tvrdil, že západní mocnosti chtějí provést měnovou reformu 

nejen v Bizonii, ale i ve všech západních sektorech Berlína, a považoval to za nemožné. Dále 

Gribanov sdělil, že západní Spojenci usilovali o hospodářské propojení svých berlínských zón 

s Bizonií, což Sověti razantně odmítali; postavení Francie přitom nebylo zatím jasné.345 Zpráva 

Československé vojenské mise z 20. června 1948, tj. čtyři dny před zahájením první berlínské 

krize, informuje o rozhovoru, který vedl Bruegel s úředníkem z francouzského politického 

oddělení de Nobletem a z něhož vyplynulo, že politická situace vytvořená v západních záborech 

Německa měnovou reformou je tragická. Ze zprávy jasně vyplývá, že tento postoj sdílejí i 

 
340 COX, M. – KENNEDY-PIPE, C., c. d., s. 97–134. 
341 DURMAN, K., c. d., s. 285. 
342 AXELROD, Alan, 100 Turning Points in American History, Guilford 2021, s. 238. 
343 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 22. Sovětská informace o situaci 

v Kontrolní radě a sovětských opatřeních. 3 dubna 1948. 
344 DURMAN, K., c. d., s. 285–286. 
345 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 27. Sovětský názor na německou 

situaci. 7. května 1948; Avšak K. Durman uvádí, že po zprávě o zavedení Deutschmark v západních okupačních 

sektorech ubezpečily spojenecké mocnosti Západu Sovětský svaz, že západní sektory Berlína nejsou součástí 

měnové reformy.  
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představitelé francouzské okupační zóny v Německu, kteří se do poslední chvíle snažili o 

obnovení rozhovorů se Sověty. K francouzskému přijetí měnové reformy prý vedl mimo jiné 

americký nátlak.346 Avšak rozhodnutí SSSR zavést novou východní marku i v Západním 

Berlíně přinutilo západní velmoci zavést v Západním Berlíně západoněmeckou tzv. 

Deutschmark. V důsledku tohoto kroku Západu zahájili Sověti berlínskou blokádu, jež trvala 

od června 1948 do května 1949.347 Byly zablokovány všechny pozemní přístupové cesty do 

Západního Berlína, nefungovala elektřina a západní mocnosti zásobovaly Západní Berlín 

surovinami pomocí tzv. leteckého mostu z Hamburku, Hannoveru a Frankfurtu nad 

Mohanem.348  

Historici se shodují v názoru, že Stalin nepočítal s vojenským střetem,349 protože 

kalkuloval s ústupností Západu.350 Vojtěch Mastný vyzdvihuje fakt, že Sověti neměli pro 

blokádu Západního Berlína připraven detailní plán, což dokazuje nedostatek vnitřních 

sovětských dokumentů týkajících se této problematiky.351 Ještě jednou je proto potřeba 

připomenout onu květnovou zprávu Československé vojenské mise uvádějící původní, ovšem 

nerealizovaný sovětský plán úpravy tří vzdušných koridorů do Západního Berlína.352  

Ve své následující, opět červnové zprávě přináší mise – dle mého názoru – zásadní 

informace o průběhu berlínské blokády z pohledu Sovětského svazu. Doslova zde stojí: „Po 

zavedení západní měnové reformy, kterou bylo zahájeno skutečné rozdělení Německa, stupňuje 

se napětí v Berlíně každým dnem. Sověty zavedly protiopatření, která zřejmě směřují 

k vypuzení západních velmocí z Berlína, neboť západní velmoci porušily všechna 

mezispojenecká ustanovení o čtyřstranné kontrole Německa a Berlína. Clay na to prohlásil, že 

jenom válkou by bylo možné přinutit západní velmoci k opuštění Berlína.“ 353 
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Mise v této zprávě poté obviňuje Američany, že „propagačně vybičovali protisovětskou 

vášeň berlínského obyvatelstva“. Toto nařčení dokládá informací, že úředník americké 

komandatury Biel tvrdil představitelům SPD, CDU a Liberálnědemokratické strany Německa 

(Liberal-Demokratische Partei Deutschlands; LDP), že se nemusejí ohlížet na Sovětský svaz 

jako na čtvrtou okupační mocnost. To vedlo k manifestaci, kde došlo ke kritice SSSR, již mise 

hodnotí jako neslýchanou. Dále mise informuje, že prý výroky tohoto úředníka vedly k tomu, 

že SPD, CDU a LDP se v městské radě ohradily proti politice SSSR, zejména proti tvrzení, že 

Berlín tvoří součást sovětské okupační zóny. Mise dále přináší informace, že prý západní 

Spojenci a městská rada zamítli přijmout kompetenci maršála Sokolovského a správy 

Sovětského svazu v celém Velkém Berlíně. 354 

Mise dále informuje, že zástupci Velké Británie ve všech hovorech naznačují, že linii 

vytyčenou Spojenými státy bezvýhradně nepodporují, ale že odsuzují americkou chvástavost a 

nediplomatickou drsnost postupu Spojených států, přičemž Britové jsou prý přesvědčeni, že 

právě tímto přístupem USA zabraňují SSSR ve vyjednávání a v dosažení možného 

kompromisu.355 Britové dále, dle tvrzení mise, odsuzují chování Američanů v Berlíně. Dokonce 

totiž došlo, dle očitého svědectví příslušníka Československé vojenské mise, k tomu, že 

Američané zastavili vůz sovětského maršála Sokolovského, prý pro překročení povolené 

rychlosti, a na půlhodinu ho zadrželi, přičemž maršálův vůz obestoupili američtí vojáci s 

namířenými samopaly. 356 Mise taktéž informuje, že nesoulad mezi politikou praktikovanou 

Spojenými státy a Velkou Británií není na veřejnosti patrný. Přitom prý si francouzští činitelé 

drží od americké politiky ještě větší odstup než Britové. 357 Mise však zároveň dodává, že 

v politických stranách SPD, CDU, LDP, jež tvoří majoritu berlínského magistrátu, jsou 

zastoupeni politici, kteří oponují politickému směřování vlastních frakcí. Mise tyto politické 

činitele nazývá umírněnými, přičemž jejich mluvčím je starosta Ferdinand Friedensburg 

(CDU) – iniciátor návrhu, aby problematika Berlína byla řešena na půdě Organizace spojených 

národů (United Nations; UN/OSN).358 

Stalin se nakonec musel podvolit. V lednu 1949 podmínil ukončení blokády negováním 

snahy vytvořit západoněmecký stát, avšak musel ustoupit ze svých pozic. Na znamení dobré 

 
354 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 39. Berlínská krize. 27. června 

1948. 
355 Tamtéž. 
356 Tamtéž. 
357 Tamtéž. 
358 Tamtéž. 
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vůle nahradil Stalin v březnu 1949 Molotova v pozici ministra zahraničních věcí Andrejem 

Vyšinským a zrušil centrum komunistických ultras. Na konferenci Rady ministrů zahraničních 

věcí v Paříži bylo v květnu 1949 dojednáno ukončení blokády a již 23. května 1949 byla 

schválena bonnská ústava, což signalizovalo, že sovětský plán zabránit vzniku 

západoněmemeckého státu nevyšel.359 Berlínská blokáda znamenala prohru sovětského 

diktátora.360 

Je zřejmé, že zdaleka nešlo jen o spor týkající se zavádění nové německé marky, ale že 

ve hře bylo bipolární zápolení mezi Západem a Východem. Berlínská blokáda byla zřetelným 

důkazem skutečnosti, že Spojeným státům, mocnému hegemonovi, který se střetl se svým 

protivníkem – Sovětským svazem, šlo o udržení pax americana – americké hospodářské a 

bezpečnostní zóny na evropském kontinentě. Sovětský svaz se totiž pokusil pomocí první 

berlínské krize dosáhnout prosazení svého plánu na uspořádání v německém prostoru, či aspoň 

docílit stažení Západu ze západních berlínských okupačních sektorů.361  

Spojené státy se po skončení druhé světové války staly nejsilnější zemí na planetě a 

jejich hospodářská (mimo jiné aplikování tzv. brettonwoodského systému) a vojenská síla 

(Organizace Severoatlantické smlouvy) představovala jedinou možnost, jak zastavit expanzi 

Sovětského svazu do oblasti vlastní bezpečnosti. Za tuto sféru byla v 19. století považována 

západní polokoule. Avšak po konci druhé světové války se situace značně změnila – vznikla 

mocenská vakua – především v Evropě, Středomoří, na Středním a Dálném východě. Hrozilo 

riziko, že tato vakua vyplní SSSR, a tak USA musely ukončit své izolacionistické směřování a 

začít zadržovat sovětskou expanzi po stránce mocenské, teritoriální a ideologické. Došlo proto 

k formulování Trumanovy doktríny a ke vzniku Plánu evropské obnovy, k nastartování procesů 

globální změny, na kterou měly USA i SSSR naprosto zásadní vliv. 

Berlínskou blokádu je však potřeba vnímat také jako důležitý krok k integraci 

vznikajícího západoněmeckého státu do západních hospodářských, ale i vojenských struktur.362 

Ovšem nejen to. Již v létě 1948 v důsledku měnové reformy a první berlínské krize, jež naplno 

ukázala svoji sílu, se rozdělení Německa stalo jasně daným faktem.363 Přesto Stalin v dané 

 
359 DURMAN, K., c. d., s. 287–288. 
360 WESTAD, O. A., c. d., s. 117. 
361 NIGRIN, Tomáš, Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 

berlínskou zdí, Disertační práce, Katedra německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd, 2010, s. 9. 
362 DURMAN, K., c. d., s. 288. 
363 FULBROOK, M., c. d., s. 139. 
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době, tj. ještě v září 1948, kdy došlo ke svolání západoněmeckého ústavodárného shromáždění, 

věřil, že jeho risk s berlínskou blokádou vyjde.364 

Taktéž Francouzi pod vlivem blokády pochopili nezbytnost integrace rodícího se 

západoněmeckého státu, a proto po skončení konference ve Washingtonu, jež se týkala vzniku 

Severoatlantické smlouvy, připojili svou zónu k Bizonii, která se tak začátkem dubna 1949 

proměnila v Trizonii. Již zmiňovaný vznik Severoatlantické aliance, další krok následující po 

Vandenbergově rezoluci, dostal pomyslnou zelenou z hlediska zmocnění a finančních 

prostředků pro prezidenta Trumana po srpnu 1949, kdy byla otestována první sovětská atomová 

bomba. Jako poslední bod je potřeba zmínit, že důsledkem blokády došlo k oslabení příznivců 

tzv. třetí síly v Západní Evropě, neboť bylo očividné, že pro obranu před Sovětským svazem je 

nezbytná vojenská síla Spojených států.365 
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5 Zlomový rok 1949 

5.1 Příčiny změny amerického kurzu vůči Německu 

 

Téměř celá první polovina roku 1949 v německých okupačních zónách byla ovlivněna 

napětím způsobeným sovětskou blokádou Západního Berlína zásobovaného západními 

Spojenci pomocí tzv. leteckého mostu. Jedná se o velmi kruciální období, které vedlo nejen 

ke vzniku dvou německých států – Spolkové republiky Německo a Německé demokratické 

republiky, ale též k vytvoření Rady vzájemné hospodářské pomoci a Severoatlantické aliance.  

V lednu 1949 došlo k ustanovení Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)366 jako 

ekonomické organizace, která sdružovala země východního bloku a představovala sovětskou 

reakci na odmítnutí účasti SSSR a jeho satelitů na Plánu evropské obnovy v roce 1948 a na 

založení Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (Organisation for European 

Economic Cooperation; OEEC). Členy RVHP, jejímž cílem bylo řídit hospodářství v zemích 

východního bloku, byly vedle Sovětského svazu Bulharsko, Československo, Maďarsko, 

Polsko a Rumunsko. V únoru 1949 se přidala Albánie a v září 1950 Německá demokratická 

republika.367  

Na konci ledna 1949 přináší mise informace z pramene, který vydává za naprosto 

spolehlivý. Podle něj se leden 1949 nesl rovněž ve znamení americké debaty o změně politiky 

Spojených států vůči Německu. Na americkém ministerstvu zahraničí (State Department) ve 

Washingtonu probíhá dle informací mise debata o těchto otázkách, přičemž se zde polarizují 

dva názorové tábory. První stojí naprosto pevně za generálem Clayem a jím uplatňovanou 

německou politikou s přesvědčením, že Clay transformuje Západní Německo v blízkého 

partnera USA, jenž by se později mohl stát americkým spojencem. Druhá skupina naopak 

požaduje, aby armádní režim v americké okupační zóně byl nahrazen civilní vládou, což by 

představovalo krok, jenž by k obdobné transformaci správy donutil i Velkou Británii a Francii. 

Dle amerického informátora mise je více než pravděpodobné, že zastánci civilního režimu 

převáží.368 Lze potvrdit, že mise měla skutečně skvělý informační zdroj, což dokládá literatura 

 
366 REINALDA, Bob, International Secretariats: Two Centuries of International Civil Servants and Secretariats, 

London 2020, s. 102. 
367 SCHIAVONE, Giuseppe, International Organizations: A Dictionary and Directory, Berlin 2016, s. 68. 
368 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 3. Americké diskuse o politice 

v Německu. 30. ledna 1949. 



78 

 

– Clay byl v roce 1949 vystřídán generálem Johnem J. McCloyem, který v Německu zastával 

pozici vysokého komisaře Spojených států amerických.369  

Další zpráva Československé vojenské mise se týká poúnorové československé 

komunistické vlády, jež se stala trnem v oku západním demokraciím. Negativní hodnocení 

únorového převratu a obavy z dalšího vývoje v Československu se odrazily v rozhovoru mezi 

Bruegelem a americkým ředitelem Úřadu pro politické záležitosti Jamesem W. 

Riddlebergerem. Bruegel se v této rozpravě ohradil vůči tomu, aby americký velitel Berlína 

plukovník Frank L. Howley370 napadal novou československou vládu jako reprezentaci, která 

byla v únoru 1948 prosazena „ozbrojenou lúzou a policií“. Howleyův pohled na 

československou problematiku byl pro tehdejší zástupce Československé vojenské mise 

oficiálně zcela nepřijatelný. Faktem ovšem zůstává, že Bruegel nakonec, podobně jako jeho 

předchůdce Dastich, odešel na Západ, stejně jako mnozí další.371  

Z misijních informací je zřejmé, že Howley byl iniciátorem cesty vrchního starosty 

berlínského západního magistrátu Ernsta Reutera na Západ. Již na začátku ledna 1949 prý poslal 

americkému vrchnímu veliteli Clayovi dokument, z něhož vyplývalo, že je zcela nezbytné, aby 

západní části Berlína byly připojeny ke vznikajícímu západoněmeckému státu. Stejný postoj 

zaujal i Reuter, jehož úkolem, jak se z misijních zdrojů dozvídáme, bylo vyjednat během svého 

pobytu na Západě přičlenění Berlína k budoucímu spolkovému Německu.372  

 

5.1.1 Francouzské výhrady, americké důvody 

 

Pozici protivníka amerických záměrů zaujala mezi západními mocnostmi Francie, jež 

usilovala o dorozumění se Sovětským svazem; pravděpodobně se obávala možného válečného 

konfliktu s touto velmocí nejvíce, což bylo dáno jejím sousedstvím s historicky 

problematickým Německem. Jak píše Karel Durman, francouzští zástupci reagovali již na 

americké rozhodnutí o leteckém mostu výrokem „… vy chcete jen válčit, ale my vám to 

nedovolíme“.373 O tom, že s americkým záměrem začlenit Berlín do konstituujícího se 

západoněmeckého státu francouzští představitelé nesouhlasí, informoval ve druhé polovině 

 
369 GRAEBNER, Norman A. – BURNS, Richard D. – SIRACUSA, Joseph M., America and the Cold War, 1941–

1991: A Realist Interpretation [2 volumes]: A Realist Interpretation, Santa Barbara 2010, s. 139. 
370 Plukovník Howley si svou protisovětskou dikcí vysloužil přezdívku Howlin' Howley. 
371 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 9. Rozhovor s ředitelem úřadu 

politických záležitostí p. Riddlebergerem. 7. února 1949; ZIMMERMANN, V., c. d., s. 53. 
372 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 11. Cesta vrchního starosty 

Reutera do Velké Británie a Francie. 16. února 1949. 
373 DURMAN, K., c. d., s. 287. 
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února 1949 člena Československé vojenské mise úřadující šéf francouzského politického 

oddělení v Berlíně de Noblet. Z misijních zpráv plyne, že francouzská strana navíc odmítala, 

aby byla západní marka přijata za výlučnou měnu v Západním Berlíně. Z obsahu tajného 

sdělení de Nobleta Bruegelovi je zřejmé, že Francie byla příznivě nakloněna sjednocení 

Německa, jež by vycházelo z federalistické báze pod centrální německou vládou – uskutečnění 

takového plánu by podle ní umožnilo soužití zemí sovětského záboru se západoněmeckými 

zeměmi a obnovení mocenské kontrolní čtyřstranné autority. Současně s vyslovením názoru, 

že všichni francouzští státníci souhlasí s myšlenkou vyrovnání se SSSR, vyjádřil de Noblet i 

očekávání sovětského ústupku v souvislosti s berlínskou krizí.374  

Je zřejmé, že ze západní velmocenské trojice především Spojené státy nejvíce usilovaly 

o ustanovení západoněmeckého státu. To dokládá i zpráva z konce března 1949, v níž 

Československá vojenská mise uvádí, že americká správa v Německu, ale i američtí politici ve 

Washingtonu věnují intenzivní pozornost problematice německých politických stran, a to ze 

dvou názorových pozic. První z nich nahlíží formující se západoněmecký systém dvou 

politických stran – CDU/CSU a SPD – jako hrozbu, neboť jedna z těchto stran by se mohla 

chopit moci a začala by kontrolovat ekonomické a politické záležitosti, přičemž by 

v budoucnosti hrozilo anulování působení USA v Německu. V případě výhry koalice 

CDU/CSU by hrozila převaha francouzského vlivu nad americkým. Pokud by uspěla SPD, 

došlo by ke znárodňování. Dokumenty Československé vojenské mise dále dokládají 

obeznámenost s faktem, že vývoj v CDU/CSU je pod vlivem americké zpravodajské služby. 

Ona první tendence převládající v amerických kruzích ještě dle informací mise navrhuje, aby 

z přesídlených Němců byla vytvořena strana uprchlíků, čímž by došlo k přesunu milionů 

voličských hlasů a tím ke zmenšení základny obou velkých západoněmeckých stran. Navíc by 

se tato politická uprchlická strana stala snadno ovladatelnou Spojenými státy.375  

Druhý názor rezonující v USA reprezentují staří členové americké vojenské vlády 

podporující systém koalice silných stran. V této souvislosti sdělují zástupci mise důležitý 

poznatek, že v důsledku amerického požadavku je volební program SPD formulován tak, aby 

zde existovaly průsečíky s ahlenským hospodářským programem CDU. Zároveň však 
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činnost Francouzů v Berlíně. 21. února 1949. 
375 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 25. Americká politika a německé 
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československým vojenskomisijním zpravodajcům chybějí informace o tom, která z těchto 

dvou skupin se těší podpoře amerických míst ve Washingtonu.376  

Počátek dubna 1949 se zapsal do historie založením Organizace Severoatlantické 

smlouvy (North Atlantic Treaty Organisation; NATO).377 Smlouvu podepsaly ve Washingtonu 

4. dubna 1949 Spojené státy americké a Kanada a dále západoevropské země – Belgie, Dánsko, 

Francie, Island, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko a Velká Británie.378 

Tato organizace mohla vzniknout díky rezoluci číslo 239, známé jako tzv. Vandenbergova 

rezoluce podle jejího iniciátora – vlivného amerického senátora Arthura H. Vandenberga. 

Rezoluce byla sice formulována velmi neurčitě, ale její zásluhou opustily Spojené státy 

izolacionistickou tradici.379  

 

5.2 Okolnosti vzniku západoněmeckého státu 

Zprávy Československé vojenské mise z té doby pojednávají ještě o další důležité 

události – ustanovení Trizonie 8. dubna 1949. Mise zjišťovala nejen sovětský postoj k tomuto 

kroku (rozhovor Bruegela s Gribanovem), ale i stanoviska dalších zemí. Příznivý ohlas vyvolal 

názor zástupců francouzské vojenské vlády, kteří počínání západních mocností hodnotili jako 

otevření prostoru pro jednání všech čtyř velmocí ohledně Německa; Francie prý kvitovala 

s uspokojením shodu Západu na podobě okupačního statutu, který vnímala jako ochranu 

vlastních zájmů; statutem totiž nebylo definováno trvání okupace a zároveň umožňoval postup 

v německých záležitostech. Jak mise uvádí, jako další pozitivum vyzdvihli francouzští zástupci 

uzavření Atlantického paktu představujícího posílení západních velmocí.380 Zástupci Francie 

usilovali o řešení, na kterém by se podílely všechny čtyři velmoci, avšak v důsledku sovětského 

postoje spojeného s berlínskou blokádou k takovému konsenzu nedošlo.381  

Britská strana, po jejímž názoru Československá vojenská mise rovněž pátrala, 

považovala při vykonávání okupačního statutu za důležité posílení působnosti SPD v takové 

míře, aby se tato politická strana stala vlivnější než CDU.382 Zástupci mise zjišťovali i názory 
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americké strany, jejíž představitelé vyjádřili přesvědčení, že další jednání se Sovětským svazem 

nemají smysl a že dojde rychle k rozdělení Německa a ke vzniku západoněmeckého státu, který 

bude absorbován do amerického systému. Ohledně politického systému v nově vzniknuvším 

státě panovala mezi americkými zástupci shoda, že blok CDU a SPD se rozštěpí do více 

politických stran.383 

Zpráva Československé vojenské mise s datem 14. dubna 1949 pojednává o rozhovoru 

Bruegela s de Nobletem. Rozprava se týkala francouzské politiky vůči Německu. De Noblet 

hovořil o nedávných jednáních ve Washingtonu zabývajících se vznikem okupačního statutu 

pro rodící se západoněmecký stát. Spojené státy představily své plány ohledně Německa. Mise 

uvádí jako nejdůležitější body programu zapojení Berlína do západoněmeckého státu a 

vyzbrojení západoněmeckého státu, který se má stát partnerem mocností Západu a součástí 

Atlantického paktu. V misijním sdělení dále čteme, že USA deklarovaly svůj zájem na tom, 

aby berlínská západní marka byla akceptována jako mezinárodní platidlo.384 

Další informace vypovídají o tom, že francouzská strana odmítla všechny body 

amerického programu. Svůj postoj prý obhajovala tvrzením, že Západní Německo se stále může 

stát nebezpečným. Francouzští představitelé nesouhlasili s vyzbrojením Německa, a naopak 

vymohli vyzbrojení Francie.385 V této souvislosti se lze v literatuře dočíst, že otázka 

remilitarizace Západního Německa v roce 1949, či dokonce jeho vstup do NATO v daném roce 

byly zcela nepřijatelné. Vše se změnilo v důsledku vypuknutí korejské války – obrat se projevil 

na konferenci tří západních okupačních velmocí v září 1950, kdy Spojené státy podmínily 

přítomnost vojska USA v Západní Evropě nasazením německých jednotek pod velením 

Severoatlantické aliance. Tento americký záměr vnímala Francie jako nestydatou troufalost. 

Zabránit mu měl tzv. Plevenův plán, který podnítil vznik Evropského obranného 

společenství.386  

 Mise si všímá též měnové otázky, kde došlo ke shodě mezi Francouzi a Američany. 

Dalším, z francouzského pohledu úspěchem bylo, že se Berlín nestane součástí 

západoněmeckého státu, neboť na něj budou aplikovány zásady zvláštního okupačního statutu. 

 
383 Tamtéž. 
384 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 28. De Noblet o francouzské 

politice. 14. dubna 1949. 
385 Tamtéž. 
386 NEIßKENWIRTH, Frederike, „Die Europa-Union wird Avantgarde bleiben”: Transnationale 

Zusammenarbeit in der niederländischen und deutschen Europabewegung (1945-1958), Münster 2016, s. 224–

225. 



82 

 

De Noblet prý tvrdil, že je potřeba nalézt takový status quo, aby Berlín byl opět městem čtyř 

velmocí, a vnímal jako chybu, že západoberlínský starosta Reuter byl pozván na Západ. V době 

tohoto pozvání totiž američtí představitelé předpokládali, že uskuteční záměr připojit Berlín 

k západoněmeckému státu. Další část rozpravy se týkala poměru mocností Západu k německým 

politickým stranám. Dle de Nobleta byli prý američtí informátoři zastoupeni v každé 

západoněmecké politické straně včetně Komunistické strany Německa (Kommunistische Partei 

Deutschlands; KPD) a nepokrytě dával najevo, že francouzské sympatie patří CDU/CSU.387 

Dále se z misijní zprávy dovídáme o de Nobletově pozitivním hodnocení některých 

představitelů SPD ve francouzské zóně. V souvislosti se sociální demokracií zmínil, že tato 

strana má bezvýhradnou britskou podporu. Avšak také dodal, že roste vliv amerických 

představitelů v SPD.388  

 

5.3 Legislativní kroky a strategie mocností v západních okupačních zónách 

 

Osmý květen 1949 se zapsal do dějin Spolkové republiky Německo (SRN), neboť ten 

den byl schválen Základní zákon (Grundgesetz) – ústava SRN. O dva dny později, tj. 10. května, 

byl hlavním městem SRN a sídlem spolkové vlády zvolen Bonn.389 Příprava Základního zákona 

probíhala za výjimečných podmínek. Jeho přijetí iniciovaly vlády Spojených států, Velké 

Británie a Francie. Tyto mocnosti své záměry ozřejmily předsedům jedenácti německých zemí 

prostřednictvím svých vojenských komisařů. Navzdory skutečnosti, že mělo jít pouze o dočasné 

řešení závazné do chvíle, než bude Německo znovusjednoceno, jednalo se o adekvátní 

dokument, který zcela odpovídal kvalitám ústav vzniklých po druhé světové válce 

v západoevropských zemích. Základní zákon byl vyhotoven Parlamentní radou, která ho taktéž 

schválila symbolicky čtyři roky po kapitulaci Německa, byl přijat i vojenskými guvernéry. 

Nově vzniklou ústavu odsouhlasily s výjimkou Bavorska všechny zemské sněmy.390  

Květnová zpráva Československé vojenské mise z doby ukončení berlínské blokády 

pojednávala o německo-francouzské iniciativě a dedukovala, že záměrem francouzských 

 
387 Možná měl de Noblet na mysli právě Konrada Adenauera, jenž se v období mezi srpnem a říjnem 1945 potají 

scházel s francouzskými štábními důstojníky navzdory faktu, že úřad starosty Kolína nad Rýnem vykonával pod 

správou britskou, a nikoli francouzskou. Při setkáních s francouzskými činiteli navrhoval, aby se z oblasti Porýní, 

kam spadal i Kolín nad Rýnem, stala namísto britské francouzská okupační zóna. Adenauer se snažil uskutečnit 

svůj plán z dvacátých let 20. století – tj. založit rýnský stát, jenž by sestával z části Vestfálska, Porúří a Porýní, a 

zároveň kooperovat v hospodářské oblasti s Francií. 
388 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 28. De Noblet o francouzské 

politice. 14. dubna 1949. 
389 GÖRTEMAKER, Manfred, Kleine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, München 2002, s. 44. 
390 JIRÁSKOVÁ, Věra, Spolková republika Německo v procesu evropské integrace, in: Acta Universitatis 

Carolinae: Iuridica, roč. 59, č. 4, 2013, s. 175–200. 
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činitelů v Německu je využít zmírnění napětí mezi Východem a Západem k tomu, aby Francie 

mohla uplatňovat nezávislejší politiku. Tomuto záměru nasvědčují dle zprávy následující 

francouzské rozbory: 1) Francie v důsledku své váhavosti a liknavosti po skončení druhé 

světové války a taktéž kvůli své zahraniční politice pozbyla důvěry dřívějších evropských 

spojenců a byla inkorporována do systému politiky Spojených států vedoucího k vybudování 

silného Německa, kdy Francie může tyto americké snahy pouze slabě brzdit; 2) dle 

francouzského názoru je politika Spojených států v Evropě a v Německu stále méně populární, 

což vede k tomu, že oponenti americké politiky stále znatelněji posilují blok zemí seskupených 

kolem Sovětského svazu. Avšak zároveň tato opozice proti politice Spojených států, jež se 

současně staví na odpor i komunismu, shledává jako nutné nalézt pomyslný opěrný bod. Tím 

se může stát právě Francie. Dle mise lze pozorovat dvojí snahu Francie osamostatnit se od 

politiky USA – jejím vyjádřením je jednak francouzský odpor k americkému postupu 

v Německu, jednak snaha Francie zabránit tomu, aby zesílila protiamerická opozice 

představovaná mírovým a protiimperialistickým táborem, čímž je myšlen blok zemí 

ovládaných Sovětským svazem. S tímto francouzským postupem dle zjištění mise souvisejí i 

pokyny pro německý tisk pod francouzskou licencí. Jde především o to, že mají přestat útoky 

na Československo a Polsko, neboť se počítá s tím, že tyto dvě země budou zcela zásadní pro 

dorozumění mezi Východem a Západem a jsou velmi důležité pro politiku uskutečňovanou 

Francií.391  

Další zpráva, kterou mise datuje ke dni 18. května 1949, vypovídá o tom, že ukončení 

blokády a začátek jednání mezi čtyřmi mocnostmi je spojen se značně nesourodou a z toho 

důvodu chaotickou odezvou ve spojeneckých kruzích. Mise uvádí, že příslušníci západních 

spojeneckých mocností nedostali žádné přesnější informace o předběžných jednáních v New 

Yorku. Dle jejího zjištění američtí státní činitelé ve Washingtonu záměrně neinformovali 

generála Claye, protože měli obavy, aby aktivity americké vojenské vlády v Německu 

nenarušily či úplně neukončily předběžná jednání.392  

Mise upozorňuje, že zástupci západních velmocí v Berlíně mají nedostatečné informace 

o faktických plánech vlastních vlád, což otevírá prostor spekulacím. Jednou z nich je americké 

přesvědčení, že politické směřování USA během berlínské blokády mělo naplnit několik úloh. 

 
391 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 32. Německo-francouzská 

iniciativa. 4. května 1949. 
392 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 33. Reakce ve spojeneckých 

kruzích na poslední události. 18. května 1949. 
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Zaprvé ukázat, že Spojené státy jsou připraveny přijmout všechny důsledky. Jako další bod je 

uvedeno, že cílem amerických snah bylo zaktivizovat americké veřejné mínění proti 

Sovětskému svazu a snažit se o utvoření „jádrového státu“ v západních okupačních zónách 

Německa, přičemž v tomto státě by byla lepší životní úroveň než na východě. Záměrem této 

strategie by mělo být garantovat sympatie Němců k Západu. Podle Američanů působících 

v Berlíně, jejichž názory mise zjišťovala, byly tyto body uskutečněny. A tak se může toto údobí 

uzavřít. Američtí činitelé jsou dále toho názoru, že současným úkolem je využít ochoty 

Sovětského svazu k jednání a docílit toho, aby byla sovětská zóna bez rozbrojů napojena na 

„jádrový stát“ na západě Německa. Dále se hovoří o tzv. Kennanově plánu.393 Na straně Sovětů 

vyzdvihuje mise snahu o dohodu a ochotu k ústupkům, i když nikterak zásadním. Sovětští 

zástupci jsou instruováni, aby se pokoušeli o co nejintenzivnější kontakt se svými západními 

protějšky. U sovětských představitelů je vyzdvihován optimismus, s nímž kontrastuje 

zdrženlivost západních činitelů.394  

Podstatné informace o vývoji v německých západních okupačních zónách, konkrétně o 

změně poměrů v západních okupačních správách, přináší zpráva mise z 20. července 1949. 

Nejdříve popisuje situaci v americké okupační správě. Mise doslova uvádí, že „příchod J. 

McCloye způsobil ve štábu amerických pracovníků vojenské vlády, ale i v britské okupační 

správě v Německu paniku“, neboť McCloy plánuje nahradit zbytky vojenské části 

aparátu americké správy v Německu civilisty.395 Zásadní změny jsou ovšem popisovány taktéž 

ve francouzské správě ovládané gaullisty.396 Skutečnost, že generála Marie-Pierre Koeniga 

nahradí v guvernérské pozici André François-Poncet, považovaný francouzskými činiteli v 

Berlíně za válečného zločince a kolaboranta, je vnímána celou francouzskou okupační správou 

v Německu negativně, jako zneuctění odkazu francouzských odbojářů.397 Československá 

vojenská mise dále informuje, že „v důsledku této personální výměny dojde k rozbití pozice 

gaullistů v Německu, což přispěje ke zlepšení francouzsko-amerických vztahů, resp. 

francouzská politika v Německu se ještě větší měrou podřídí US zájmům“.398  

 
393 Kennanův plán je pojmenován po svém tvůrci Georgi F. Kennanovi, americkém diplomatovi působícím jako 

vedoucí diplomatické mise v Moskvě v letech 1944–1946. Tento plán operoval s multipolárním světem (Spojené 

státy, Sovětský svaz, Velká Británie, Japonsko a Evropa). Z toho důvodu Kennan doporučoval rozdělení Německa 

a utvoření západoněmeckého státu; AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – 

č. 33. Reakce ve spojeneckých kruzích na poslední události. 18. května 1949. 
394 Tamtéž. 
395 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 44. Očekávané změny 

v západních okupačních správách. 20. července 1949. 
396 Tamtéž. 
397 Tamtéž. 
398 Tamtéž. 
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5.3.1 Organizace Němců vysídlených z Čech, Moravy a Slezska  

Československá vojenská mise pozorně sledovala i vývoj spojený se sudetskými Němci 

v německých okupačních zónách. Dokládá to i její zpráva z července 1949 uvádějící, že 

v západní části Německa, především v Bavorsku, vznikla již rozsáhlá kulturní a propagační 

centra Němců odsunutých z Československa. Jednalo se zejména o organizaci založenou v roce 

1947 v Mnichově pod názvem Adalbert Stifter-Verein399 vědci, umělci, spisovateli z Prahy a ze 

Sudet a zaměřující se na kulturní dědictví a podporu Němců vysídlených z Čech, Moravy a 

Slezska. Tento spolek dle zpráv mise sdružil 67 organizací sudetských Němců, celkově asi 

750 000 členů. V Mnichově došlo dále k založení tiskového ústředí vyhnaných sudetských 

Němců. Dále pak byl vytvořen z popudu Adalbert Stifter-Verein Das sudetendeutsche 

Forschungsinstitut – Collegium Carolinum – se sídlem v Bayreuthu. Ve městě Augsburg byla 

dále zřízena tzv. Sudetendeutsche Akademie Augsburg sdružující univerzitní pracovníky a 

studenty. Nelze přehlédnout ani zjištění mise, že se sudetskými Němci spolupracuje informační 

oddělení americké vojenské vlády v Bayreuthu.400  

Problematice vyhnanců se Československá vojenská mise skutečně usilovně věnovala. 

Dokládá to i srpnová zpráva z roku 1949 pojednávající o fázích vývoje organizování uprchlíků. 

V tomto protokolu mise popisuje tři odlišné vývojové fáze organizačního procesu uprchlického 

hnutí v Německu. První fázi spadající do doby krátce po odsunu (mise nikdy nepoužívá pojem 

vyhnání) charakterizuje chaos a snaha využít uprchlíky pro činnost některých amerických 

zpravodajských skupin. Druhá fáze se projevuje unifikací hnutí vyhnanců. K tomu přispívají 

nejen sami přesídlenci, ale i – řečeno ideologizovanou misijní terminologií – imperialističtí 

činitelé, tedy představitelé Spojených států. Právě ti usilují o to, aby vyhnanecká hnutí bylo 

možno využít ve vnitroněmecké, ale též v mezinárodní politice. Dle informací mise je v roce 

1949 i tato fáze završena. Poslední, třetí fáze se liší od dvou předchozích tím, že se netýká již 

jen západních okupačních zón Německa, ale usiluje o to, aby se uprchlická hnutí spojila v 

celosvětovou organizaci.401  

 Československá vojenská mise dále informuje o tom, že za současné situace je 

požadavek na zásah kontrolních úřadů spojeneckých mocností proti těmto aktivitám vyhnanců 

 
399 Od roku 1952 se Adalbert Stifter-Verein těší podpoře spolkové vlády. 
400 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 45. Kulturní a propagační 

střediska odsunutých Němců. 21. července 1949. 
401 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 52. Fáze vývoje organisace 

uprchlíků. 18. srpna 1949. 
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nemožný. Proto mise vyvozuje, že je potřeba infiltrovat jednotlivé vyhnanecké organizace, a 

jako další krok navrhuje, aby byla za pomoci tzv. protipropagandy vyvrácena teze, že se bývalé 

Sudety přeměnily v poušť. Navrhuje proto, aby do vybraných oblastí dříve obývaných 

sudetskými Němci byli pozváni novináři nejen komunističtí, ale i ti nekomunističtí, neboť těm 

němečtí vyhnanci více důvěřují.402  

 

5.4 Založení Spolkové republiky Německo 

 

 Rozhodující událostí pro utvářenou Spolkovou republiku Německo se staly volby do 

prvního Německého spolkového sněmu (Deutscher Bundestag) ze 14. srpna 1949.403 

Československá vojenská mise určuje dvě stěžejní okolnosti, které determinovaly propagandu 

spojenou s volbami. První z nich byl postoj KPD, jež požadovala, aby všechny okupační 

mocnosti opustily Německo. Tento nárok, který mise hodnotí jako ostře nacionalistický, 

způsobil, že politická setkání této strany se těšila obrovskému zájmu. Zároveň tento požadavek 

KPD přiměl ostatní politické strany, zejména SPD, zařadit uvedený nárok taktéž do svého 

volebního programu.404  

 Dle zjištění mise se otázka politiky okupačních mocností stala terčem kritiky všech 

kandidujích politických stran. Avšak zatímco KPD ostře odsuzovala západní velmoci, 

především Spojené státy, zaměřily se ostatní strany na polemiku se Sovětským svazem.  

Ostentativní odsuzování politiky SSSR dosáhlo, dle slov amerického zástupce, s nímž hovořil 

správce mise, intenzity, kterou by normálně západní okupační mocnosti vůbec nepřipustily. 

Taková strategie vedla ve svých důsledcích k nepřátelskému stanovisku západoněmeckých 

občanů vůči všem okupačním velmocem.405  

 Dále pak, referuje mise, šlo o střet mezi zájmy Spojených států a Velké Británie, 

přičemž americký tábor byl reprezentován CDU/CSU a stranami pravice – Deutsche Partei a 

Deutsche Rechtspartei, zatímco britské zájmy hájila SPD. Tento volební souboj souvisel i se 

střetem dvou hospodářských plánů – koncepcí volného obchodu prosazovanou CDU/CSU proti 

sociálnědemokratickému plánu řízeného hospodářství. Jistou zajímavostí je, že hospodářská 

problematika voliče příliš neoslovila.406 Volby nakonec přinesly vítězství pravicovému bloku a 

 
402 Tamtéž. 
403 HERBERT, U., c. d., s. 645. 
404 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 56. Západoněmecké volby. 25. 

srpna 1949. 
405 Tamtéž. 
406 Tamtéž. 
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koalice CDU/CSU získala stěžejní postavení potřebné pro vytvoření první západoněmecké 

spolkové vlády. Americká podpora malých politických stran vedla k tomu, že bylo možné 

vytvořit pravicovou koalici bez nezbytnosti podpory sociální demokracie. Zjištěné 

vojenskomisijní informace vypovídají o záměru CDU a amerických zástupců eliminovat vliv 

SPD na první západoněmeckou spolkovou vládu. Navíc jsou americká místa toho názoru, že 

sociální demokracie v opozici zabrání tomu, aby nespokojené elementy byly zachyceny SPD, 

a nikoli KPD. Podle mise bylo cílem této strategie především zabránit komunistickému 

nebezpečí v Západním Německu a takto to vnímal i Adenauer.407  

 První spolkové volby vedly k náhlému vzedmutí německého nacionalismu, jenž v té 

době charakterizoval alespoň po formální stránce v podstatě všechny politické strany. Ze 

záznamů mise příznačně vyplývá, že vývoj situace přiměje široké vrstvy německého 

obyvatelstva zaujmout negativní postoj k okupačním mocnostem. Zároveň však podle ní lze 

volby považovat za jasnou výhru politiky Spojených států nad strategií Velké Británie. Vztahy 

charakterizované narůstající animozitou jsou podle mise předznamenáním ještě výraznějšího 

posílení rozporů mezi oběma anglosaskými mocnostmi, zvláště za situace, kdy se sociální 

demokracie ocitne mimo vládní uskupení. Mise si taktéž všímá porážky KPD, jež ve volbách 

ztratila asi půl milionu hlasů, což je vysvětlováno zejména neuspokojivou organizační a 

ideologickou úrovní této strany.408  

 Zářijová zpráva Československé vojenské mise informuje o růstu nacionalismu v 

sovětské okupační zóně v Německu a vysvětluje tento vývoj následujícími faktory: 1) Podle 

sovětské politiky je jedinou možností, jak zabránit šíření amerického imperialismu v Evropě, 

vytlačení amerických sil z Německa za pomoci německého obyvatelstva. Konkrétněji se má 

jednat o to, aby Spojeným státům nebylo umožněno prodlužovat okupaci vlastní německé zóny, 

přičemž pod americkou správou se nacházejí v podstatě všechny německé západní okupační 

zóny. SSSR vychází z předpokladu, že toto se podaří jen tehdy, když německý odpor přinutí 

americké zástupce, aby přijali sovětský návrh, který počítá s podepsáním mírové smlouvy s 

Německem a s tím, že okupační vojska opustí Německo. 2) Podle SSSR je cílem vlády USA 

transformace západního Německa ve vojensko-politickou základnu proti Sovětskému svazu a 

 
407 Tamtéž. 
408 Tamtéž. 
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lidovědemokratickým zemím. Proto Sověti jako svůj úkol vnímají eliminaci této vojensko-

politické základny na evropském kontinentě.409  

Mise zaznamenává, že okupační velmoci Západu reagují na novou politiku SSSR 

aplikovanou v Německu třemi způsoby: a) zacílením německého nacionalismu na 

revizionistické nároky, zejména v otázce hranic Odra–Nisa a v problematice návratu 

německých vyhnanců (mluví se o chystané tzv. sudetoněmecké emigrační vládě); b) 

posilováním protisovětské propagandy, především obav z okupace Sovětským svazem. S tím 

jsou spojeny sliby, že Německo bude přijato do západoevropského „ochranného bloku“; c) 

propagandou za jednotnou Evropu.410   

Na 7. září 1949 připadlo ustavení obou komor západoněmeckého parlamentu – 

spolkového sněmu a spolkové rady. O pět dnů později, 12. září 1949, byl spolkovým 

prezidentem zvolen Theodor Heuss (FDP), 15. září se spolkovým kancléřem stal Konrad 

Adenauer (CDU). Dne 20. září byl sestaven první Adenauerův kabinet, a to z politických stran 

CDU, CSU, Svobodné demokratické strany (Freie Demokratische Partei; FDP) a Německé 

strany (Deutsche Partei; DP).411 O den později, 21. září 1949, začal platit okupační statut.412  

  Výmluvná je zpráva z druhé poloviny září 1949, v níž Československá vojenská mise 

sděluje, že v souvislosti se západoněmeckým vývojem nabyla na naléhavosti problematika 

vzniku východoněmecké vlády a že mezi Němci je obecně počítáno s tím, že příští 

východoněmecká vláda nebude vládou pouze sovětské okupační zóny v Německu, ale že se 

stane celoněmeckou vládou. Ovšem sovětské kruhy upozorňují, že tato podoba vlády je závislá 

na závěrech blížících se jednání zástupců čtyř mocností ve Spojených státech. Navíc zdůrazňují, 

že západoněmecká spolková vláda se formálně neprezentuje jako vláda celoněmecká.413  

 Československá vojenská mise zjistila a ve zprávě z listopadu 1949 uvedla, že zástupci 

Německé demokratické republiky považují za přední úlohu zahraniční politiky prozatímní 

vlády NDR poskytnout orgánům tzv. spolkové vlády sídlící v Bonnu podnět k tomu, aby 

realizovala opravdu německou politiku, jež by byla nezávislá na politice okupačních velmocí 

 
409 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 57. Německý nacionalismus. 3. 

září 1949. 
410 Tamtéž. 
411 BUSSE, Volker – HOFMANN, Hans, Bundeskanzleramt und Bundesregierung: Handbuch für Wissenschaft 

und Praxis, Baden-Baden 2019, s. 30. 
412 ASHKENASI, Abraham, Reformpartei und Außenpolitik: Die Außenpolitik der SPD Berlin-Bonn, Berlin 2013, 

s. 28. 
413 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 62. Jednání o východní vládě. 

19. září 1949. 
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Západu. Z toho důvodu bude prozatímní vláda NDR aplikovat ryze věcnou politiku ve vztahu 

k Západnímu Německu s cílem „hájení celoněmeckých zájmů“. Dle sdělení mise je nezbytné 

vnímat tímto pohledem prohlášení prezidenta NDR Wilhelma Piecka, že nezáleží na tom, zda 

se nově vzniklé německé vlády budou vzájemně uznávat, či nikoli, ale že je zásadní, aby obě 

vlády společně hájily německé zájmy. Mise se dále dozvěděla od státního tajemníka NDR 

Antona Ackermanna a od ministra zahraničních věcí prozatímní vlády NDR Georga Dertingera, 

že okupační velmoci Západu budou nuceny uznat plnou státní svrchovanost Západního 

Německa a na základě tohoto aktu pak Západní Německo opustit.414 

 Vzhledem k tomu, že je nereálné, že by tzv. spolková vláda v Bonnu vyjádřila ihned 

zájem uznat prozatímní vládu NDR, bude ústřední kontakt prozatímní vlády NDR se Západním 

Německem probíhat neoficiálním způsobem prostřednictvím subjektů (institucí, spolků a 

jednotlivců) podporujících ideu jednotného Německa, klíčová úloha je pak přisuzována 

CDU.415 Dne 22. listopadu 1949 došlo k dojednání tzv. Petersberské dohody (Petersberger 

Abkommen),416 vůbec první smluvní revize okupačního statutu. Krok, který inicioval Adenauer, 

umožnil Spolkové republice Německo vytvářet konzulární spojení s cizími velmocemi a stát se 

členem mezinárodních organizací. Nyní mohly být stavěny námořní lodě bez určitých restrikcí. 

Došlo taktéž k omezení demontáží, jež probíhaly v západní části Berlína, v Porýní a Porúří.417 

SRN se stala členem Mezinárodního úřadu pro Porúří a bylo rozhodnuto o jejím vstupu do Rady 

Evropy.418 Pro svou kooperaci se západními Spojenci dostal Adenauer od svého protivníka z 

SPD Kurta Schumachera419 přízvisko Kancléř spojenců (Kanzler der Alliierten).420  

 Zajímavé informace o sovětských záměrech v Německu přináší zpráva Československé 

vojenské mise z prosince 1949. Správce mise Antonín Šnejdárek rozmlouval se zástupcem 

politického poradce náčelníka Sovětské kontrolní komise (Sowjetische Kontrollkommission; 

SKK) v Německu velvyslaneckým radou Vasilem Fjordovičem Razinem. Ten hovořil o 

 
414 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 68. Rozhovor s německými 

politiky. 3. listopadu 1949. 
415 Tamtéž. 
416 Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1949/50: September 1949 bis Dezember 1950, 

odborný vedoucí BLASIUS, Rainer A., zpracovali KOSTHORST, Daniel – FELDKAMP, Michael F., München 

1997, s. 544; HERBERT, U., c. d., s. 633. 
417 ZANDER, Ulrike, Bonn – Orte der Demokratie: Der historische Reiseführer, Berlin 2014, s. 75. 
418 ELVERT, Jürgen, Deutschland 1949–1989: Von der Zweistaatlichkeit zur Einheit, Stuttgart 2003, s. 86. 
419 Kurt Schumacher (1895–1952) byl v letech 1946–1952 představitelem SPD a mezi roky 1949–1952 vůdcem 

opozice ve Spolkovém sněmu SRN. Vstoupil do historie jako protivník Adenauera. Je považován za jednoho z 

otců zakladatelů Spolkové republiky Německo. Proslavil se mimo jiné svou teorií magnetu (Magnettheorie), jež 

předpokládala, že Západní Německo svou hospodářskou silou přitáhne to Východní a obě části Německa se spojí. 
420 Von BREDOW, Wilfried, Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: Eine Einführung, Berlin 2007, 

s. 86; HERBERT, U., c. d., s. 633. 
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povinnostech SKK a o dělbě funkcí mezi SKK a diplomatickou misí Sovětského svazu a 

zdůraznil, že nejdůležitějším úkolem SKK je vytvořit podmínky k obnovení jednoty Německa 

na bázi závěrů z Postupimi, to znamená fakticky demokratického Německa. Razin uvedl, že 

prioritním úkolem Sovětské kontrolní komise by mělo být prohlubování styků se Západním 

Německem a že pro dosažení úspěchu bude zásadní spolupráce SKK s československou a 

polskou vojenskou misí, které se mohou zasloužit o naplnění nejdůležitějšího cíle politiky 

Sovětského svazu v Německu – ustanovení jednotného demokratického německého státu.421  

 

5.5 Československá reflexe vzniku dvou německých států 

 

 Rok 1949 znamenal ve vývoji německé otázky stěžejní přelom, jenž však nebyl 

slučitelný s plány států protihitlerovské koalice, kam patřilo i Československo. Tyto země totiž 

počítaly se sjednocením Německa, k čemuž měla vést mírová smlouva. Nakonec však vznikly 

dva německé státy – Spolková republika Německo422 a Německá demokratická republika. SRN 

byla ustanovena423 na území tzv. Trizonie, tj. tří západních německých okupačních pásem – 

amerického, britského a francouzského. Tento nově vzniklý stát byl vnímán jako nástupce 

Německé říše a postupně začal v mezinárodní oblasti reprezentovat celé Německo. Zároveň 

byla 7. října 1949 založena v teritoriu sovětské okupační zóny Německá demokratická 

republika. Ta naopak za jádro pro budoucí sjednocení Německa pokládala samu sebe. Mezi 

oběma státy panovaly značné rozdíly. Zatímco SRN stála na základech parlamentní demokracie 

a tržní ekonomiky, vycházela NDR z mocenského monopolu komunistů (SED) a byla pod 

dozorem Sovětského svazu. Vše navíc zhoršovala otázka Berlína a skutečnost, že se německé 

státy vzájemně neuznávaly. SRN zpočátku uznávaly jen okupační mocnosti Západu, NDR 

naopak západními státy uznána nebyla. Západoněmecká vláda akceptovala existenci dvou 

německých států jen de facto, nikoli však de iure. Předpokládala, že v budoucnosti dojde ke 

sjednocení Německa tím, že Východní Německo bude připojeno k tomu Západnímu. Naopak 

NDR podporovala existenci dvou německých států především kvůli stvrzení svého trvání.424 

 
421 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 89. Rozhovor s Razinem. 16. 

prosince 1949. 
422 Československo označovalo Spolkovou republiku Německo jako Západní Německo, přičemž oficiálně ji 

pojmenovávalo Německá spolková republika (NSR), neboť legislativně kodifikovaný název Spolková republika 

Německo vylučoval existenci druhého německého státu – Německé demokratické republiky. Nakonec byl však 

nalezen kompromis inspirující se v některých cizích jazycích – tj. Spolková republika Německa. 
423 V datu založení Spolkové republiky Německo se většina německých a českých historiků rozchází. Zatímco 

němečtí historikové většinou tvrdí, že SRN vznikla 23. května 1949, jejich čeští kolegové se přiklánějí k datu 7. 

září 1949. 
424 VESELÝ, Z., c. d., s. 12–13. 
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 Poměr Československé republiky k německé problematice v době vzniku obou států byl 

formován její pozicí vůči Sovětskému svazu. V této době ČSR představovala stalinistický 

satelit, jenž přebíral názory sovětské zahraniční politiky.425 Roli satelitu SSSR hrálo 

Československo od únorového převratu v roce 1948, kdy se k moci dostala komunistická 

garnitura vedená Klementem Gottwaldem. Tato nová komunistická vláda zcela podřídila v 

období let 1948–1949 své politické směřování sovětskému diktátu. Avšak navzdory tomu, že 

jen přebírala postoje Moskvy, pro ni představovala německá problematika neuralgický bod.426 

Komunistický režim vnímal německou otázku jako stěžejní problém zahraniční politiky ČSR a 

nejvýznamnější komplikaci evropské bezpečnosti. Ale i zde došlo k posunu, neboť již nebyla 

představována v duchu dřívější rétoriky, tj. jako principiální existenční otázka. Dle oficiální 

agitace nyní nemuselo Československo osaměle čelit německé převaze, protože bylo v 

aliančním svazku se SSSR a dalšími státy tvořícími východní blok. Dle komunistické dikce byl 

německý imperialismus podlomen prohrou ve druhé světové válce a ustanovením lidové 

demokracie – NDR. Právě skutečnost, že Československo mělo s Německem společné hranice, 

přidávala německé problematice na vážnosti. Československý komunistický režim se 

legitimoval především tím, že zaktivizoval obyvatele ČSR hrozbou nahlíženou komunistickou 

optikou a traktovanou jako nebezpečí německého imperialismu a revanšismu. Toto vše ještě 

umocňovaly nedávno skončená druhá světová válka, německá okupace a vzpomínky na česko-

německou koexistenci.427  

Postoj Československa k nově zrozené Spolkové republice Německo byl podobně jako 

v jiných lidových demokraciích odmítavý.428 Tento československý odpor byl vyjádřen 

nekompromisním protestním dokumentem Nóta vlády československé republiky vládám USA, 

Velké Británie a Francie proti zřízení západoněmeckého státu z 6. října 1949. Doslova se zde 

píše, že „ustavení západoněmeckého státu a vlády, které je výsledkem soustavného porušování 

existujících mezinárodních dohod o Německu, vyvolalo stav, který jde na úkor zájmů 

mírumilovného lidstva a vede již nyní k znovuoživení německého revizionismu a výbojného 

nacionalismu“. Dále je v této nótě vyčítáno okupační mocnostem Západu, že uplatňují politiku 

rozdělení Německa. Navíc ze znění československé nóty vyplývá, že vznikem 

západoněmeckého státu a vlády byla znemožněna kontrola Německa všemi okupujícími 

velmocemi zodpovědnými za udržení míru, především však byla znemožněna účinná 

 
425 Tamtéž, s. 13. 
426 DEJMEK, J., Československo, jeho sousedé a velmoci…, s. 65. 
427 KUČERA, J., Mírové uspořádání s Německem…, s. 183–184. 
428 VESELÝ, Z., c. d., s. 13. 
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čtyřstranná kontrola hlavních materiálních zdrojů Německa v Porúří; tato kontrola přitom měla 

sloužit k tomu, aby tyto zdroje nemohly být nikdy zneužity k agresivním cílům. Vytvořením 

západoněmecké vlády a státu bylo podle nóty dále znemožněno přimět Německo plnit uložené 

mezinárodní závazky. Nóta obviňuje západní mocnosti ze snahy „vybudovat z Německa nové 

nástupiště útočných sil“. Československá strana se v nótě taktéž ohrazuje proti aktivitám 

odsunutých sudetských Němců a podpoře jejich spolků americkou stranou. Nóta je zakončena 

nástinem postupu, jak se vymanit z této situace, která je pro Československo nepříznivá.429  

S tímto stanoviskem souvisel i fakt, že z rozhodnutí Sovětského svazu zahájilo 

Československo od podzimu 1949 zeslabování aktivit svých konzulátů v západních okupačních 

zónách, kde byly v letech 1945–1946 ustanoveny jako zastupitelství Československé vojenské 

mise působící v Západním Berlíně.430 Jedinými institucemi hájícími československé zájmy v 

SRN zůstala až do roku 1967 společná kancelář československých podniků zahraničního 

obchodu ve Frankfurtu nad Mohanem, jež však nedisponovala žádným oficiálním zmocněním, 

a Československá vojenská mise.431  Zcela opačný postoj zaujalo Československo vůči 

založení Německé demokratické republiky, neboť v tomto státě vládli komunisté řízení 

sovětskou politikou. Navíc vývoj v NDR odpovídal znění spojeneckých dohod o Německu a 

nebyl v rozporu s československými zájmy. Z toho důvodu byla Německá demokratická 

republika uznána československou vládou a dalšími komunistickými státy již 18. října 1949, tj. 

jedenáct dní po svém založení. A již na začátku prosince byla zahájena aktivita diplomatické 

mise ČSR zmocněné u vlády NDR.432  

 

 

 

 

 

 

 

 
429 ČSR a Německo…, s. 46–49. 
430 KUČERA, J., Mírové uspořádání s Německem…, s. 185. 
431 GREGEROVÁ, M., c. d., s. 109–110. 
432 DEJMEK, J., Československo, jeho sousedé a velmoci…, s. 65. 
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6 Ve znamení neklidu – léta 1950–1953 

6.1 Složitost německé otázky 

 

 Závislost politického směřování Československé republiky na Sovětském svazu dosáhla 

svého vrcholu v letech 1950–1953/1954.433 S tím souvisela skutečnost, že v březnu 1950 se 

novým ministrem zahraničních věcí ČSR stal stalinista Viliam Široký.434 K této změně ve 

vedení československé zahraniční politiky dochází v době, kdy ve Spolkové republice 

Německo vystupuje do popředí otázka remilitarizace – tj. snaha Spojených států o to, aby se 

SRN, jež neustále hospodářsky posilovala,435 stala součástí Severoatlantické aliance a byl 

legalizován její rearmement. Tato skutečnost představovala nejzásadnější zahraničněpolitický 

problém československé vlády.436 Československé ministerstvo zahraničních věcí vedené 

Širokým v německé problematice naprosto přejímalo postoj SSSR.437 Sovětský svaz oficiálně 

deklaroval, že usiluje o mírové sjednocení Německa, avšak fakticky se snažil zpomalit 

probíhající začleňování Spolkové republiky do vznikajících západních politických a zejména 

vojenských struktur.438 Tento kurz vůči SRN potvrdila pražská konference ministrů 

zahraničních věcí v říjnu 1950,439 jejíž závěry vyzněly kriticky vůči politickému postupu 

Spojených států, Velké Británie a Francie v západoněmecké otázce.440 Kritika politiky 

západních mocností souvisela s faktem, že vztahy mezi zeměmi sovětského bloku a státy 

Západu byly po roce 1950 redukovány, a nakonec došlo k jejich naprostému ochromení. Avšak 

zároveň mezi lety 1949–1956 byly z popudu Moskvy omezeny taktéž vzájemné vztahy mezi 

zeměmi sovětského bloku.441 

Takzvaná německá otázka měla z pohledu československých vládních činitelů dvě 

tváře. S negativním vztahem k SRN kontrastoval pozitivní poměr pražské vlády k Německé 

 
433 DEJMEK, J. a kol., Československo…, s. 465–466. 
434 NEDELSKY, Nadya, Defining the Sovereign Community: The Czech and Slovak Republics, Philadelphia 2012, 

s. 134. 
435 V letech 1948–1958 probíhala v Západním Německu výstavba sociálně tržního hospodářství. Zprvu byl tento 

později úspěšný hospodářský systém spojen s mnoha komplikacemi – ekonomická situace nově zrozené SRN na 

začátku její existence nebyla příznivá, což dokládají i hospodářské zprávy Československé vojenské mise. 

Západoněmecké ekonomické problémy se ještě vystupňovaly na počátku korejské války – v červnu 1950. Tehdy 

došlo k nárazovému zvýšení cen surovin, na jejichž dovozu byla SRN zčásti závislá. Tuto tzv. korejskou inflaci 

vystřídal v polovině roku 1951 tzv. korejský boom, kdy došlo ke snížení cen surovin, a navíc SRN začala ve 

vysoké míře exportovat. Od této chvíle začalo být sociálně tržní hospodářství hodnoceno jako pomyslné vykročení 

správným směrem. 
436 DEJMEK, J. a kol., Československo…, s. 480. 
437 DEJMEK, J., Československo, jeho sousedé a velmoci…, s. 66. 
438 STENT, Angela E., Russia and Germany Reborn: Unification, the Soviet Collapse, and the New Europe, 

Princeton 2000, s. 11.  
439 FOITZIK, Jan, Sowjetische Interessenpolitik in Deutschland 1944–1954: Dokumente, Berlin 2015, s. 88. 
440 DEJMEK, J., Československo, jeho sousedé a velmoci…, s. 66/67. 
441 DEJMEK, J. a kol., Československo…, s. 468–470. 
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demokratické republice.442 To se projevilo již v roce 1950, kdy navzdory vypjatému údobí 

probíhající studené války a paprskovitému sovětskému řízení satelitů omezujícímu vzájemnost 

mezi jednotlivými zeměmi východního bloku byly posilovány sílící vazby mezi ČSR a NDR.443 

Koncem června 1950 navštívil Prahu místopředseda vlády Německé demokratické republiky 

Walter Ulbricht; cílem jeho cesty bylo potvrzení neplatnosti mnichovské dohody a konečnosti 

transferu sudetských Němců.444 Výmluvný je fakt, že jedinými státními návštěvami byly v té 

době ty, které podnikli východoněmecký prezident Wilhelm Pieck do Prahy v říjnu 1951 a 

Klement Gottwald do NDR v březnu 1952.445  

 

6.2 Integrace Spolkové republiky do západních struktur 

 

 V roce 1949, kdy byla založena Spolková republika Německo, existovaly již západní 

obranné a hospodářské struktury. Jednalo se především o již zmiňovanou vojenskou alianci 

NATO, Radu Evropy či Organizaci pro evropskou hospodářskou spolupráci.446 Spolková 

republika Německo se snažila postupně se začlenit do západního společenství už od doby svého 

vzniku.447 Již na konci října 1949 byla přijata do OEEC.448 O necelý měsíc později byla mezi 

Spolkovou republikou a třemi západními mocnostmi uzavřena Petersberská dohoda449 a 

koncem listopadu se SRN stala členem Mezinárodního úřadu pro Porúří.450 

 V období následujícím po vzniku Spolkové republiky vypadaly poměry v Evropě, jako 

by bylo vše zatarasené; tato situace byla důsledkem především francouzské politiky.451 Už 

Petersberská dohoda počítala se zapojením SRN do Rady Evropy, avšak tento záměr mařil 

politický postup Francie vůči Sársku;452 tam v té době žil asi jeden milion Němců, přičemž toto 

území vnímali francouzští vládní činitelé jako zisk za druhou světovou válku. Francie měla 

zájem především o sárské uhelné doly, které taktéž kontrolovala.453 Navíc se svým krokem ze 

 
442 MÜHLE, Eduard, Germany and the European East in the Twentieth Century, London 2003, s. 162. 
443 DEJMEK, J. a kol., Československo…, s. 476. 
444 TIMMERMANN, H., c. d., s. 261. 
445 DEJMEK, J. a kol., Československo…, s. 476. 
446 WOLFRUM, E., c. d., s. 81. 
447 WOYKE, Wichard, Die Europäische Gemeinschaft: Entwicklung und Stand Ein Grundriß, Berlin 2013, s. 61. 
448 GÖRTEMAKER, M., c. d., s. 117. 
449 Viz podkapitola 6.4. 
450 STOLLEIS, Michael, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland Bd. 4: Staats- und 

Verwaltungsrechtswissenschaft in West und Ost 1945–1990, München 2017, s. 603. 
451 WOLFRUM, E., c. d., s. 86. 
452 KLEINERT, Hubert, Das geteilte Deutschland: Die Geschichte 1945–1990, Berlin 2018, s. 68–69. 
453 GÖRTEMAKER, Manfred, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: Von der Gründung bis zur 

Gegenwart, München 1999, s. 287. 
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dne 11. března 1950 (ještě několikrát opakovaným) snažila vytvořit ze Sárska stát.454 

Francouzský záměr, aby SRN byla přijata do Rady Evropy společně se Sárskem, byl pro 

západoněmecké představitele naprosto nepřijatelný.455 Konflikt mezi Francií a Spolkovou 

republikou ohledně Sárska trval až do roku 1957, kdy se toto území stalo součástí SRN jako 

další spolková země.456 

  

6.2.1 Schumanův plán  

 

Komplikace v podobě Sárského teritoria musela ovšem být odsunuta do pozadí, neboť 

9. května 1950 francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil návrh457 na 

vytvoření tzv. Montánní unie – propojení těžby uhlí a produkce oceli mezi Francií a Spolkovou 

republikou.458 Schumanův plán vycházel ze dvou snah. Cílem první z nich bylo sjednotit těžký 

průmysl v Porúří a Lotrinsku. Toto první úsilí má své kořeny již v době Německého císařství. 

Druhá snaha se týkala sjednocení Evropy, jehož význam posílila nedávno ukončená ničivá 

druhá světová válka. Zároveň je optikou tohoto plánu pohlíženo na Spolkovou republiku jako 

na nezbytného partnera západních států v čase vyhrocující se studené války.459 Idea plánu 

způsobila v té době neslýchaný rozruch. Vše mělo být zastřešeno mezinárodní kontrolou, 

přičemž do projektu mohly vstoupit i další evropské země.460  Schumanův plán je nahlížen jako 

základ, z něhož později vyrostla Evropská unie.461  

 Československá vojenská mise se problematikou Schumanova plánu zabývá v mnoha 

zprávách. Rád bych poukázal na tu z poloviny května 1950 týkající se rozhovoru správce mise 

Solara s V. R. Sitnikovem, jenž působil ve funkci prvního sekretáře sovětské diplomatické mise 

v NDR. Sitnikov se domníval, že Schumanův návrh podmiňující možnost vstupu SRN do 

Evropské rady tím, že Adenauer neztratí svou prestiž uvnitř Spolkové republiky, směřuje ve 

svém konečném důsledku k zapojení Západního Německa do Atlantického paktu. Tvrdil, že 

k této integraci dojde pomocí Rady Evropy, kdy zároveň Francie bude za tento krok odměněna 

 
454 GEBHARDT, Bruno, Handbuch der deutschen Geschichte, Band 23, Stuttgart 2001, s. 150.  
455 KLEINERT, H., c. d., s. 68. 
456 WOLFRUM, E., c. d., s. 86. 
457 Inspirátorem Schumanova plánu však byl Jean Monnet, jenž je často označován za pomyslného otce evropské 

integrace. Monnet zastával v letech 1952–1955 funkci prvního předsedy Vysokého úřadu Montánní unie. 
458 LOTH, Wilfried, Der Schuman-Plan und die Zukunft der Europäischen Union, in: Integration, Vol. 33, No. 4, 

2010, s. 350. 
459 Tamtéž, s. 350–351. 
460 HAFTENDORN, H., Coming of Age…, s. 19. 
461 WOLFRUM, E., c. d., s. 86–87; LOTH, W., c. d., s. 357. 
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podporou v Indočíně a zajištěním silné pozice v Sársku.462 V hospodářské zprávě mise z dubna 

1951 se lze o Schumanově plánu dočíst, že „bude-li schválen vládami zúčastněných zemí a 

ratifikován parlamenty, bude tím vytvořen superkartel nazvaný Montánní unie, spojení to 

uhelného a ocelářského průmyslu šesti zúčastněných západoevropských zemí“.463  

Koncem června 1951 se mise zabývá sdělením de Nobleta, že se Schumanovým plánem 

francouzští ani němečtí průmyslníci nesouhlasí. Dle de Nobleta bylo francouzským záměrem, 

aby pomocí Schumanova a Plevenova plánu došlo ke konstituování tzv. třetí síly v Evropě, jež 

by vyrovnávala vliv USA ve prospěch neutrální skupiny evropských států. Dále pak mělo být 

zabráněno tomu, aby Německo bylo znovuvyzbrojeno a získalo plnou suverenitu.464 Podrobně 

se problematice Schumanova plánu věnuje zpráva mise z poloviny ledna 1952 o tom, že 

smlouvou z 11. ledna 1952 přistoupila Spolková republika k Evropskému společenství uhlí a 

oceli. Atmosféru ve spolkovém sněmu ohledně ochoty přijmout Schumanův plán příznačně 

charakterizuje dodatek mise, dle něhož bude schválení této dohody Spolkovou radou jen 

formalitou. Pro přijetí smlouvy se vyslovily vládní strany (CDU/CSU, FDP, DP), dále pak 

Strana Bavorska (Bayernpartei; BP), Centrum (Deutsche Zentrumspartei) a Svaz vyhnanců 

z domova a osob zbavených občanských práv (Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten; 

BHE), proti hlasovaly SPD, KPD a zamítavě se vyjádřili někteří političtí zástupci krajní 

pravice.465  

Nepřehlédnutelným je ovšem tvrzení mise, že na uspíšené schválení Schumanova plánu 

apeloval především Adenauer, a to kvůli údajné narůstající nevůli mezi obyvatelstvem SRN 

vůči přijetí plánu. V této souvislosti mise vyzdvihuje úlohu KPD, jež prý jako jediná varovala 

dělníky před Montánní unií z obav, že pomocí této instituce budou „cizí imperialisté rozhodovat 

o německém průmyslu“. Mise dále podotýká, že není zatím v silách KPD oslovit takovou masu 

lidí, jež by dokázala zabránit ratifikaci Schumanova plánu,466 a zároveň upozorňuje, že 

 
462 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 22. Rozhovor s V. R. 

Sitnikovem. 15. května 1950. 
463 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Hospodářská zpráva – č. 8. Přehledná hospodářská zpráva za 

měsíc březen 1951. 12. dubna 1951. 
464 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 13. De Noblet o posledním 

berlínském konfliktu a německých problémech. 25. června 1951. 
465 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1952–1953, Několik poznámek k přijetí Schumanova plánu bonnským 

parlamentem. 16. ledna 1952. 
466 Tamtéž. 
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pravicová část představitelů sociální demokracie nepřijala návrh KPD uspořádat společné 

protesty, které by zabránily schválení plánu bonnským parlamentem.467   

Svoji zprávu uzavírá mise tvrzením, že Adenauerovým příznivcům Schumanova plánu 

jde zejména o to, aby byla Spolková republika zapojena do „útočného Atlantického paktu“ a 

chránila tak zájmy „západoněmeckých kapitalistů“. Schumanův plán hodnotí nikoli jako krok 

vedoucí k emancipaci Západního Německa, ale jako výrazné poškození západoněmeckého 

průmyslu, ukončení suverenity spolkové vlády a její podřízení zájmům USA.468  

 

6.2.2 Ministerstvo zahraničních věcí SRN 

 

 Na začátku své existence připomínala SRN poloviční kolonii – byla kontrolována třemi 

západními mocnostmi, které taktéž zasahovaly do její zahraniční politiky pomocí okupačního 

statutu.469 Západní Německo se ze zahraničněpolitického hlediska postupně emancipovalo, 

avšak ve shodě se zahraniční politikou Spojených států, Velké Británie a Francie.470 S tím 

souvisí fakt, že na jaře 1951 získala SRN limitované možnosti uskutečňovat vlastní zahraniční 

politiku; tomuto kroku napomohla restaurace ministerstva zahraničních věcí vedeného 

spolkovým kancléřem Adenauerem471 a státním tajemníkem Walterem Hallsteinem.472 O této 

skutečnosti mise referuje ve své zprávě z počátku dubna 1951 s komentářem, že založení 

západoněmeckého ministerstva zahraničních věcí bylo umožněno vyhlášením změny 

okupačního statutu a akceptováním zahraničních dluhů Spolkovou republikou. Spolu s tímto 

aktem, zveřejněným 7. března 1951, došlo i k úpravě konzulárních úřadů Spolkové republiky 

(která je ve zprávě označována termínem Bund) v zahraničí do podoby skutečného 

diplomatického zastoupení a s možností přijímat diplomatické představitele jiných zemí. 

Zástupci Spojených států, Velké Británie a Francie měli tvořit výjimku a nadále používat titul 

„vysocí komisaři“.473  

Dále se lze ve zprávě mise dočíst, že Adenauer jako představitel západoněmeckého 

ministerstva zahraničních věcí proklamoval, že tuto instituci povede tak dlouho, dokud SRN 
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nenabude úplné suverenity. Mise v této zprávě zdůrazňuje Adenauerův příslib, že pro 

ministerstvo budou vybíráni čestní lidé věrní demokratickým i kulturním ideálům SRN, a 

upozorňuje na opačnou realitu nasvědčující tomu, že většinu vedoucích činitelů tvoří bývalí 

příslušníci Národně socialistické německé dělnické strany (Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei; NSDAP),474 jejichž přítomnost Adenauer s Hallsteinem maskovali.475    

 Zpráva mise z dubna 1952 pak reflektuje sílící kritiku Adenauerovy zahraničněpolitické 

orientace. Zároveň se mise domnívá, že SPD a FDP usilují o výměnu Adenauera na postu 

spolkového ministra zahraničních věcí s tím, že rozepře týkající se zahraniční politiky 

aplikované Adenauerem a poměry na západoněmeckém ministerstvu zahraničí jsou těsně 

propojeny, ale že „odstranění Adenauera není lehké zvláště proto, že je přímo podporován 

americkými okupanty, jejichž politiku provádí“.476 

 

6.2.3 Generální smlouva 

 

 Okupační statut, jenž byl v březnu 1951 upraven,477 se měl stát v roce 1952 složkou 

smlouvy s Německem označované taktéž jako Generální smlouva478 (Deutschlandvertrag, 

Generalvertrag či Bonner Vertrag).479 Československá vojenská mise jí věnuje pozornost 

počátkem února 1952 a upozorňuje, že současně s tajným jednáním o vzniku západoněmecké 

armády a o jejím zapojení do tzv. evropské armády dle Plevenova plánu jedná Adenauer tajně 

o transformaci současného okupačního statutu SRN na tzv. Generalvertrag. Za to, že Západní 

Německo vybuduje armádu, má získat prostřednictvím této smlouvy rovnoprávnost. K tomu 

mise svou „funkcionářštinou“ uvádí, že „ve skutečnosti se dostane rovnoprávnosti 

západoněmeckým monopolistům ve zbrojení, zatímco západoněmecký lid bude trpět ještě větší 

bídou“,480 a dále poznamenává, že přijetí Generální smlouvy bylo spojeno s jistými obavami 

především v Západním Berlíně, protože zejména západoberlínští politici mají obavy z reakce 

 
474 K tomuto zjištění německé sociální demokracie mise poznamenává, že ani za hitlerovského režimu nepracovalo 

na ministerstvu tolik nacistů. 
475 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Západoněmecký „Auswärtiges Amt“. 5. dubna 1951. 
476 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1952–1953, Bonnské ministerstvo zahraničních věcí a spory okolo něho. 9. 

dubna 1952. 
477 ANDRES, Thomas, Deutsche Außenpolitik 1871–2015 im Zeichen von Reparationen: Stiftung, Fonds, 

Schuldenschnitt oder warum keine Reparationen zahlen sollten, Norderstedt 2015, s. 100. 
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Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten. 
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v západním Německu. 6. února 1952. 
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politických zástupců NDR, neboť je otázkou trvání separátního Západního Berlína poté, až 

bude tato smlouva podepsána.481  

Mise se netají se svým názorem, že podpisem Generální smlouvy západní velmoci 

porušují mezinárodní dohody týkající se Německa a že se dá očekávat, že Sovětský svaz nebude 

nečinně přihlížet tomu, jak „v západních sektorech Berlína bude nadále přítomno západní 

okupační vojsko, špionážní centrály a podobně“. Květnová zpráva připomíná marné úsilí KPD 

a neúspěšnou snahu vlády NDR mobilizovat západoberlínské dělnictvo k provedení generální 

stávky s cílem Generální smlouvu zmařit a všímá si vystoupení místopředsedy vlády NDR 

Waltera Ulbrichta na berlínské tiskové konferenci. Dle autora zprávy je pochopitelné, že 

„ustavení útočné západoněmecké armády bude mít za následek ustavení obranné armády 

v Německé demokratické republice“. Zpráva dále hodnotí jako neúnosné, aby „západní 

okupační mocnosti měly přístup do Západního Berlína vzdušnými, vodními a pozemními 

cestami“, a je zakončena lakonickým dodatkem, že „tak se stává otázka dalšího trvání 

Západního Berlína jako takového velmi pochybnou“.482  

V důsledku korejské války483 se zrychlil proces zapojení Spolkové republiky Německo 

do euroatlantických struktur. Koncem května 1952 byla slavnostně signována Smlouva o 

vztazích mezi Spolkovou republikou Německo a třemi západními mocnostmi (Generální 

smlouva), která stvrdila konec válečného stavu mezi Spolkovou republikou na jedné straně a 

západními Spojenci na straně druhé. Dále byl ukončen upravený okupační statut z roku 1949 a 

SRN formálně získala státní suverenitu.484  

 V téže době došlo v Paříži k podpisu dohody, která byla podnětem ke vzniku 

Evropského obranného společenství (EOS).485 Tato smlouva stvrdila rovnoprávnou účast SRN 

a vyzdvihla přímý vztah EOS k Severoatlantické alianci. Jednání o EOS probíhalo ve 

 
481 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1952–1953, Postavení západního Berlína po podepsání Generální smlouvy. 

13. května 1952. 
482 Tamtéž. 
483 HERBERT, U., c. d., s. 635. 
484 NÁLEVKA, Vladimír, Stalinova hra o zemi jitřní svěžesti: Korejská válka 1950–1953, Praha 2008, s. 137. 
485 Evropské obranné společenství bylo utvořeno na základě Plevenova plánu pojmenovaného dle francouzského 

ministerského předsedy Reného Plevena, jenž tento plán představil 24. října 1950. Projekt vznikl jako odpověď na 

americký požadavek, aby došlo k vyzbrojení Spolkové republiky. Přestože američtí státní činitelé přijali Plevenův 

návrh chladně, v jasném kontrastu s přijetím Schumanova plánu, nakonec právě USA podporovaly projekt 

evropské armády nejdůrazněji, neboť se jim postupně dařilo zlepšovat postavení Západního Německa v rámci 

EOS; Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1949/50: September 1949 bis Dezember 

1950…, s. 126. 
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spolkovém sněmu na počátku února 1952.486 Oběma dohodami získala spolková vláda 

politickou a partikulární vojenskou suverenitu. Evropské obranné společenství představovalo 

slibné zvětšení síly západoevropských zemí uvnitř atlantických struktur.487 Naděje však 

nakonec ukončilo nesouhlasné stanovisko francouzského Národní shromáždění, které 30. srpna 

1954 zamítlo ratifikaci Evropského obranného společenství, což znamenalo, že ani Generální 

smlouva nevstoupila v platnost.488 Situaci vyřešily až Pařížské dohody podepsané 23. října 

1954 s platností od května 1955.489  

 Protikomunistické povstání obyvatelstva v Německé demokratické republice a ve 

Východním Berlíně 17. června 1953 se stalo zásadním momentem pro další vývoj Spolkové 

republiky. Symbolické vyhlášení Dne německé jednoty490 Spolkovým sněmem491 následovaly 

6. září 1953 volby do Německého spolkového sněmu, na jejichž průběh měly události v NDR 

zásadní vliv492 – největší volební zisk čítající 45,2 % hlasů spolu s majoritou mandátů přinesly 

Adenauerově CDU a vedly ke konsolidaci SRN.493  

 

 

 

 

 

 

 

 
486 Projednávání EOS spolkovou vládou, in: Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung 1952, 199. 

Kabinettssitzung am 1. Februar 1952 [B.] Verteidigungsbeitrag, [cit. 2022-07-01]. Dostupné z WWW: 

https://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0000/k/k1952k/kap1_2/kap2_7/para3_9.html#Start. 
487 NÁLEVKA, V., Stalinova hra…, s. 137. 
488 DWOROK, Gerrit, „Historikerstreit“ und Nationswerdung: Ursprünge und Deutung eines 

bundesrepublikanischen Konflikts, Köln 2015, s. 131. 
489 PAMLER, Lars, Die neue NATO – Der Wandel der Allianz, Hamburg 2006, s. 23. 
490 Nejprve jím byl ustanoven 17. červen, dnes je tímto dnem 3. říjen. 
491 HOWORTH, Jolyon, Europeans on Europe: Transnational Visions of a New Continent, Berlin 2016, s. 167. 
492 OSTERMANN, Christian F., The United States, the East German Uprising of 1953, and the Limits of Rollback, 

Washington 1994, s. 34. 
493 SPD získala necelých 29 %, FDP 9,5 % hlasů; Celoněmecký blok/BHE dosáhl pouze necelých 6 %, DP obdržela 

3,3 % a KPD, zejména v důsledku červnových událostí, nabyla jen 2,2 % hlasů. Koncepce neutrálního Německa 

vyjmutého z konfliktu mezi Východem a Západem propagovaná Celoněmeckou lidovou stranou Gustava 

Heinemanna příliš obliby nezískala, hlasy jí odevzdalo pouze 1,2 % západoněmeckých voličů. 
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7 Uprchlíci ve Spolkové republice Německo 

 Pojem uprchlíci zahrnoval na počátku padesátých let nejen Němce, kteří byli donuceni 

opustit svou vlast a museli začít nový život buď ve Spolkové republice Německo, či v Německé 

demokratické republice, ale lze jej vztáhnout i na Němce, již začali hromadně odcházet z NDR 

do SRN především kvůli nespokojenosti s politickými poměry. V neposlední řadě lze takto 

označit i československé občany emigrující na Západ. Tito lidé odcházeli do emigrace po 

československém komunistickém puči v únoru 1948. Všem těmto třem skupinám uprchlíků je 

věnována tato kapitola. 

Československá vojenská mise podrobně sledovala problematiku sudetských Němců ve 

Spolkové republice. Ve zprávě z konce března 1953 shrnuje své poznatky získané o vyhnanecké 

straně GB/BHE. Zpráva začíná konstatováním, že po skončení druhé světové války bylo do 

Německa nuceno odejít asi osm milionů Němců z území za Odrou a Nisou a z Československa. 

Autor zprávy zdůrazňuje špatnou sociální situaci přesídlenců. Dále tvrdí, že německé ani 

okupační instituce se o odsunuté Němce příliš nestarají, čímž sledují svůj záměr, aby se mezi 

vyhnanci šířily revanšistické myšlenky.494 Stejně tak ani velké politické strany působící ve 

Spolkové republice se problematice přesídlenců příliš nevěnovaly, snad s výjimkou slabé KPD, 

a tak jejich snaha získat volební hlasy vyhnanců vyzněla naprázdno.495 Tyto skutečnosti vedly 

k tomu, že především ve spolkových zemích Bavorsko, Dolní Sasko a Šlesvicko-Holštýnsko, 

kde bylo nejvíce vyhnanců, vše začalo směřovat ke vzniku „revanšistické strany odsunutých“. 

Zpráva dále uvádí, že pro označení Němců, kteří museli odejít ze své domoviny, používají 

západoněmecké politické kruhy označení „vyhnanci“ či „z vlasti vyhnaní“, a nikoliv pojem 

„přesídlenci“ a že se tak děje jednoznačně z toho důvodu, aby vzbudily nepřátelský postoj vůči 

Československu a Polsku.496  

V další části zprávy se lze dočíst o založení nové politické strany přesídlenců Block der 

Heimatvertriebenen und Entrechteten (Blok vyhnanců z domova a osob zbavených občanských 

práv; BHE) v lednu 1950 ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko; součástí programu BHE se 

stal i požadavek na návrat do německých hranic z roku 1937. O rok později, v lednu 1951, došlo 

ke sjednocení jednotlivých zemských organizací Block der Heimatvertriebenen und 

Entrechteten v Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (Svaz vyhnanců z domova a 

osob zbavených občanských práv) a BHE tak začala působit v celostátním měřítku; v listopadu 

 
494 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1952–1953, Politická zpráva – č. 8. 31. března 1953.  
495 Tamtéž. 
496 Tamtéž. 
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1952 pak byla přejmenována na Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und 

Entrechteten (Celoněmecký blok / Svaz vyhnanců z domova a osob zbavených občanských 

práv; GB/BHE). Volební úspěšnost strany GB/BHE, jejíž zástupci v bonnském parlamentě se 

vyslovili pro ratifikaci Generální smlouvy a smlouvy o Evropském obranném společenství, 

však mise hodnotí ve srovnání s úspěchem BHE ve volbách v roce 1950 skepticky.497

 Zpráva je zakončena stručnou charakteristikou GB/BHE jako reakční revanšistické 

strany, jež podporuje politiku spolkového kancléře Adenauera a udržuje při životě tužbu 

vysídlenců vrátit se do svých původních domovů, což má vést ke štvaní proti SSSR, NDR a 

lidovědemokratickým státům.498  

 

7.1 Českoslovenští emigranti  

 

Zpráva Československé vojenské mise z počátku června 1951 pojednává o 

československých uprchlících v Německu. Text začíná sdělením, že československým 

emigrantům se v Západním Německu i v Západním Berlíně vede zle. Mise popisuje 

neuspokojivé poměry v uprchlických táborech, špatnou sociální situaci uprchlíků, která je navíc 

zhoršována obtížemi při hledání práce a komplikována rozbroji a rozepřemi, jež mezi 

Čechoslováky vznikají v důsledku rozdílných politických postojů. Dle tvrzení mise mnoho 

uprchlíků poté, co pozná realitu utečeneckého tábora v Německu, se chce vrátit zpět do 

Československa.499  

Z politického hlediska dělí mise československé uprchlíky do tří skupin, které jsou si 

v mnohém podobné. Z jejích záznamů vyplývá, že majorita československých uprchlíků 

náležela k tzv. Sdružení československých politických uprchlíků v Německu. Toto hnutí se 

hlásilo k odkazu Masaryka a Beneše a jeho cílem bylo ustanovit v Československu demokracii 

podobnou té, jež v ČSR fungovala před druhou světovou válkou. Tito uprchlíci byli svolní 

k jednání se sudetskými Němci, kterým, pokud by se stali věrnými československými občany, 

měl být umožněn návrat do vlasti. Zaměření hnutí bylo ostře protikomunistické, stejně tak se 

stavělo proti Prchalovcům a proti slovenským separatistům vedeným Karolem Sidorem a 

podporovalo ideu Spojených států evropských.500 Jako druhou skupinu uvádí mise Prchalovce, 

pravicově orientované československé uprchlíky, které kolem sebe soustředil generál Lev 

 
497 Tamtéž. 
498 Tamtéž. 
499 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Českoslovenští uprchlíci v Německu. 4. června 1951. 
500 Tamtéž. 
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Prchala v České národní skupině (ČNS). Avšak Wiesbadenská dohoda501, jejímiž signatáři byli 

kromě jiných Prchala a Rudolf Lodgman502, byla většinou československých uprchlíků 

zamítnuta, přičemž jejími odpůrci se stali i uprchlíci dříve sympatizující s Prchalou.503 Třetí 

skupina v čele se Sidorem a přátelsky nakloněná Prchalovcům zahrnovala Slováky, kteří toužili 

ustanovit separátní slovenský stát.504 Dle zprávy mise bylo cílem všech tří výše uvedených 

skupin sesazení československé vlády válečnými prostředky ve víře, že právě konflikt by 

pomohl realizovat jejich plány.505 

Zpráva nazvaná Činnost československé emigrace v západních pásmech Německa 

podává koncem ledna 1951 souhrnné informace o aktivitách emigrantů z Československa 

v Západním Německu. Zdůrazňuje, že SRN je pouze dočasným záchytným shromaždištěm 

československých uprchlíků a že jejich nejvýznamnější centra se nacházejí mimo Spolkovou 

republiku, na Západě, kde se aktivity československé emigrace zaměřují na špionáž prováděnou 

především pro USA.506 Zpráva se dále zabývá poměrem mezi československou emigrací a 

odsunutými Němci. Podle ní se vybraní funkcionáři československé emigrace snažili navázat 

kontakty s odsunutými Němci již v roce 1948, ale zástupci těchto Němců toto nereflektovali s 

odůvodněním, že českoslovenští emigranti musejí nejdříve odmítnout stav, jenž vznikl 

v Československu v důsledku odsunu. Za dané konstelace bylo dle mise očividné, že nedojde 

ke sblížení mezi Radou svobodného Československa a odsunutými Němci.507  

Na naprosto opačný přístup k odsunutým Němcům upozorňuje zpravodajský zdroj v 

případě skupiny generála Prchaly, který k těmto Němcům zaujal smírné stanovisko již v roce 

1945, kdy odmítl jejich odsun. Vztahy mezi Prchalovci a sudetskými Němci získaly jasnější 

obrysy na počátku roku 1950, což vedlo k již zmiňované Wiesbadenské dohodě mezi 

Prchalovým Národním výborem a Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung sudetendeutscher 

Interessen.508 Výsledkem této dohody měl být vznik Sudetoněmecko-českého federativního 

 
501 Wiesbadenská dohoda (Wiesbadener Abkommen) ze 4. srpna 1950 byla vyjádřením souhlasu Českého 

národního výboru s návratem odsunutých sudetských Němců jako oprávněným, a proto jasným. Sudetští Němci 

v této dohodě odmítli princip kolektivní viny a formulovali své přání zaměřit se na osvobození českého národa. 

Reakce československého exilu na tuto smlouvu však byla negativní, protože Český národní výbor setrvávající v 

podstatě mimo exilovou politickou reprezentaci signoval Wiesbadenskou dohodu za celý československý exil, 

aniž by tento krok konzultoval s jinými československými exilovými organizacemi. 
502 Plným jménem Rudolf Lodgman von Auen. 
503 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Českoslovenští uprchlíci v Německu. 4. června 1951. 
504 Tamtéž. 
505 Tamtéž. 
506 AMZV, Teritoriální odbory – tajné, 1945–1955, Německá spolková republika, karton číslo 3, Činnost 

československé emigrace v západních pásmech Německa. 29. ledna 1951. 
507 Tamtéž. 
508 Tamtéž. 
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výboru v lednu 1951 v čele s Prchalou a Lodgmanem.509 Závěr lednové zprávy pojednává o 

článku, jenž byl uveřejněn v časopise Das Steirerblatt 28. ledna 1951 a který, parafrázováno se 

zachováním použitého ideologizovaného sociolektu, odhaluje skutečné záměry zrádné 

československé emigrace paktující se s odsunutými Němci. Článek informuje o jednání 

zástupce předsedy Českého národního výboru v exilu Vladimíra Pekelského se členy americké 

bezpečnostní služby, přičemž tématem rozpravy bylo vybudování československých 

dobrovolnických divizí.510  

 Dle zprávy není náhoda, že uprchlíci z Československa zahájili spolupráci s odsunutými 

Němci z ČSR ve Spolkové republice. Revizionismus odsunutých Němců z ČSR v západních 

okupačních pásmech Německa má prý cílenou podporu západních okupačních mocností od 

roku 1945 a od té doby, kdy byla založena SRN, je součástí revizionistické politiky vedené 

spolkovou vládou. Dále se dle dikce zprávy vlastizrádná československá emigrace působící 

v Západním Německu společně s odsunutými Němci stala součástí oficiální revizionistické 

politiky uplatňované Adenauerem a Schumacherem s cílem podpořit znovuvyzbrojení 

Spolkové republiky. Zpráva končí větou: „Činnost uprchlíků v Západním Německu je 

přívěskem imperialistické politiky v západních pásmech Německa jako jeden z jejích 

nejodpornějších zjevů.“511 

 

7.2 Uprchlíci z Německé demokratické republiky 

Československá vojenská mise se podrobně zabývala rovněž problematikou uprchlíků 

z NDR, jejichž počet se zvýšil po druhém sjezdu SED, jenž 12. července 1952 schválil 

„plánované budování socialismu“.512 Tento krok obnášel aplikování stalinského systému, 

vyjádření podpory politickému zglajchšaltování, ukončení existence starých spolkových zemí, 

vznik dozorčího a represivního aparátu, nucenou kolektivizaci zemědělství, politický útisk, boj 

proti církvím a politicky ovlivněnou trestní justici. Životní poměry východoněmeckého 

 
509 AMZV, Teritoriální odbory – tajné, 1945–1955, Německá spolková republika, karton číslo 3, Sudetoněmecko-

český federativní výbor. 21. prosince 1950. 
510 AMZV, Teritoriální odbory – tajné, 1945–1955, Německá spolková republika, karton číslo 3, Činnost 

československé emigrace v západních pásmech Německa. 29. ledna 1951. 
511 Tamtéž 
512 TEMPEL, Karl G., Die Parteien in der Bundesrepublik Deutschland und die Rolle der Parteien in der DDR, 

Berlin 2013, s. 236. 
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obyvatelstva se začaly povážlivě zhoršovat. Hrozilo nebezpečí, že SED dovede situaci do 

extrému.513 Na konci podzimu 1952 proběhly v několika závodech stávky.514  

Situaci přibližuje Československá vojenská mise ve zprávě z počátku srpna 1952, kde 

konstatuje, že po rozhodnutí o zahájení výstavby socialismu v NDR a ve východním, slovy 

mise, demokratickém sektoru Berlína se rozvinula západní mediální kampaň vůči NDR a 

v reakci na ni stoupl počet uprchlíků z NDR do Západního Berlína na tisícovku denně. Ve snaze 

vysvětlit příčiny tak vysokého počtu uprchlíků z NDR mise poukazuje na vznik ochranného 

pásma na zonálních hranicích mezi NDR a Spolkovou republikou, jež uprchlíky nutí použít 

méně kontrolovanou cestu přes Východní Berlín do Západního, dále uvádí obavy obyvatel 

NDR podněcované západní kampaní hlásající, že cestování do východního sektoru Berlína 

bude omezeno. Jako třetí možný důvod je zmíněna oznámená socializace v NDR, která budí 

obavy některých východních Němců, že přijdou o svůj majetek. V posledku je konstatováno, 

že NDR opouštějí „příslušníci reakčních skupin dostávající ze Západního Berlína instrukce, jak 

působit proti NDR; ta je však úspěšně odhaluje, a proto členové těchto skupin raději odcházejí 

ze země“.515 Zprávu uzavírá předpoklad, že východoněmecká místa přitvrdí v kontrolách cest 

z NDR do Východního Berlína, aby se zabránilo vývozu majetku i různých výrobních 

tajemství.516  

Další zpráva mise věnovaná problematice uprchlíků z NDR referuje ve druhé polovině 

ledna 1953 o tom, že na konci roku 1952 se zvýšil počet lidí, kteří se v Západním Berlíně hlásí 

jako političtí uprchlíci. V důsledku celkového vývoje bylo v NDR přijato nařízení, že po 

občanech Západního Berlína bude pro jejich cestu do NDR požadováno nezbytné povolení, aby 

se tak zabránilo provádění špionáže. Přesto mise hodnotí jako problematickou skutečnost, že 

obyvatelé NDR mohou svobodně cestovat do Západního Berlína, neboť prý tak mohou špioni 

předat získané informace a poté se navrátit zpět do NDR.517  

Mise se ve zbývající části zprávy snaží osvětlit další příčiny odchodu obyvatelstva 

z NDR. Všímá si toho, že v Německu je mnoho lidí zatíženo nacistickou minulostí a že zatímco 

v sovětské okupační zóně došlo po skončení druhé světové války k potrestání nacistů, 

 
513 WOLFRUM, E., c. d., s. 102. 
514 KOWALCZUK, Ilko-Sascha – ENGELMANN, Roger, Volkserhebung gegen den SED-Staat: Eine 

Bestandsaufnahme zum 17. Juni 1953, Göttingen 2005, s. 51. 
515 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1952–1953, Poznámky k otázce uprchlíků z NDR do Berlína. 4. srpna 1952. 
516 Tamtéž. 
517 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1952–1953, Politická zpráva č. 1. Západní Berlín – záchytné středisko pro 

uprchlíky z NDR. 21. ledna 1953. 
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přistoupily západní okupační mocnosti k problematice denacifikace velmi shovívavě. Pro 

Němce s nacistickou vinou tak dle mise bylo výhodnější pobývat v západních německých 

okupačních zónách.518 Z odchodu obyvatel NDR do západních pásem Německa a do Západního 

Berlína v období 1949 až 1951 mise viní také západní propagandu šířenou tiskem a rozhlasem 

a dodává, že mnozí z těch, kteří odešli do Západního Německa za vidinou lepšího života, prý 

rychle prozřeli a chtějí se vrátit zpět do NDR. Ovšem návrat zpět do NDR je velmi 

komplikovaný a těmto navrátilcům, kteří odešli třeba jen z nerozvážnosti, podle mise hrozí 

oprávněný trest.519  

Nelze opominout zajímavé zjištění mise, že poté, kdy došlo v Československu 

k soudnímu líčení s bývalým generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským a jeho 

druhy a následně bylo vyhlášeno ustanovení SED o poučeních z tohoto procesu pro práci 

v NDR, začal opět sílit proud uprchlíků přicházejících nezákonně do Západního Berlína. Nyní 

mezi ně patřili ve větší míře taktéž výše postavení činitelé, kteří se dle tvrzení mise účastnili 

nepřátelských aktivit vůči NDR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
518 Tamtéž. 
519 Tamtéž. 
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8 Remilitarizace Spolkové republiky Německo a mírové hnutí 

8.1 Jak bránit Západní Evropu  

 

Misijní zpravodajci se také intenzivně zaměřovali na informování o situaci v souvislosti 

se znovuvyzbrojením Západního Německa. Na konci čtyřicátých let začaly ve Spojených 

státech a ve Velké Británii vznikat tajné plány na remilitarizaci Spolkové republiky.520 Není 

náhodou, že k tomuto strategickému plánování docházelo již v této době, neboť v srpnu 1949 

provedl Sovětský svaz svoji první jadernou zkoušku a USA tak pozbyly dosavadní jaderný 

monopol.521 Navíc rok 1949 přinesl vítězství Mao Ce-tungovi v čínské občanské válce, což 

vedlo k posílení celosvětového komunistického hnutí.522 Vše umocňovala skutečnost, že britská 

armáda působila v Malajsii a francouzská v Indočíně, což znamenalo, že Západní Evropa byla 

značně vojensky oslabena.523  

 Avšak záměr znovuvyzbrojit SRN se setkal s mnoha komplikacemi, přičemž k těm 

nejhlavnějším patřily válečné reminiscence, jež byly zejména v myslích Francouzů stále 

živé.524 Ovšem i v USA a v Británii narážely plány na remilitarizaci Západního Německa na 

odpor.525 Zásadní změnu v této otázce přineslo na konci června 1950 vypuknutí korejské 

války,526 kterou obyvatelé Západní Evropy hodnotili jako začátek vojenské ofenzivy zemí 

východního bloku.527 Do popředí vystoupily možné obavy ze třetí světové války.528 Mnoho lidí 

začal sužovat strach z toho, aby se dění na Korejském poloostrově – konflikt mezi severní a 

jižní částí země – neopakoval v Německu mezi NDR a SRN, či dokonce aby nedošlo k útoku 

na Západní Evropu.529 S těmito obavami souvisela transformace, kdy strach z Německa byl 

nahrazen strachem ze Sovětského svazu.530   

 
520 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 50. Berlínská otázka – 

Konference guvernérů západního Německa. 14. listopadu 1948. 
521 RIEMANN, Malte, Der Krieg im 20. und 21. Jahrhundert: Entwicklungen und Strategien, Stuttgart 2020, s. 

89. 
522 SCHWEITZER, Carl-Christoph, Amerikas chinesisches Dilemma: Fallstudie über außenpolitische 

Entscheidungen in einer offenen Gesellschaft, Berlin 2013, s. 296. 
523 BIERLING, Stephan, Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: Normen, Akteure, Entscheidungen, 

Berlin 2014, s. 89. 
524 BARK, Daniel L., Die Berlin-Frage: 1949–1955; Verhandlungsgrundlagen und Eindämmungspolitik, Berlin 

2013, s. 188. 
525 WOLFRUM, E., c. d., s. 88. 
526 BONWETSCH, Bernd – UHL, Matthias, Korea – ein vergessener Krieg?: Der militärische Konflikt auf der 

koreanischen Halbinsel 1950–1953 im internationalen Kontext, Berlin 2012, s.175. 
527 WOLF, Thomas, Die Entstehung des BND: Aufbau, Finanzierung, Kontrolle, Berlin 2018, s. 196. 
528 STOLLEIS, M., c. d., s. 160. 
529 BONWETSCH, B. – UHL, M., c. d., s. 163. 
530 WOLFRUM, E., c. d., s. 88. 
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 Otázka, zda by Spolková republika měla participovat na obraně Západu, byla nyní ve 

Spojených státech a ve Velké Británii zodpovězena kladně. V dané chvíli šlo již jen o to, jak 

západoněmecký příspěvek k obraně převést do praxe. Američtí vyjednavači zaujali vůči 

Evropě, zejména k Francii, nekompromisní postoj – pokud dojde k remilitarizaci Západního 

Německa, bude znásobena síla americké armády působící v Evropě. Jestliže západoevropské 

státy nebudou souhlasit s vyzbrojením SRN, nebudou posíleny americké jednotky na 

evropském kontinentě a Západoevropané se případnému sovětskému útoku budou muset bránit 

sami.531  

 V srpnu 1950 vydala Rada Evropy, jejíž součástí byla i Spolková republika Německo, 

usnesení o tom, že má dojít ke vzniku evropské armády zahrnující i západoněmecké ozbrojené 

síly.532 V důsledku tohoto kroku zesílil tlak na francouzské politické činitele zejména ze strany 

USA. Američané požadovali, aby Francie jasně formulovala svůj postoj k vyzbrojení 

Západního Německa do konce října 1950.533 Zásadní se také stala konference v New Yorku 

v září 1950, jejímž výsledkům přikládali komunisté v Československu velký význam,534 neboť 

ji vnímali jako hybatele vzniku „agresivního vojenského seskupení pro Západní Evropu“. 

Domnívali se, že francouzský premiér René Pleven vystoupil ke konci října 1950 s plánem na 

vytvoření Evropského obranného společenství (tzv. Plevenův plán) právě na základě 

amerického podnětu. Evropské obranné společenství mělo být tvořeno Francií, Itálií, 

Spolkovou republikou a státy Beneluxu. Komunisté dále zdůrazňovali, že EOS je úzce napojeno 

na Organizaci Severoatlantické smlouvy.535  

 

8.1.1 Znovuvyzbrojení Německa? 

 

V reakci na usnesení zářijové konference v New Yorku, kde ministři zahraničních věcí 

USA, Velké Británie a Francie dospěli k závěru vyzbrojit Spolkovou republiku a integrovat ji 

do vojenské západní aliance, se konala v říjnu 1950 již zmiňovaná pražská konference ministrů 

zahraničních věcí zemí sovětského bloku.536 Pražská deklarace přijatá na této konferenci 

kritizovala závěrečné komuniké zářijové newyorské konference – souhlas mocností s 

 
531 Tamtéž, s. 89. 
532 KILIAN, Dieter E., Politik und Militär in Deutschland: Die Bundespräsidenten und Bundeskanzler und ihre 

Beziehung zu Soldatentum und Bundeswehr, Norderstedt 2011, s. 287. 
533 WOLFRUM, E., c. d., s. 89. 
534 ORT, Alexandr, Pakty, Praha 1959, s. 42. 
535 HAJDU, Vavro – LÍSKA, Ladislav – ŠNEJDÁREK, Antonín, Německá otázka, 1945–1963: Dokumenty a 

materiály, Praha 1964, s. 250. 
536 WOLFE, James H., Indivisible Germany: Illusion or Reality?, Berlin 2012, s. 56. 
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remilitarizací Spolkové republiky považovala za porušení závazků z Postupimi – a navrhovala 

vyřešení německé otázky.537 

Palčivé problematice remilitarizace Západního Německa se věnuje i Československá 

vojenská mise. Ve své zprávě z konce ledna 1950 nazvané Některé problémy remilitarizace 

hodnotí jako stěžejní z hlediska remilitarizace tři faktory: 1) kruhy amerického velitelství 

v Evropě, 2) německé průmyslové kruhy a na nich závislá místa bonnské vlády, 3) okruh 

bývalých důstojníků říšské branné moci, zejména generálního štábu.538 Mise konstatuje, že 

kruhy amerického velitelství v Evropě se během roku 1950 mají snažit o vybudování silného 

německého vojenského útvaru, který by spadal pod americké velení. Zároveň si českoslovenští 

vojenští pozorovatelé všímají faktu, že američtí političtí představitelé působící v Německu 

hodnotí snahy o zformování německé armády v zásadě negativně zejména proto, že tento záměr 

komplikuje americkou kooperaci se zástupci Francie a Velké Británie v Západním Německu. 

Naopak pozitivně, jak dále ze zprávy plyne, posuzují založení německé armády němečtí 

průmyslníci, především ti z Porúří. Ze závěrů mise lze vyčíst i zajímavý fakt, že třetí skupina – 

bývalí důstojníci německé branné moci, kteří jsou členy krajní politické pravice – se prý 

záměrně snaží dělat obstrukce americkým představitelům, neboť jsou si dobře vědomi toho, že 

pro USA je vytvoření německé armády nezbytností.539  

V souvislosti s remilitarizací Spolkové republiky Německo si Československá vojenská 

mise všímá i rostoucího hnutí proti znovuvyzbrojení. Ve zprávě z počátku července 1950 

referuje o rozhovoru zástupce mise s předsedou sekretariátu Národní fronty a 

východoněmeckým politikem Wilhelmem Koenenem, který aktuální situaci přirovnává k roku 

1933, poukazuje na zintenzivnění výroby v SRN, zejména v oborech spojených se zbrojením, 

a dovozuje, že spolu s tím roste odpor mezi západoněmeckými obyvateli vůči Američanům – 

v této souvislosti je zdůrazněn význam působení SPD.540  

Ve zprávě z konce října 1950, tedy z doby po uveřejnění Plevenova plánu, mise 

informuje o rozhovoru s francouzským činitelem v Berlíně de Nobletem a jeho 

spolupracovníkem Mrazowitchem. De Noblet byl toho názoru, že nejdůležitějším faktorem je 

otázka znovuvyzbrojení Německa, a zdůraznil oprávněnost sovětských obav vyvolaných 

 
537 HAJDU, V. – LÍSKA, L. – ŠNEJDÁREK, A., c. d., s. 277–281. 
538 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 6. Některé problémy 

remilitarizace. 25. ledna 1950. 
539 Tamtéž. 
540 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 24. Mírové hnutí v Západním 

Německu. 6. července 1950. 
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postupem západních okupačních mocností v Německu. Dále tvrdil, že „všichni rozumní lidé ve 

Francii sdílejí sovětské i československé obavy před remilitarizací Německa…“. USA podle 

něj vyvíjejí v otázce remilitarizace Západního Německa nátlak na francouzskou vládu a v této 

souvislosti zdůraznil, že prioritou by mělo být zabránit znovuvyzbrojení Německa v roce 1950. 

Československá vojenská mise zprávu uzavírá hodnocením, že francouzští zástupci působící 

v Berlíně vyhodnocují aktuální situaci střízlivěji než představitelé dalších okupačních 

mocností. Problematika německého znovuvyzbrojení u nich vyvolává takové obavy, že jsou 

ochotni se dohodnout se Sovětským svazem na jistých ústupcích ve snaze zamezit německému 

zbrojení.541  

Členové mise se s de Nobletem opět setkali počátkem listopadu 1950 a jedním ze 

stěžejních probíraných témat byla reakce Západu na závěry pražské konference ministrů 

zahraničních věcí. Misijní zpráva poukazuje na příznivý ohlas, který podle de Nobleta usnesení 

této konference na Západě vzbudilo navzdory negativní odezvě západního tisku.542 Avšak dle 

hlášení jiné zprávy Československé vojenské mise by pražské závěry nemohly být v žádném 

případě akceptovány americkou stranou, neboť ta nehodlá odstoupit od plánu remilitarizace 

Německa.543 De Noblet hodnotil odmítnutí znovuvyzbrojení Německa jako životní zájem 

Francie a kritizoval končící Marshallův plán jako finanční zdroj pro Organizaci 

Severoatlantické smlouvy. Z misijní zprávy vyplývá, že právě Atlantický pakt vnímá de Noblet 

jako prostředek, jak mohou USA ovládnout vojska západních států.544 De Noblet se zaměřil i 

na hodnocení strany SPD, kterou zkritizoval za její protisovětské postoje a za to, že svůj 

nesouhlas s remilitarizací pouze předstírá, aby obratnou manipulací získala hlasy německého 

lidu.545  

Za zmínku též stojí další listopadová zpráva, v níž mise pojednává opět o rozhovoru s de 

Nobletem. Francouzský zástupce opakovaně varuje před znovuvyzbrojením obou německých 

států, neboť dle jeho názoru horečná remilitarizace povede k tomu, že Němci budou neustále 

podmiňovat své požadavky na vytvoření armád do té míry, že dojde k otevřenému německému 

 
541 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 26. Rozhovor s Francouzi. 31. 

října 1950. 
542AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 27. Rozhovor s ministrem de 

Nobletem. 1. listopadu 1950. 
543 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 29. Rozhovor s de Nobletem – 

francouzské snahy o prostředkování mezi Východem a Západem. 1. listopadu 1950. 
544 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 27. Rozhovor s ministrem de 

Nobletem. 1. listopadu 1950. 
545 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 30. De Nobletův plán na započetí 

jednání mezi Sovětským svazem a západními mocnostmi. 28. listopad 1950. 
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vydírání. Z toho důvodu budou muset spojenecké velmoci ustupovat tak dlouho, až ztratí nad 

remilitarizací kontrolu. Němci tím dle de Nobleta získají ekonomickou a vojenskou sílu. Navíc 

budou disponovat i značným politickým vlivem a stanou se samostatným mezinárodním 

činitelem.546 Z vyznění zprávy Československé vojenské mise z konce listopadu 1950 je 

zřejmé, že de Noblet nesouhlasil s vyzbrojením Spolkové republiky Německo i proto, že se 

domníval, že Sovětský svaz neusiluje o válku.547  

 

8.1.2 Odpor vůči remilitarizaci 

 

Ve zprávě z poloviny listopadu 1950 přináší Československá vojenská mise informace 

o negativním postoji většiny západoněmeckého obyvatelstva k remilitarizaci a k zapojení 

Spolkové republiky do ozbrojených bloků. Dle zjištění mise mají Němci pro svá stanoviska tři 

důvody: 1) přetrvávající živé reminiscence na strasti spojené s druhou světovou válkou, 2) 

neochota válčit za jiné než německé zájmy, 3) opodstatněné obavy, že v případě války by se 

německá země stala prvním bitevním polem, přičemž by největší část východního protiútoku 

odnesla německá armáda. Mise poukazuje na problém mírového hnutí v Německu s tím, že 

vzdor proti remilitarizaci ve Spolkové republice je zatím jen „živelný, nesouvislý a 

neorganizovaný“ a že „KPD zatím nestačí na to, stát se páteří organizovaného odporu proti 

vojenským plánům v Západním Německu“. Tento nedostatek prý způsobují chybějící politicky 

vyspělé kádry, jež mají posílit političtí pracovníci přicházející z NDR. Zajímavá je v textu 

zmínka o tom, že navzdory všemu „odpovědná místa NDR posuzují situaci v Západním 

Německu značně optimisticky“.548  

Ve své Přehledné politické zprávě za únor 1951 Československá vojenská mise 

informuje o změně, k níž v důsledku protiremilitarizačního hnutí obyvatel Západní Evropy a 

Německa došlo v remilitarizační politice aplikované Západem ve Spolkové republice. Přesto 

mise kritizuje protiremilitarizační hnutí v Západním Německu za přetrvávající pasivitu a 

vyzdvihuje snahu NDR a KPD spojit „boj za mír“ s otázkou jednoty Německa.549 Mise dále ve 

zprávě uvádí své zjištění, že po skončení jednání mezi Američany a Plevenem došlo ke zbrzdění 

 
546 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 29. Rozhovor s de Nobletem – 

francouzské snahy o prostředkování mezi Východem a Západem. 1. listopadu 1950. 
547 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – Německo – č. 30. De Nobletův plán na započetí 

jednání mezi Sovětským svazem a západními mocnostmi. 28. listopadu 1950. 
548 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Mírové hnutí v Západním Německu – všeobecná pozorování. 16. 

listopadu 1950. 
549 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – č. 9.  Přehledná politická zpráva za únor 1951. 

15. března 1951.  
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americké politiky znovuvyzbrojování Západního Německa, přesto však Spojené státy nadále 

usilují o jeho remilitarizaci. Dále se dozvídáme, že francouzský vzdor pokoušející se o 

zpomalení znovuvyzbrojení SRN pomocí plánu na vybudování evropské armády i značná 

nervozita v britské Labour Party vedly k tomu, že američtí představitelé zaujali formálně 

pozitivní stanovisko ke konferenci čtyř a rozhodli o odložení německé remilitarizace. USA 

vyhodnotily jako nezbytné zvýšit reputaci západoněmecké vlády, jež je svolná připojit 

Spolkovou republiku do, dle slov mise, válečného bloku přímou vojenskou účastí. To je prý 

důvodem, proč se Spojené státy zavázaly ke změně okupačního statutu SRN, z čehož vyplývá 

znatelné posílení politických práv, především v zahraniční otázce. Mise je toho názoru, že toto 

americké rozhodnutí ještě více připoutá SRN ke Spojeným státům.550 Ze zprávy se rovněž 

dozvídáme, že vláda Spolkové republiky i opoziční strana SPD souhlasí s tzv. německým 

branným příspěvkem. Mise hodnotí neshody vyvolávané SPD jako demagogii, pomocí níž SPD 

usiluje o upevnění vlastního postavení.  

Důkladný rozbor politiky SPD a jejích stanovisek pak přináší zpráva Československé 

vojenské mise z první poloviny září 1951. Opakovaně je zde politické směřování sociální 

demokracie ve Spolkové republice nahlíženo značně kriticky, avšak zároveň je zdůrazněna 

důležitost tohoto polického uskupení. Velmi zajímavé je tvrzení mise, že vedení sociální 

demokracie má odpor vůči Sovětskému svazu a komunismu a v otázce znovuvyzbrojení 

Německa uplatňuje sociální demokracie navzdory prý zdánlivé opozici reakčnější politiku, než 

jakou provádí spolková vláda. Autor zprávy dokonce SPD označuje za pomyslnou porodní bábu 

obrozeného německého militarismu.551  

Pozoruhodný je závěr zprávy, že sociální demokraté mají značně rozdílné námitky 

týkající se remilitarizace. Zatímco předseda sociální demokracie Schumacher hovoří o obraně 

východně od Visly, sociální demokrat a hlavní odborník na ústavní právo profesor Carlo 

Schmid je toho názoru, že SPD bude souhlasit s remilitarizací Západního Německa pouze 

tehdy, nabude-li přesvědčení, že síla spojeneckých mocenských prostředků se může ubránit 

sovětskému útoku.552  

 

 

 
550 Tamtéž. 
551 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Sociálně-demokratická strana Německa – SPD. 9. září 1951. 
552 Tamtéž. 
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8.1.3 Mezi Západem a Východem  

Ve své zprávě z druhé poloviny října 1951 se Československá vojenská mise zaměřuje 

na druhý řádný sjezd CDU, jenž proběhl 19.–21. října 1951 v Karlsruhe. Na tomto politickém 

setkání vystoupil jako hlavní řečník předseda CDU Adenauer. Dle jeho tvrzení, uvádí mise, 

existuje pouze jediný způsob, jak ochránit mír, a touto možností je, aby se Spolková republika 

stala součástí „atlantického obranného sdružení“. Adenauer byl přesvědčen, že „začlenění 

Spolkové republiky do obranného systému Západu nebude znamenat válku, neboť naštěstí je 

Západ mnohem silnější než Sovětský svaz se svými tzv. satelity“. Dále mise cituje 

Adenauerovo prohlášení, že západní blok si může mír vynutit a že nebýt síly Západu, bylo by 

celé Německo již satelitem SSSR. Na sjezdu byl schválen příspěvek SRN na obranu – tzn. 

znovuvyzbrojení SRN.553  

V souvislosti s remilitarizací Spolkové republiky se ve zprávě z druhé poloviny 

prosince 1951 zaměřila Československá vojenská mise na problematiku přesídlenců 

v Západním Německu. Ve své zprávě obvinila spolkovou vládu, že se záměrně nezabývá 

problémy odsunutých Němců s tím, že k úspěšnému vyřešení této problematiky je potřeba pro 

SRN získat zpět tzv. východní německá území. Mise uvedla, že postoj bonnské vlády k otázce 

vyhnanců zcela odkryl Adenauer při svém projevu na ustavující konferenci Bund der 

vertriebenen Deutschen, kde vyjádřil své přesvědčení, že SRN vstoupí do Evropského 

obranného společenství a stane se tak členem Severoatlantické aliance. Mise Adenauerův 

projev interpretuje zcela v duchu tehdejší komunistické ideologie: „Předseda bonnské vlády 

Konrad Adenauer tu zcela otevřeně odkrývá karty a ukazuje své pravé úmysly: dostat se přes 

evropskou armádu do útočného Atlantického paktu a pak společně se západními imperialisty 

za pomoci revanšisticky zpracovaných odsunutých Němců dobýt zpět ztracených bývalých 

východoněmeckých území a rozvinout tak starý program německého imperialismu.“554  

Ve zprávě z počátku ledna 1952 si Československá vojenská mise všímá cesty 

duchovního Martina Niemöllera555 do Moskvy a návštěvy říšského kancléře z doby Výmarské 

republiky Josepha Wirtha ve Východním – „demokratickém“ – Berlíně. Autor zprávy tyto dvě 

akce vyzdvihuje, neboť jak v úvodu píše, politika, kterou aplikuje spolkový kancléř Adenauer 

a která směřuje k integraci Spolkové republiky do západního vojenského bloku, má vedle 

 
553 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – č. 21. 24. října 1951. 
554 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1948–1951, Politická zpráva – č. 26. Situace přesídlenců v Západním 

Německu. 19. prosince 1951. 
555 HOCKENOS, Matthew D., Martin Niemöller, the Cold War, and His Embrace of Pacifism, 1945–1955, in: 

Kirchliche Zeitgeschichte, Vol. 27, No. 1, 2014, s. 87–101. 
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příznivců i mnoho odpůrců nejen mezi pracujícími, ale i mezi buržoazií. Referent dále uvádí, 

že mnoho pracujících nesouhlasí se znovuvyzbrojováním Spolkové republiky. Aktivity 

Niemöllera a Wirtha se dle autora zprávy staly v Západním Německu velice sledovanými, 

přičemž je kritizují lidé označovaní pisatelem jako západoněmečtí reakcionáři.556 Wirthova 

návštěva Východního Berlína se stala poté, kdy byl odhalen její politický charakter, terčem 

kritiky spolkového tisku, v řeči misijní zprávy „buržoazního“. Některé noviny však Wirthovo 

počínání naopak hodnotily kladně. V rozhovorech, které Wirth médiím poskytl a na něž mise 

odkazuje, uvedl, že politika bonnské vlády vůči Východu nedává smysl a že východní politiky 

je nezbytné akceptovat zcela vážně. Vyjádřil se taktéž k otázce sjednocení Německa a pro 

uskutečnění sjednocení doporučil celoněmecké volby.557  

 

8.2 Plevenův plán a postoj západoněmeckých politických stran 

 

Ve zprávě ze začátku února 1952 Československá vojenská mise tvrdí, že vznik nové 

armády ve Spolkové republice dospěl v posledních týdnech do klíčové fáze. Mise se zabývá 

ratifikací smlouvy o založení tzv. Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO; Schumanův 

plán) spolkovým sněmem. K podpisu došlo 11. ledna 1952 a dle názoru mise schválením této 

smlouvy „byla splněna první část plánu amerických imperialistů k přímému zapojení 

Západního Německa do útočných plánů Západu“. Mise dále uvádí, že s přijetím smlouvy o 

založení ESUO souhlasila i opoziční SPD. Domnívám se však, že zde se jedná zřejmě o chybu 

pisatele zprávy, neboť poslanci SPD hlasovali proti založení Evropského společenství uhlí a 

oceli, což dokládají i internetové stránky Německého spolkového sněmu.558  Navíc dle tvrzení 

mise většina obyvatel SRN neporozuměla důležitosti této smlouvy pro remilitarizaci Spolkové 

republiky, a z toho důvodu nebyl odpor proti této smlouvě příliš výrazný. Proto prý Adenauer 

zastával názor, že nyní je vhodný čas prodiskutovat otázku vybudování nové německé armády 

a schválení tohoto kroku nechat rychle přijmout bonnským parlamentem.559  

Mise dále ve zprávě uvádí, že se konají tajná jednání, v nichž křesťanskodemokratický 

politik Theodor Blank prý bez toho, aby tyto porady byly známy bonnskému parlamentu či 

obyvatelům SRN, jedná o postavení armády a o jejím začlenění do tzv. evropské armády dle 

 
556 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1952–1953, Niemöllerova cesta do Moskvy a Wirthova návštěva 

demokratického sektoru Berlína. 9. ledna 1952. 
557 Tamtéž. 
558 Vor 60 Jahren: Debatte zum Montanunion-Beitritt, [cit. 2022-06-09]. Dostupné z WWW: 

https://www.bundestag.de/webarchiv/textarchiv/2011/34170545_kw28_montanunion-205240. 
559 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1952–1953, Politická zpráva – č. 1. Snahy o postavení nové armády 

v Západním Německu. 6. února 1952. 



115 

 

Plevenova plánu. Zároveň mise upozorňuje na probíhající tajné rozhovory vedené Adenauerem 

o transformaci současného okupačního statutu SRN na tzv. Generalvertrag.560  

Z dalšího misijního hlášení plyne, že Blank informoval koalici CDU/CSU o zprávách 

týkajících se vyzbrojení budoucí západoněmecké armády561 a před frakcí CDU/CSU dal na 

vědomí, že dojde k zavedení všeobecné branné povinnosti, jako je tomu v dalších státech, jež 

Plevenův plán zahrnuje. Dle informací mise veřejné ohlášení čísel a údajů spojených 

s remilitarizací způsobily hmatatelný odpor nejen u obyvatel Spolkové republiky, ale také 

v tisku. Kritika se snesla především na to, že spolková vláda o této problematice neinformovala 

parlament a nezjišťovala názor veřejnosti.562  Mise zdůrazňuje, že vybudování západoněmecké 

armády je ve Spolkové republice velmi nepopulární a že „přes důkladnou režii a snahu dostat 

německou mládež do nového wehrmachtu a pod komando amerických generálů po způsobu 

ratifikace Schumanova plánu to tentokráte nevyšlo“. Předpokládá, že remilitarizace SRN se 

značně zbrzdí kvůli odporu Němců, vzestupné tendenci působení mírových sil zejména ve 

Francii a v Itálii a neshodám uvnitř, slovy mise, imperialistického tábora. Vše prý navíc 

podtrhuje politický vliv NDR a zejména její důsledná mírová politika a úsilí o sjednocení 

Německa.563 

Mise se dále zaměřuje na postoj politických stran k ratifikaci Plevenova plánu s tím, že 

prý dochází k různým manévrům ve snaze obelstít protiremilitarizační nálady 

západoněmeckého obyvatelstva a plán přijmout. Z misijní analýzy lze vyvodit, že koalice 

CDU/CSU celkem jistě podporuje plány Adenauera a Blanka, avšak nelze očekávat, že všichni 

poslanci této frakce budou souhlasit s vybudováním západoněmecké armády.564 FDP, misí 

označovaná jako strana těžkého průmyslu, podmiňuje svůj souhlas s remilitarizací SRN 

především zapojením Západního Německa přímo do Atlantického paktu a vyřešením sárské 

problematiky.565 Poslední z politických stran zastoupených ve vládě – DP – podporuje výstavbu 

západoněmecké armády, vyžaduje však, jak mise zdůrazňuje, aby spolková armáda měla stejné 

postavení, jako mají ostatní členské státy Plevenova plánu.566  

 
560 Viz oddíl 6.2.3 Generální smlouva. 
561 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1952–1953, Politická zpráva – č. 1. Snahy o postavení nové armády 

v Západním Německu. 6. února 1952. 
562 Tamtéž. 
563 Tamtéž. 
564 Tamtéž. 
565 Tamtéž. 
566 Tamtéž. 
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Mise shrnuje, že zatímco výše uvedené vládnoucí politické strany v podstatě souhlasí 

s návrhy Blanka, opoziční politická SPD, jíž „američtí imperialisté přiřkli speciální roli – naoko 

vystupovat proti vybudování západoněmecké armády“, sice nemůže otevřeně podpořit 

znovuvyzbrojení Spolkové republiky, ale namísto toho, aby mobilizovala obyvatele SRN, 

vznáší žalobu k ústavnímu soudu společně s politickými stranami Centrum a Strana Bavorska 

tvořícími tzv. federalistickou unii. Dvě tváře SPD dokládá mise postoji vedení Německého 

odborového svazu (Deutscher Gewerkschaftsbund; DGB), jenž navzdory protestům zcela 

přitakává remilitarizaci.567  

 

8.2.1 Sárské licitace 

 

Jak mise dále informuje, pro přijetí Plevenova plánu v bonnském parlamentu se stala 

zásadní francouzská politika v Sársku. Právě sárská situace se z pohledu Bonnu vyhrotila, když 

byl ke konci ledna 1952568 jmenován vyslancem Francie v Sársku stávající komisař pro sárské 

území Gilbert Grandval, proslulý protiněmeckým postojem.569 Tento vývoj v Sársku vedl k 

nacionalistické kampani, která byla podle tvrzení mise zahájena na popud Spojených států a v 

jejímž důsledku došlo k tomu, že schválení Plevenova plánu v jeho tehdejší podobě nebylo 

přijatelné. Mise se domnívá, že tato skutečnost umožnila vznést dva nároky, které odpovídají 

politice USA ve Spolkové republice. První požadavek se týkal včlenění SRN do 

Severoatlantické aliance, ať již přímo, nebo nepřímo, druhým požadavkem se stalo vyřešení 

sárské otázky pomocí prozatímní smlouvy, aby se zabránilo francouzskému zneužívání dané 

situace proti zájmům Spolkové republiky.570  

 Při hodnocení vývoje ve Spolkové republice mise uvádí, že prostřednictvím možného 

vstupu SRN do Atlantického paktu sleduje Adenauer posílení pozice německého imperialismu. 

Snaží se zbavit vázanosti na Francii a zároveň se pokouší o navázání úzkého spojení 

s americkými imperialisty. Ti prý těmto aktivitám spolkové vlády přitakávají, neboť by 

preferovali, pokud by SRN byla přímo součástí Severoatlantické aliance namísto toho, aby 

spadala pod kolísavé francouzské vedení. S tím však nesouhlasí občané Velké Británie a 

Francie, kteří mají stále v živé paměti druhou světovou válku, a proto odmítají vytvoření 

 
567 Tamtéž. 
568 BARING, Arnulf, Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie: Bonns Beitrag zur Europäischen 

Verteidigungsgemeinschaft, Berlin 2015, s. 144. 
569 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1952–1953, Politická zpráva – č. 1. Snahy o postavení nové armády 

v Západním Německu. 6. února 1952. 
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samostatné západoněmecké armády. Dle mise to vede k rozepřím v imperialistickém táboře.571 

Mise vyjadřuje svébytný názor i na sárskou problematiku. Hodnotí ji jako krycí tah, jehož 

účelem je zastřít stěžejní problémy, a naopak upevnit Adenauerovu pozici. Dle informací mise 

je francouzská politika vůči Sársku od roku 1945 stále stejná.572  

 

8.3 „Mírový“ alibismus 

 

Jako jediného skutečného „bojovníka“ proti znovuvyzbrojení Západního Německa 

vyzdvihuje mise KPD, která podle ní „vede nekompromisní boj proti válečné politice 

Adenauerově, odhaluje před celou dělnickou třídou zradu pravicových vůdců SPD a mobilizuje 

masy k aktivnímu odporu proti válce a za sjednocení Německa“. Uvádí, že KPD je podporována 

Německou demokratickou republikou, a uzavírá, že z výše uvedených důvodů se spolková 

vláda snaží komunistickou stranu v Západním Německu zakázat.573  

 Ze záznamů mise dále plyne, že kromě KPD začala hrát důležitou roli v odporu proti 

znovuvyzbrojení SRN organizace Notgemeinschaft für den Frieden Europas (Nouzové 

společenství pro mír v Evropě) v čele s Helene Wessel a Gustavem Heinemannem. Ačkoli dle 

mise nejde o důsledně pokrokové sdružení, vyzvedává jeho politický význam – aktivizační roli 

vůči středním vrstvám a snahu spojovat západoněmecké obyvatelstvo vystupující proti 

remilitarizaci a zároveň usilující o jednotné Německo a vybudování neutrální třetí síly stojící 

mezi Západem a Východem.574 V závěru zprávy se lze dočíst, že dle mínění mise je bezpochyby 

většina pracujících obyvatel Západního Německa a Západního Berlína proti remilitarizaci a za 

mírové sjednocení Německa, že to však nepostačuje k zastavení „válečných plánů 

Adenauerovy kliky a amerických imperialistů“. Za tímto účelem považuje mise za nezbytné 

řízené hromadné hnutí pevně podepřené „světovým táborem míru“ a tvrdí, že ve Spolkové 

republice se takovéto uskupení již formuje a je prý jen otázkou času, kdy se stane klíčovým 

faktorem.575  

 Mise věnuje pozornost konferenci v Dortmundu, kde koncem června 1952 jednali 

členové západoněmeckých závodů a hnutí o naléhavých politických záležitostech a vytvořili 

protiadenauerovsky zaměřené uskupení Deutsche Sammlung – Bewegung für Einheit, Frieden 

 
571 Tamtéž. 
572 Tamtéž. 
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574 Tamtéž. 
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und Freiheit v čele s Wirthem. Misijní zpráva vyzdvihuje závěrečné prohlášení konference 

vyzývající Němce k účasti v tomto hnutí, které mělo, na rozdíl od ostatních podobně 

zaměřených hnutí, blízko ke KPD.576 Mise dále sleduje Wirthovu činnost a cituje z jeho projevu 

na mírovém kongresu ve Vídni v prosinci 1952: „Sovětský svaz chce mírové vyřešení německé 

otázky, jednání čtyř velmocí a Němců je proto možné a nutné, má-li být udržen mír“.577  

 V lednu 1953 proběhla schůze rady Deutsche Sammlung v Düsseldorfu, kde bylo 

rozhodnuto o nutnosti zabránit přijetí Generální smlouvy a smlouvy o Evropském obranném 

společenství a vybídnout vlády čtyř mocností k uspořádání konference čtyř velmocí s účastí 

zástupců SRN a NDR. Mělo rovněž dojít k pozastavení příprav vedoucích k začlenění 

Západního Německa do systému vojenských smluv a bylo rozhodnuto, že představitelé 

Deutsche Sammlung požádají sněmovnu NDR a spolkový sněm SRN o prokonzultování 

podstaty aktivní německé politiky.578 Mise hodnotí hnutí Deutsche Sammlung jako mnohem 

pokrokovější než činnost mnoha jiných organizací vystupujících proti Generální smlouvě, 

vyzdvihuje jeho otevřeně protiadenauerovskou politiku a jeho snahu o spolupráci se Sovětským 

svazem, o sjednocení Německa a o vyřešení německé otázky mírovou cestou. Proto je dle ní 

nutné Deutsche Sammlung nahlížet jako „nejpokrokovější protibonnské sdružení příslušníků 

všech politických stran v Západním Německu“, nikoli však jako stávající či budoucí politickou 

stranu.579  

 Ve zprávě z druhé poloviny března 1953 přináší Československá vojenská mise 

informace o nově vzniklé západoněmecké protiadenauerovsky zaměřené politické straně 

Gesamtdeutsche Volkspartei (Celoněmecká lidová strana; GVP). Její zakladatelé – Heinemann 

a Wessel – organizovali nadstranické hnutí Notgemeinschaft für den Frieden Europas 

vystupující za jednotu a proti remilitarizaci Německa, proti Generální smlouvě a smlouvě o tzv. 

Evropském obranném společenství.580 Vedení GVP se distancovalo od nadstranického 

Wirthova sdružení Deutsche Sammlung. Mise však zdůrazňuje, že Deutsche Sammlung je 

pokrokovější než Notgemeinschaft für den Frieden Europas a GVP, a své tvrzení zdůvodňuje 

Wirthovým pozitivním poměrem k SSSR a NDR a spoluprací s KPD, vůči níž se představitelé 

GVP vymezují a jsou tím izolováni. Další negativum GVP spatřuje mise v její izolaci 

 
576 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1952–1953, Politická zpráva č. 5. Die deutsche Sammlung. 4. března 1953. 
577 Tamtéž. 
578 Tamtéž. 
579 Tamtéž. 
580 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1952–1953, Politická zpráva – č. 6. Gesamtdeutsche Volkspartei v Západním 

Německu. 18. března 1953. 
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zaviněné nedostatečnou agitací mezi voliči a v jejích sympatiích k SPD; toto možné spojenectví 

nahlíží mise značně skepticky a shrnuje, že založením GVP došlo k ještě dalšímu roztříštění sil 

proti Adenauerově politice.581 

 

8.4 Stalinovy nóty 

 

 Dne 10. března 1952 v reakci na rychle postupující hospodářskou a vojenskou integraci 

Spolkové republiky do západních struktur obdržela velvyslanectví Spojených států, Velké 

Británie a Francie sovětskou nótu související s německým problémem.582 Předmět této nóty byl 

skutečně výjimečný až šokující: sovětský vůdce Stalin zde nabízel sjednocené, svrchované a 

demokraticky utvořené Německo, jež by disponovalo vlastní armádou, která by však byla 

omezena jistými restrikcemi: Stalin žádal, aby takto vzniklé Německo nebylo členem žádných 

vojenských aliancí a aby došlo ke konečnému přijetí existence hranice na Odře a Nise. Dále 

pak tato Stalinova iniciativa navrhovala podepsání mírové smlouvy mezi čtyřmi 

druhoválečnými mocnostmi a celoněmeckou vládou. Obsah sovětské nóty měl být projednán 

na čtyřmocenské konferenci, jíž by se účastnila i celoněmecká vláda. Stalin tak ukázal, že by 

obětoval NDR za předpokladu, že by se Německo stalo neutrální zemí.583  

  Stalinovo vystoupení reflektovala Československá vojenská mise ve zprávě Rozmluva 

s ministrem de Nobletem z 21. března 1952, v níž informuje, že tento francouzský činitel během 

rozpravy s československým zástupcem opakovaně vyzdvihoval březnovou nótu Sovětského 

svazu s tím, že tato nóta povede k mírové smlouvě s Německem a že ji francouzská veřejnost 

přijala velmi kladně. Dále de Noblet požádal, aby československá vláda sdělila sovětským 

politickým kruhům, že kampaň, která je organizována NDR a Východem a usiluje o navrácení 

Sárského teritoria Německu, vyvolává u francouzské veřejnosti rozladění, zejména když 

Východ zároveň požaduje uznání hranice na Odře a Nise. Dle de Nobleta je schválení této 

hranice Západem nejdůležitější sovětskou podmínkou podepsání mírové smlouvy 

s Německem. Ukončení agitace za vrácení Sárska Německu by dle de Nobletova vyjádření 

pomohlo francouzským politickým činitelům podporujícím dohodu se SSSR proti těm, kteří 

jsou pod vlivem politiky USA. Stalinovu nótu prezentuje de Noblet jako poslední možnost, jak 

 
581 Tamtéž. 
582 FRUS, 1952–1954, Vol. VII., The Soviet Ministry for Foreign Affairs to the Embassy of the United States, 10 

March 1952, s. 170–172. 
583 GRIEDER, Peter, The German Democratic Republic, London 2012, s. 34–35. 
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mohou velmoci sjednotit Německo a zabránit tomu, aby obě části Německa byly samostatně 

remilitarizovány a byla tak nastolena situace, která by se stala hrozbou míru v Evropě.584 

 Cílem de Nobletova pobytu v Berlíně, jak dále ze zprávy plyne, bylo paralyzovat úsilí 

Spojených států zrovnoprávnit Spolkovou republiku s ostatními zeměmi a vyzbrojit ji. Sám de 

Noblet hodnotil svůj přínos v tom, že USA nebyly stále schopny připojit k SRN Západní Berlín 

jako dvanáctou zemi. Autor zprávy uzavírá, že de Nobleta lze vnímat jako liberálního 

měšťáckého politika, jenž koná na základě obav o bezpečnost Francie před německým 

nebezpečím, má obrovský odpor k Němcům a naprosto odpudivý vztah k USA a k americké 

politice aplikované v Německu.585  

 První Stalinovou nótou se zabývá i zpráva mise z 9. dubna 1952 o politickém směřování 

Spolkové republiky pod vedením Adenauera, přičemž kancléřovu zahraniční politiku považuje 

za velmi problematickou. Mise kriticky hodnotí zejména fakt, že kancléřův plán počítá se 

zapojením Spolkové republiky do „útočné západní aliance“ a s rychlým vybudováním 

západoněmeckého vojska jako s jedinou možností, jak dosáhnout sjednocení Německa. Zvláště 

kriticky je nahlíženo, i některými vládními stranami, že Adenauer ani Západ neberou v potaz 

sovětskou nabídku na sjednocení Německa obsaženou ve Stalinově nótě z 10. března 1952.586  

 Západní velmoci odpověděly na Stalinovu nótu 25. března 1952 zamítavě, neboť 

kritizovaly některé diktátorovy formulace. Trvaly na stanovisku, že podmínkou vzniku 

celoněmecké vlády jsou nezbytné svobodné volby. Nesouhlasily s pevně určenou neutralitou 

sjednoceného Německa, mínily, že německá vláda by měla sama rozhodovat o tom, s kterými 

státy má zájem navázat spojenecké vazby. Spojené státy, Velká Británie a Francie taktéž 

zdůraznily, že na konferenci v Postupimi nedošlo k vymezení definitivních německých 

hranic.587 

 Dne 9. dubna 1952 následovala druhá Stalinova nóta,588 v níž sovětský vůdce přistoupil 

na požadavek Západu uspořádat celoněmecké volby, avšak blíže nespecifikoval, jak by měly 

 
584 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1952–1953, Rozmluva s ministrem de Nobletem. 21. března 1952. 
585 Tamtéž. 
586 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1952–1953, Bonnské ministerstvo zahraničních věcí a spory okolo něho. 9. 

dubna 1952. 
587 LOTH, Wilfried, Die USA und die Stalin-Note vom 10. März 1952: Reinhard Neebe, Wahlen als Test: Eine 

gescheiterte Initiative des Politischen Planungsstabs im State Department zur Stalin-Note vom 10. März 1952, 

Militärgeschichtliche Zeitschrift, Vol. 76, No. 1, 2017, s. 126–132. 
588 FRUS, 1952–1954, Vol. VII., The Soviet Ministry for Foreign Affairs to the Embassy of the United States, 9 

April 1952, s. 200–202. 
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být provedeny.589 V květnové odpovědi590 na tuto nótu západní velmoci stále trvaly na 

stanovisku, že Německo musí disponovat suverenitou v otázkách spojenecké a koaliční 

politiky, čímž opět došlo k popření nároku SSSR na neutralitu Německa. Navíc tři mocnosti 

požadovaly, aby problematika německých hranic spadala do kompetence Německa, které by 

samo formou jednání určilo jejich podobu.591 Oba požadavky západních mocností 

představovaly pro SSSR nepřípustné podmínky. Následovaly ještě dvě sovětské nóty – z 24. 

května592 a 23. srpna 1952593, na které tři velmoci odpověděly 10. července a 23. září 1952. Šlo 

však už jen o potvrzení rozdílných postojů. Přesto však tato etapa velmocenské výměny názorů 

měla kromě ultimativnosti a vzájemné neakceptovatelnosti protichůdných stanovisek i pozitivní 

aspekt. Začalo se totiž přemýšlet o nové čtyřmocenské konferenci.594 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
589 GRIEDER, P., c. d., s. 35. 
590 BEER, Kornelia – WEISSFLOG, Gregor, Weiterleben nach politischer Haft in der DDR: Gesundheitliche und 

soziale Folgen, Göttingen 2011, s. 171. 
591 WIENECKE-JANZ, Detlef, Die Chronik der Deutschen, Gütersloh 2007, s. 389. 
592 FRUS, 1952–1954, Vol. VII., The Soviet Ministry for Foreign Affairs to the Embassy of the United States, 24 

May 1952, s. 248–252. 
593 FRUS, 1952–1954, Vol. VII., The Soviet Ministry for Foreign Affairs to the Embassy of the United States, 23 

August 1952, s. 293–297. 
594 WOLFRUM, E., c. d., s. 94. 
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9 Završení integračního procesu SRN (1954–1958) 

9.1 Pařížské dohody 

 

 Navzdory tomu, že Adenauer označil 30. srpen 1954, kdy francouzské Národní 

shromáždění odmítlo smlouvu o Evropském obranném společenství, za černý den pro 

Evropu,595 následující vývoj nakonec předčil očekávání mnohých, neboť byl pro SRN daleko 

lepším řešením než EOS. O východisko z této situace se zasloužily Spojené státy a Velká 

Británie.596  

 Na přelomu září a října 1954 se v Londýně konala konference devíti zemí – jednaly zde 

tři západní mocnosti (Spojené státy, Velká Británie, Francie), státy Beneluxu, Kanada, Itálie a 

Spolková republika.597 Výsledné konvence, v jejichž přijetí konference vyústila, vedly k tomu, 

že na konferenci v Paříži v říjnu 1954 byl odsouhlasen komplex smluvních systémů. V úmluvě 

se Spolkovou republikou došlo k ukončení platnosti okupačního statutu a SRN nabyla 

suverenity.598 Po stránce vojenské bylo začlenění Západního Německa provedeno po dvou 

osách. SRN se stala součástí nově vytvořené Západoevropské unie (Westeuropäische Union; 

WEU),599 která vznikla z Bruselského paktu a jejímž současným úkolem byla kontrola 

Německa.600 Zároveň všechny členské země Severoatlantického paktu vybídly Spolkovou 

republiku k připojení se k NATO v podobě západoněmeckého obranného příspěvku s tím, že 

SRN nesmí vyrábět atomové, biologické a chemické zbraně.601 Pařížské dohody vstoupily 

v platnost počátkem května 1955.602 Současně s tím, 14. května 1955, se Německá 

demokratická republika stala členem Varšavského paktu.603 

 Zpráva Československé vojenské mise z ledna 1955 sděluje, že Pařížské dohody 

představovaly neuralgický bod pro mimoparlamentní protestní hnutí tvořené zejména politiky 

SPD, náboženskými protestanty a odbory – ve spolkovém sněmu se okolo Pařížských dohod 

 
595 HERBST, Ludolf – BÜHRER, Werner – SOWADE, Hanno, Vom Marshallplan zur EWG: Die Eingliederung 
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596 WOLFRUM, E., c. d., s. 107. 
597 WILL, Martin, Ephorale Verfassung: Das Parteiverbot der rechtsextremen SRP von 1952, Thomas Dehlers 

Rosenburg und die Konstituierung der Bundesrepublik Deutschland, Tübingen 2018, s. 459. 
598 RÖDDER, Andreas – ELZ, Wolfgang, Deutschland in der Welt: Weichenstellungen in der Geschichte der 

Bundesrepublik, Göttingen 2010, s. 22. 
599 CROISSANT, Aurel – KÜHN, David, Militär und zivile Politik, München 2011, s. 81. 
600 WOYKE, Wichard, Europäische Union: Erfolgreiche Krisengemeinschaft. Einführung in Geschichte, 
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odehrávala ostrá diskuse mezi Adenauerem a zástupci frakce SPD.604 Její předseda Erich 

Ollenhauer spoluinicioval tzv. Německý manifest, přijatý v lednu 1955 v kostele sv. Pavla ve 

Frankfurtu nad Mohanem (Paulskirche),605 s poselstvím, že je nezbytné upřednostnit 

znovusjednocení Německa na úkor západní integrace.606 Tohoto tzv. Paulskirchenbewegung si 

všímá i mise, jejíž hodnocení se shoduje s pozdějšími literárními prameny.607  

Odpor vůči remilitarizaci SRN zvyšovalo i působení hnutí Beze mne (Ohne mich – 

Bewegung). Nakonec však tento odpor poměrně rychle ustal. Bylo zřejmé, že majorita 

západoněmeckých občanů souhlasila s integrací SRN západním směrem.608 V témže roce, kdy 

vstoupily Pařížské dohody v platnost, došlo ke vzniku bundeswehru,609 který jako vůbec poprvé 

v německé historii měl být ustanoven v demokracii. K založení bundeswehru mise uvádí, že 45 

% dobrovolných přihlášek bylo podáno přesídlenci, mezi něž mise počítá taktéž sudetské 

Němce, a kvalifikuje to jako jasný důkaz revanšismu – formující se bundeswehr nazývá novým 

wehrmachtem.610  

 

9.1.1 Atomové pro a proti 

 

 V letech 1957–1958 vystoupila do popředí problematika jaderného vyzbrojení 

bundeswehru.611 Tento vývoj vedl k opětovnému aktivizování protestních sil soustředěných 

kolem Paulskirchenbewegung, nyní pod heslem Boj atomové smrti (Kampf dem Atomtod).612 

Strůjcem všeho byl americký záměr vyjádřený v Radfordově plánu umístit na evropském 

kontinentě taktické nukleární zbraně s cílem redukce počtu konvenčních vojsk.613 

 Otázka, zda dojde k vyzbrojení bundeswehru jadernými zbraněmi, se stala stěžejním 

bodem střetu mezi příznivci a odpůrci nukleárního vyzbrojování. Mise ve své zprávě z jara 

 
604 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1954–1958, Řádná měsíční politická zpráva o západním Německu za měsíc 

prosinec 1954 – čís. 8. 12. ledna 1955. 
605 KLEIN, Thomas, SEW – Die Westberliner Einheitssozialisten: Eine „ostdeutsche“ Partei als Stachel im 

Fleische der „Frontstadt“?, Berlin 2011, s. 228. 
606 WOLFRUM, E., c. d., s. 108. 
607 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1954–1958, Řádná měsíční zpráva o západním Německu za měsíc leden 1955 

– č. 9. 7. února 1955. 
608 TEMPEL, K. G., c. d., s. 159. 
609 OSTERMANN, Falk, Die NATO: Institution, Politiken und Probleme kollektiver Verteidigung und Sicherheit 

von 1949 bis heute, Stuttgart 2020, s. 99. 
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v NSR. 27. listopadu 1956. 
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612 TEMPEL, K. G., c. d., s. 159. 
613 RICHARDSON, James L., Deutschland und die NATO: Strategie und Politik im Spannungsfeld zwischen Ost 

und West, Berlin 2013, s. 43. 
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1957 popisuje, zcela v souladu s pozdějšími literárními zdroji,614 že reakce obyvatel SRN byla 

naprosto opačná, než jakou očekávala spolková vláda, jejíž výroky spojené s jadernými 

zbraněmi staly terčem kritiky širokých vrstev.615 Tehdejší spolkový ministr obrany Franz Josef 

Strauß (CSU) jednoznačně loboval za jaderné zbraně.616 Na druhou stranu nejznámější jaderní 

vědci působící ve Spolkové republice (Max Born, Otto Hahn, Werner Heisenberg, Max von 

Laue, Carl Friedrich von Weizsäcker a další) vydali 12. dubna 1957 tzv. Göttingenský manifest 

vyzývající vládu SRN, aby odmítla nukleární zbraně.617 Tento protestní akt měl významný 

ohlas zejména na vysokých školách a v církvi. Mise i pozdější literatura zaznamenávají 

mohutnou pozitivní reakci na tuto iniciativu.618 Dokonce sám Adenauer pozval k diskusi 

některé signatáře tohoto manifestu.619 Problematika jaderného zbrojení související 

s atomovými výbuchy, které probíhaly od roku 1945, vedla k tomu, že se zformovalo početné 

protiatomové hnutí partikulárně internacionálního rozsahu.  

Mise ve své zprávě ze srpna 1957, kdy vrcholily volební boje, informuje, že sociální 

demokracie do této chvíle nepoužila ve volebním boji o hlasy voličů proti frakci CDU/CSU 

argument rozmístění jaderných zbraní na území Spolkové republiky ani fakt, že je zamýšleno 

těmito zbraněmi vybavit i bundeswehr. Navíc prý se SPD dostatečně účinně nepostavila na 

stranu tzv. Göttingenského manifestu. Mise v této souvislosti upozorňuje nejenom na riziko 

hrozící militarizace SRN, ale ideologicky „vytěžuje“ situaci svými závěry o nebezpečí fašizace 

země.620  

 Již tak napjatou atmosféru ještě více vyostřil úspěch Sovětského svazu, jenž v říjnu 1957 

vyslal do vesmíru zemský satelit Sputnik. Tento sovětský krok šokoval Západ, neboť takový 

technologický pokrok zároveň znamenal bezpečnostní riziko.621 Ve stejné době, v říjnu 1957, 

představil ministr zahraničních věcí Polska svůj návrh, jenž vstoupil do historie jako Rapackého 

 
614 Tamtéž, s. 57. 
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plán.622 Jeho záměrem bylo snížit nebezpečí jaderného střetu. Za tímto účelem měla být ve 

střední Evropě ustanovena bezatomová zóna zahrnující Československo, Polsko, NDR a SRN. 

Avšak navzdory svému možnému pozitivnímu vyznění návrh zmírnění napětí nepřinesl.623 Dle 

hodnocení mise však západoněmecká veřejnost a média ve Spolkové republice Rapackého plán 

přijaly pozitivně.624 Západ však mírovým nabídkám Východu příliš nedůvěřoval. Kromě toho 

vše ještě komplikovala – z pohledu Spolkové republiky – skutečnost, že přijetí Rapackého 

plánu by znamenalo akceptovat z mezinárodního hlediska Německou demokratickou 

republiku, což SRN jednoznačně odmítala.625  

 Československá vojenská mise bedlivě sledovala vývoj problematiky jaderného 

zbrojení ve Spolkové republice. Ve své zprávě z ledna 1958 informuje o tom, jak se napětí 

vyvolané těmito otázkami promítá na západoněmecké politické scéně. Debatě týkající se 

zahraničněpolitického směřování předcházelo ve spolkovém sněmu několik projevů. 

Adenauerovo vystoupení hodnotila opozice – představitelé SPD a FDP – negativně, neboť 

odmítl Rapackého plán jako pokračování snahy sovětského bloku poškodit jednotu Západu.626 

Tyto poznatky mise potvrzuje i literatura.627 Adenauerův projev vnímaný jako „podcenění 

významu spolkového sněmu“ vyvolal odpor a při schůzi zahraničněpolitického výboru 

zahájené 20. ledna 1958 „zavládla bojová nálada“, přebírá mise informaci z deníku Die Welt;628 

totéž je zaznamenáno v zápise z plenárního zasedání spolkového sněmu ze dne 23. ledna 

1958.629 

 Jednání ve spolkovém sněmu vyústila koncem března 1958 ve většinové rozhodnutí o 

tom, že dojde k jadernému vyzbrojení bundeswehru, pokud nebude uzavřena celosvětová 

dohoda o generálním odzbrojení.630 Je však třeba zdůraznit, že sice došlo k vyzbrojení 

bundeswehru zbraněmi na nosičích, západoněmecká vláda ovšem neměla pravomoci 
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rozhodnout o jejich případném použití – to mohl učinit pouze prezident Spojených států, do 

jejichž držení jaderné hlavice spadaly.631 Po rozhodnutí spolkového sněmu kulminovaly 

aktivity protestního hnutí Boj atomové smrti.632 Po celé Spolkové republice se za účasti 

opozičních politiků, jako byli např. sociální demokrat Schmid či Thomas Dehler (FDP), 

protestovalo. Toto hnutí odporu vyvrcholilo v dubnu 1958 pochodem v Hamburku, který spolu 

s Brémami požadoval bezatomové pásmo.633 

Zpráva mise z května 1958 analyzující situaci v SPD před květnovým sjezdem ve 

Stuttgartu informuje o další rezistenci SPD proti jaderným zbraním; protestní akci hnutí Boj 

atomové smrti hodnotila jako nejúspěšnější v SRN od roku 1945.634 Během roku 1958 začala 

intenzita protestů klesat. Bylo to dáno skutečností, že rozhodnutí spolkového sněmu již nebylo 

vratné, navíc, jak vyplývá ze zprávy mise z května 1958, spolková vláda dokázala obavy 

majoritní společnosti z komunismu úspěšně využít proti příznivcům protiatomového hnutí.635 

Tomu vyjadřovala silnou podporu Německá demokratická republika, která sebe samu 

představovala jako bojovníka za mír a další státy východního bloku jako „země míru“.  Přestože 

západoněmecké hnutí kritizovalo remilitarizaci jak na Západě, tak i ve východním bloku, 

východoněmečtí komunisté (SED) kritiku východního zbrojení ignorovali a nadále podporovali 

aktivity západoněmeckých příznivců protiremilitarizačního hnutí. Mise ve shodě s literaturou 

uvádí, že pokud by nějací protestující ve Spolkové republice přijali podporu z Východu, 

v důsledku probíhající studené války by se zkompromitovali. Právě na zmíněný fakt upozorňuje 

mise v souvislosti s SPD, která obdržela dopis od Ústředního výboru Komunistické strany 

Sovětského svazu (ÚV KSSS) s výzvou, aby neustávala ve své snaze zabránit atomovému 

zbrojení bundeswehru. Mise přímo uvádí: „V případě, že vedení SPD na tento dopis vůbec 

odpoví, učiní tak nanejvýš vyhýbavým veřejným prohlášením, aby zabránilo nařčení 

z jakéhokoliv spojení a spolupráce SPD s Komunistickou stranou Sovětského svazu.“636    

 
631 WOLFRUM, E., c. d., s. 116. 
632 MEYER-MAGISTER, Hendrik, Wehrdienst und Verweigerung als komplementäres Handeln: 

Individualisierungsprozesse im bundesdeutschen Protestantismus der 1950er Jahre, Tübingen 2020, s. 501. 
633 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1954–1958, Týdenní tisková zpráva čís. 4 od 21.–27. ledna 1958. 29. ledna 

1958. 
634 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1954–1958, Mimořádná politická zpráva č. 5. Předsjezdová situace v SPD. 

5. května 1958. 
635 Tamtéž. 
636 Tamtéž; WOLFRUM, E., c. d., s. 117. 
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9.2 Vliv vyhnanců na vztahy Spolkové republiky Německo k Československu 

 Roky 1954–1958 charakterizované růstem západoněmeckých aktivit vůči tzv. 

východním státům se z pohledu Československé vojenské mise nesly, stejně jako předchozí 

období, v duchu aktivit sudetských Němců nuceně přesídlených z Československa. Jedna z 

jejich frakcí – GB/BHE – byla v německé vládě zastoupena až do září 1957, kdy se konaly 

volby do Německého spolkového sněmu; ve skutečnosti však toto vyhnanecké uskupení trpělo 

od roku  1954 v důsledku řešení sárské problematiky roztříštěností,637 zatímco opravdu aktivní  

organizace vystupovaly jako apolitické nátlakové skupiny.638 Tato skutečnost umožnila, že v 

letech 1957–1958 došlo ke sjednocení vyhnaneckých organizací v jednu – Bund der 

Vertriebenen (BdV).639 Zatímco odsunutí Němci zastoupení v BdV souhlasili s politikou Bonnu 

týkající se remilitarizace včetně jaderného vyzbrojení bundeswehru a západoevropské 

integrace, stavěli se proti navazování diplomatických vztahů spolkové vlády se státy, z nichž 

byli v důsledku druhé světové války nuceně vysídleni. Přesto i v řadách sudetských Němců byli 

zastoupeni příslušníci politických stran SPD a CDU/CSU, kteří se souhlasem své politické 

frakce usilovali o normalizaci vztahů s Československem.  

 V roce 1954, kdy došlo k projednávání sárské otázky mezi Adenauerem a francouzským 

ministerským předsedou Pierrem Mendès-Francem, se rozložila vyhnanecká strana GB/BHE. 

K rozkolu vedl postoj jejích zástupců, kteří vnímali snahu o evropeizaci Sárského teritoria jako 

opuštění německého území, z čehož vyvozovali, že podobné nebezpečí hrozí i v otázce 

dřívějších německých oblastí nacházejících se na východě.640 Negativní postoj zástupců 

GB/BHE k sárskému problému odráží zpráva Československé vojenské mise z počátku června 

1954 referující o tom, že Kraft ostře napadl současný sárský vývoj a domáhal se vyřešení 

německých východních problémů.641 V následujícím roce (1955) Kraft a Theodor Oberländer, 

ministr pro otázky vyhnanců, GB/BHE opustili.642 Zánik strany byl dovršen v září 1957 při 

volbách do třetího Německého spolkového sněmu, kdy v důsledku vzrůstající ekonomické 

 
637 AHONEN, P., c. d., s. 34. 
638 BUCHHEIM, Christoph – IVANIČKOVÁ, Edita – KAISEROVÁ, Kristina – ZIMMERMANN, Volker, 

Československo a dva německé státy, Ústí nad Labem 2011, s. 31. 
639 AHONEN, P., c. d., s. 34. 
640 MÜLLER, Wolfgang C. – STROM, Kaare, Coalition Governments in Western Europe, Oxford 2003, s. 76. 
641 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1954–1958, Řádná měsíční zpráva z úseku kulturního života v Západním 

Německu a činnosti „odsunutých“ za měsíc květen 1954. Číslo 1 – ref. soudr. Andrejsek. 9. června 1954. 
642 VARAIN, Heinz J., Parteien und Verbände: Eine Studie über ihren Aufbau, ihre Verflechtung und ihr Wirken 

in Schleswig-Holstein 1945–1958, Berlin 2013, s. 251. 
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prosperity SRN poklesl počet voličů této vyhnanecké strany a GB/BHE nezískala dostatečný 

počet voličských hlasů.643  

 

9.2.1 Činnost sudetských Němců pohledem zprávy z roku 1956 

 

Mimořádná zpráva Československé vojenské mise z konce listopadu 1956 se zabývá 

aktivitami sudetských Němců ve Spolkové republice. Názor mise potvrzují i nejnovější 

historické výzkumy644 svědčící o tom, že na území budoucí Spolkové republiky bylo vědomě 

zabraňováno integraci odsunutých Němců do německé společnosti; tito vyhnanci pak toužili po 

návratu do svých původních vlastí a s tímto cílem začali vytvářet různé politické, zprvu ilegální 

organizace. V letech 1947–1948 bylo sudetským Němcům dovoleno vytvořit Sudetoněmecké 

krajanské sdružení (Sudetendeutsche Landsmannschaft; SdL). Mise tuto organizaci hodnotí 

jako „krajně revanšistickou“. Dále se ze zprávy mise lze dočíst, že aktivity SdL jsou zaměřeny 

proti Československu.645  

Mise taktéž uvádí, ve shodě s nejnovějšími poznatky,646 i další sudetoněmecké 

organizace – např. dodnes existující Ackermann-Gemeinde647, Seliger-Gemeinde648 či 

Witikobund649. Způsob, jakým mise tyto organizace hodnotí, je opět ovlivněn komunistickou 

ideologií. V Ackermann-Gemeinde spatřuje „reakční organizaci stojící pod vlivem CDU/CSU 

a Vatikánu“, hodnocení Seliger-Gemeinde je spíše popisné, stejně tak nazírá Witikobund, jenž 

měl velký vliv na formování SdL a v současnosti je považován za extremistické hnutí 

sudetských Němců.650  

Mise též přináší důležité informace o stanovisku sudetských Němců k bonnské 

zahraničněpolitické koncepci. Referuje, že sudetští Němci zastupovaní Sudetoněmeckou radou 

jsou zcela ve shodě se zahraniční politikou SRN v otázce příslušnosti k NATO, politického 

 
643 WOLFRUM, E., c. d., s. 50. 
644 BUCHHEIM, Ch. – IVANIČKOVÁ, E. – KAISEROVÁ, K. – ZIMMERMANN, V., c. d., s. 30–31. 
645 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1954–1958, Mimořádná zpráva o činnosti bývalých sudetských Němců 

v NSR. 27. listopadu 1956. 
646 AMOS, Heike, Vertriebenenverbände im Fadenkreuz: Aktivitäten der DDR-Staatssicherheit 1949 bis 1989, 

München 2011, s. 168. 
647 Ackermann-Gemeinde svým názvem odkazující na teologický spis ze středověku Oráč z Čech (Ackermann aus 

Böhmen) byla založena v roce 1946 jako katolické vysídlenecké sdružení usilující o poklidný návrat sudetských 

Němců do Čech, Moravy a Slezska. 
648 Seliger-Gemeinde vznikla roku 1947 jako hnutí sudetoněmeckých sociálních demokratů s podobným 

programem jako Ackermann-Gemeinde, ale i Witikobundu. Jejím nejznámějším představitelem byl Wenzel Jaksch. 
649 Witikobund (Vítkův svaz) založený roku 1947 a pojmenovaný dle hrdiny románu českého Němce Adalberta 

Stiftera. 
650 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1954–1958, Mimořádná zpráva o činnosti bývalých sudetských Němců 

v NSR. 27. listopadu 1956. 
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přístupu k Západu a k USA, ke znovuvyzbrojování SRN a k bojkotování NDR. Politiku 

Spojených států mise charakterizuje jako agresivní a sudetské Němce hodnotí jako krajně 

pravicový element, který souhlasí s každou aktivitou zaměřenou proti Československu a dalším 

zemím východního, tzv. socialistického tábora.651 Mise upozorňuje na rozpory panující mezi 

Bonnem a sudetskými Němci v důsledku nejasné politické koncepce spolkové vlády vůči 

Československu, Polsku a dalším zemím východního bloku v případě návratu odsunutých 

Němců do těchto zemí – za předpokladu uzavření mírové smlouvy a sjednocení Německa. Jde 

o pozoruhodný postřeh rezonující i v nejnovější literatuře,652 totiž o zásadní konstantu, že 

vyhnaní Němci vesměs kritizují fakt, že na setkáních odsunutých Němců zástupci bonnské 

vlády hojně hovoří o právu na návrat, sebeurčení národů, ale zároveň spolková vláda není na 

mezinárodním poli v těchto otázkách aktivní a při jednání se zeměmi Západu či se Sovětským 

svazem o vymožení práva do východních zemí neusiluje.653  

Dále mise sleduje, který ze západoněmeckých politiků se vyslovuje ohledně vyhnanecké 

otázky, a informuje, že Schmidův projev se stal terčem kritiky ze strany odsunutých Němců.654 

Současná literatura dokonce uvádí, že sociální demokrat Schmid měl v květnu 1959 prohlásit, 

že ti ze sudetských Němců, kteří si myslí, že má dojít k připojení sudetského území k Německu, 

„patří do psychiatrické léčebny“.655 O odsunutých sudetských Němcích, misí často hanlivě 

označovaných jako „sudeťáci“, zpráva dále uvádí, že spolupracují s československým exilem, 

a to i s těmi jeho příslušníky, kteří zastávali vůči odsunutým negativní stanovisko. Motivací 

jsou prý obavy z toho, že německá otázka bude vyřešena politikou dorozumění, což vylučuje 

možnost, že by se odsunutí Němci mohli někdy vrátit zpět do svých vlastí.656  

Pozoruhodné je hodnocení vlivu odsunutých Němců na politiku Bonnu. Mise totiž 

aktuální situaci z listopadu 1956 klasifikuje tak, že sudetští Němci organizovaní v jednotlivých 

politických stranách v SRN ani strana GB/BHE, jejíž vliv a počet příznivců klesá, rovněž 

nepředstavují žádnou zásadní politickou sílu, ale že budou vždy zaujímat odmítavé stanovisko 

k vyřešení sporných otázek a k normalizaci vztahů mezi ČSR a SRN. Dále mise opět – v duchu 

tendenční terminologie – označuje emigranty z ČSR za zrádce, neboť „… jako revanšistická 

 
651 Tamtéž. 
652 KUČERA, J., Mírové uspořádání s Německem…, s. 338–340. 
653 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1954–1958, Mimořádná zpráva o činnosti bývalých sudetských Němců 

v NSR. 27. listopadu 1956. 
654 Tamtéž. 
655 KUČERA, J., Mírové uspořádání s Německem…, s. 342. 
656 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1954–1958, Mimořádná zpráva o činnosti bývalých sudetských Němců 

v NSR. 27. listopadu 1956. 
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organizace spojená s ev. nejhoršími našimi zrádci znamenají a budou znamenat krajně 

nepřátelský element v SRN připravený podporovat každý nepřátelský akt proti ČSR“.657  

Za zmínku stojí i postřehy mise o tom, jak vyhnanecký tisk ve Spolkové republice 

referuje o událostech v Polsku a Maďarsku, kde v roce 1956 došlo proti komunistickému 

režimu k povstáním, která byla za pomoci intervence sovětských vojsk krvavě potlačena. Mise 

referuje, že popis dění v Polsku, především však v Maďarsku přináší sudetoněmecký tisk 

s velkým uspokojením a se sympatiemi k maďarské kontrarevoluci. Zásadní vliv komunistické 

ideologie na působení Československé vojenské mise je patrný z tohoto závěru akcentovaného 

vyjádřením, že vyhnanci v SRN „zločince a bandity budapešťské kontrarevoluce nazývají 

svými spolutrpiteli, bratry a solidarizují s nimi“.658  

 

9.2.2 Sjednocení organizací vyhnanců  

 

Roku 1958 došlo k definitivnímu sloučení vyhnaneckých uskupení Verband der 

Landsmannschaften (VdL) a Bund der vertriebenen Deutschen (BvD) do organizace Bund der 

Vertriebenen.659 Československá vojenská mise se onou pomyslnou fúzí, započatou již na 

podzim 1957, zabývá v mimořádné zprávě z konce října 1957. Podle ní nově vzniklé 

vyhnanecké uskupení se ostře staví proti navázání diplomatických styků mezi SRN a státy 

„východního bloku“, jež disponují diplomatickými styky s Německou demokratickou 

republikou.660 S tímto požadavkem souvisí tzv. Hallsteinova doktrína z roku 1955, 

pojmenovaná po státním tajemníkovi spolkového ministerstva zahraničních věcí Walteru 

Hallsteinovi. V tomto dokumentu bylo řečeno, že jediným zástupcem celého Německa je 

Spolková republika Německo, která bude z tohoto důvodu hodnotit navázání diplomatických 

vztahů s Německou demokratickou republikou třetími státy jako nepřátelský akt, a proto SRN 

diplomatické styky s danou zemí přeruší.661 Jedinou výjimku představoval Sovětský svaz, 

s nímž Spolková republika navázala diplomatické styky, aby byli propuštěni němečtí váleční 

zajatci zadržovaní v SSSR.662  

 
657 Tamtéž. 
658 Tamtéž. 
659 BUCHHEIM, Ch. – IVANIČKOVÁ, E. – KAISEROVÁ, K. – ZIMMERMANN, V., c. d., s. 31. 
660 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1954–1958, Mimořádná zpráva o sloučení svazů odsunutých Němců. 31. října 

1957. 
661 MICHEL, Judith, Willy Brandts Amerikabild und -politik 1933–1992, Göttingen 2010, s. 291. 
662 BIERLING, S., c. d., s. 143. 
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 Mise zprávu uzavírá přesnou analýzou, jejímž cílem je odpovědět na otázku, co 

způsobilo, že několik let připravované sjednocení bylo fakticky uskutečněno. Jako hlavní 

označuje fakt, že ve volbách v září 1957 se do spolkového sněmu nedostala vyhnanecká strana 

GB/BHE. Za další důležitý faktor považuje úsilí strany CDU/CSU utvořit sjednocený svaz 

vedený Manteuffelem-Szoegem a ovládnout tak hnutí odsunutých Němců.663 Dále, ve shodě 

s literárními zdroji,664 mise informuje, že se vůdcům revanšistického hnutí podaří tímto krokem 

podnítit mezi odsunutými Němci revanšistické nálady, které vlivem současné hospodářské 

konjunktury ochabovaly.665  

 

9.2.3 Činnost sudetských Němců optikou zprávy z roku 1958 

 

Jednou z nejdůležitějších zpráv Československé vojenské mise je hlášení z druhé 

poloviny června 1958. Týká se sudetských Němců, které mise označuje jako revanšistické a 

považuje je – stejně jako současná literatura – za organizačně nejsilnější vyhnanecké hnutí ve 

Spolkové republice.666,667 Mise klade při svém hodnocení důraz i na to, že západoněmecká 

politická strana CDU se snaží přes sudetské Němce získat vliv na všechny vyhnané Němce a 

jejich organizace s cílem rozšířit svoji voličskou základnu o vyhnance.668 Tento misijní posudek 

je opět v souladu s pozdějšími literárními zdroji uvádějícími, že činnost odsunutých sudetských 

Němců byla po druhé světové válce podporována vzniklou politickou frakcí CDU/CSU.669  

 V misijní zprávě dále čteme, že vyhnanecké organizace jsou proti navazování 

diplomatických styků mezi „NSR a lidovědemokratickými státy“ (myšleny státy východního 

bloku), avšak z důvěrných zdrojů plyne, že někteří sudetoněmečtí poslanci ze stran SPD a 

CDU/CSU uvažují o jednáních s Československem, neboť „si uvědomují, že během několika 

let čím dál tím více přestane být sudetoněmecká otázka problémem hodným i v NSR vůbec 

jakéhokoliv jednání“. Dále mise informuje, že jejím prostřednictvím se tito političtí činitelé 

snaží navázat kontakt s politickými činiteli z ČSR, byť zatím jen soukromě, avšak s 

požehnáním svých politických frakcí, jež usilují i o „zjištění možnosti řešení sudetoněmecké 

 
663 Tamtéž. 
664 WOLFRUM, E., c. d., s. 50. 
665 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1954–1958, Mimořádná zpráva o sloučení svazů odsunutých Němců. 31. října 

1957. 
666 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1954–1958, Mimořádná politická zpráva č. 10. Situace v revanšistickém hnutí 

v NSR. 18. června 1958. 
667 ROCK, David – WOLFF, Stefan, Coming Home to Germany?: The Integration of Ethnic Germans from Central 

and Eastern Europe in the Federal Republic since 1945, New York 2002, s. 202. 
668 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1954–1958, Mimořádná politická zpráva č. 10. Situace v revanšistickém hnutí 

v NSR. 18. června 1958. 
669 AHONEN, P., c. d., s. 49.  
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otázky v rámci normalizace vztahů“. Mise současně dodává, že tyto aktivity jsou v rozporu se 

stanovisky hlásanými na každoročních celoněmeckých sjezdech sudetských Němců.670  

  K hodnocení problematiky odsunutých sudetských Němců přistupuje mise velmi 

podrobně a soustředěnou pozornost věnuje pojmu „právo na domov“ s komentářem, že sudetští 

Němci si pod tímto pojmem představují anulování postupimských dohod a československých 

dekretů týkajících se odsunu a uznání mnichovských dohod. Mise nahlíží sudetoněmecký nárok 

jako nesmyslný a označuje tyto požadavky jako „revanšistické“.671 Navzdory tomu, že pojem 

„revanšismus“ byl přehnaně používán komunistickou propagandou, lze říci, že pro některé 

aktivity odsunutých Němců byl odpovídajícím označením. Jednalo se právě o zmíněnou tzv. 

Heimatpolitik, jejímž cílem byl nejen návrat vysídlených Němců zpět do své vlasti, ale taktéž 

o připojení těchto území k německému státu, což by znamenalo dezintegraci Československa. 

 V další části zprávy o odsunutých sudetských Němcích čteme: „Ukazují, že jsou ochotni 

spojit se s každým a vychvalovat každého, kdo je proti ČSR a jejímu spojenectví se SSSR a LD 

[lidovědemokratickými, pozn. autora] státy, ať je to Čankajšek, fašista Franco, diktátoři ze 

Střední Ameriky, zrádce Prchala a jeho společníci, reakční klérus Vatikánu, hlasatelé studené 

války z USA senátu a jejich generálové nebo zkrachovalá a z LD států vyhnaná šlechta. Pod 

vlivem těchto spojenců se fašistické vedoucí kruhy sudetského hnutí v NSR stávají čím dále 

tím více nástrojem studené války, vzněcovateli revanšismu a podpůrci atomového zbrojení 

v NSR.“ Je zřejmé, že hodnocení mise bylo silně tendenční.672 

 Mise uzavírá zprávu konstatováním, že „…jako celek se bude hnutí [sudetoněmecký 

Landsmannschaft, pozn. autora] stávat jen objektem občasného zájmu velkých politických stran 

NSR a jen figurkou v politické hře bonnské vlády vůči ČSR“.673 Domnívám se, že v tomto 

 
670 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1954–1958, Mimořádná politická zpráva č. 10. Situace v revanšistickém hnutí 

v NSR. 18. června 1958. 
671 Tamtéž. 
672 Tehdejší komunistická propaganda byla vedena po dvou liniích – domácí a zahraniční. Ze zahraničního hlediska 

těžila z prožitku nacistické okupace většiny obyvatel ČSR a usilovala o to, aby Československo a další 

lidovědemokratické státy byly pozitivně vykreslovány. Naopak negativní konotace měl Západ, především Spojené 

státy a Spolková republika. Východní blok vedený Sovětským svazem byl představován jako „tábor míru“, jenž 

usiluje o to aby, nedošlo k vypuknutí třetí světové války. Na druhé straně Západ řízený USA komunisté vykreslili 

jako válečného štváče. Zároveň si komunistická propaganda všímala i exilových činitelů, kteří byli nahlíženi jako 

zaprodanci amerického imperialismu a západoněmeckého revanšismu. Právě termín západoněmecký revanšismus 

a s ním spojené konotace působily poměrně úspěšně na československé občany, zejména na ty, kteří nabyli 

majetky po sudetských Němcích. Navíc SRN byla komunisty označována jako nástupce německého 

expanzionistického úsilí; AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1954–1958, Mimořádná politická zpráva č. 10. Situace 

v revanšistickém hnutí v NSR. 18. června 1958. 
673 Tamtéž. 
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úsudku se mise mýlila, neboť sudetoněmecká problematika hrála důležitou roli i v následujících 

desetiletích – při podpisu tzv. Pražské smlouvy z prosince 1973674 či česko-německé deklarace 

z ledna 1997.675 Jen pro úplnost dodejme, že prvním spolkovým kancléřem, jenž navštívil 

Sudetoněmecké dny, byl Helmut Kohl.676 Dokonce i v dnešní době je problematika sudetských 

Němců stále aktuální a společenskou debatu v červenci roku 2021 rozvířilo udělení nejvyšší 

ceny Sudetoněmeckého krajanského sdružení – Evropské ceny Karla IV. – bývalému ministru 

kultury České republiky Danielu Hermanovi.677  

 

9.3 Vyvrcholení evropské integrace Spolkové republiky Německo 

 

Při studiu archiválií v Archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky se mi 

nepodařilo nalézt žádné, které by se týkaly integrace Spolkové republiky Německo do 

západoevropských struktur v letech 1954–1958. Domníval jsem se proto, že ono informační 

vakuum je zaviněno ztrátou archivních dokumentů Československé vojenské mise z let 1954–

1958. Avšak podobný informačně skoupý obraz předestírají i dobové publikace – poznatky a 

názory vztahující se k datu 25. března 1957, kdy byly podepsány Římské smlouvy, završující 

integraci Spolkové republiky Německo do západních struktur, v nich rezonují jen velmi 

okrajově. Jedinou zmínku týkající se této problematiky přináší až Prohlášení československé 

vlády k budování atomových základen na území Německé spolkové republiky a k vyzbrojování 

západoněmecké armády atomovými zbraněmi ze 4. září 1957.678 V tomto dokumentu je 

zmíněno pouze Evropské atomové společenství, ovšem i z těchto sporadických informací je 

zřejmé, že podobně jako v předcházející časové periodě – 1950–1953 – byl postoj 

československé strany k evropské integraci SRN negativní, což potvrzují i výsledky 

současného výzkumu.679 Z výše uvedeného důvodu – chybějících archivních dokumentů – 

věnuji tuto podkapitolu bližšímu představení začlenění SRN do západoevropských integračních 

struktur.  

 
674 NIEDHART, Gottfried, Entspannung in Europa: Die Bundesrepublik Deutschland und der Warschauer Pakt 

1966 bis 1975, Berlin 2014, s. 114. 
675 SCHMOLLER, Hildegard – KUNSTÁT, Miroslav – BREZINOVÁ, Monika, Vom 20. Jahrhundert ins neue 

Jahrtausend: Österreich und die Tschechoslowakei/Tschechien 1986–2016, Münster 2021, s. 198. 
676 BÖSE, Oskar – EIBICHT, Rolf-Josef, Die Sudetendeutschen: eine Volksgruppe im Herzen Europas: Von der 

Frankfurter Paulskirche zur Bundesrepublik, München 1989, s. 135. 
677 Die Zeit, 16.6. 2021, [cit. 2022-05-22]. Dostupné z WWW: https://www.zeit.de/news/2021-06/16/karlspreis-

der-sudetendeutschen-geht-an-ex-kulturminister?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.cz%2F. 
678 ČSR a Německo…, s. 170–175. 
679 GREGEROVÁ, M., c. d., s. 125. 
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 Otázka Sárska hrála důležitou roli již od konce druhé světové války, kdy negativně 

ovlivňovala postupně se zlepšující vztahy mezi Spolkovou republikou a Francií.680 Vývoj, jenž 

vedl k přičlenění Sárska k SRN, akceleroval od přelomu let 1953–1954, neboť v té době začaly 

ve francouzsko-sárských vztazích panovat neshody zapříčiněné především francouzskými 

ekonomickými komplikacemi, zejména v sárské průmyslové sféře.681 Na dřívější jednání mezi 

Spolkovou republikou a Francií o směřování a budoucnosti Sárského teritoria navázaly v roce 

1954 další rozhovory,682,683 které vyvrcholily jednáním mezi Adenauerem a Mendès-Francem v 

říjnu 1954 a podepsáním Pařížských dohod včetně části označené jako tzv. Sárský statut. Ten 

vytvářel předpoklad, že Sársko bude z politického hlediska nezávislé a evropeizované, avšak 

prostřednictvím celní a měnové unie zůstane sdruženo s Francií. Nejdůležitější však byl fakt, 

že za tři měsíce po vstupu dohody v platnost měl být mezi sárským obyvatelstvem uspořádán 

plebiscit o budoucnosti Sárska.684 K hlasování došlo ve druhé polovině října 1955 a Francie se 

musela smířit s tím, že Sárský statut byl většinou hlasů zamítnut.685 O rok později, v říjnu 1956, 

podepsaly SRN a Francie Lucemburskou smlouvu o Sársku.686 Od ledna 1957 se Sársko stalo 

desátou spolkovou zemí SRN,687 přičemž o tři roky později, v lednu 1960, byl tento stav završen 

i z hospodářského hlediska.688  

 Vykročení Spolkové republiky Německo západním směrem znamenalo spolu s integrací 

do západoevropských struktur rovněž požadavek zákazu Komunistické strany Německa, který 

vláda SRN vznesla v listopadu 1951. Avšak oproti procesu, na jehož konci byla postavena 

mimo zákon další extremistická strana – Socialistická říšská strana (Sozialistische Reichspartei; 

SRP), se mělo ukázat, že prohlášení KPD za nelegální bude pro Spolkový ústavní soud 

v Karlsruhe tvrdším oříškem. Po komplikovaném soudním procesu nakonec došlo v srpnu 1956 

k zákazu KPD, která v Západním Německu působila jako odnož Sjednocené socialistické 

strany Německa (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands; SED), avšak i toto rozhodnutí 

vyvolalo vášnivou debatu. Ozývaly se hlasy, že komunistická strana v SRN by v důsledku 

 
680 MEINECKE, W., c. d., s. 166. 
681 LÜSEBRINK, Hans-Jürgen – POLZIN-HAUMANN, Claudia – VATTER, Christoph, „Alles Frankreich oder 

was?” – Die saarländische Frankreichstrategie im europäischen Kontext / „La France à toutes les sauces?“ – La 

„Stratégie France” de la Sarre dans le contexte européen: Interdisziplinäre Zugänge und kritische Perspektiven 

/ Approches interdisciplinaires et perspectives critiques, Bielefeld 2017, s. 49–59. 
682 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1954–1958, Měsíční zpráva za březen 1954. 13. dubna 1954. 
683 AMZV, Zprávy ZÚ – VM Berlín 1954–1958, Měsíční zpráva za duben1954. 14. května 1954. 
684 ELZER, Herbert, Die deutsche Wiedervereinigung an der Saar: Das Bundesministerium für gesamtdeutsche 

Fragen und das Netzwerk der prodeutschen Opposition 1949 bis 1955, St. Ingbert 2007, s. 465. 
685 VOGT, Martin, Deutsche Geschichte: Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 2016, s. 817. 
686 WEHLING, Hans-Georg, Die deutschen Länder: Geschichte, Politik, Wirtschaft, Berlin 2013, s. 205. 
687 LIEHR, Günter, Frankreich: Ein Länderporträt, Berlin 2016, s. 52. 
688 WOLFRUM, E., c. d., s. 112. 
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poklesu počtu svých voličů časem sama ztratila jakýkoliv význam a že právě jejím zákazem 

získává SED vysoké karty ve hře o znovusjednocené Německo. V NDR totiž nadále existovala 

liberální i křesťansko-demokratická strana, i když obě ovládané komunistickou mocí.689  

 Díky Pařížským dohodám, jež vstoupily v platnost v květnu 1955, disponovala 

Spolková republika suverenitou, což se promítlo i v integračním procesu SRN do 

západoevropských struktur.690 Otcem prohlubující se evropské integrace se stal opět Jean 

Monnet, působící od srpna 1953 jako první prezident Vysokého úřadu Montánní unie. Mělo 

dojít k integraci dvěma směry – na poli hospodářského rozvoje a v oblasti atomové energie, 

která byla v padesátých letech 20. století považována za palivo budoucnosti.691 Zároveň jedním 

z důsledků Pařížských dohod bylo i ukončení zákazu civilního využití jaderné energie v SRN, 

což vyvolávalo obavy, zda Němci nemohou začít vyrábět atomové zbraně.692 Nelze opominout 

ani fakt, že ke společenství jaderných mocností se snažila připojit i Francie, která svou první 

jadernou bombu otestovala v roce 1960.693  

 Postoj Spolkové republiky k užší evropské spolupráci byl zpočátku ambivalentní: 

zatímco Adenauer spatřoval v integraci další příležitost k posílení politického postavení SRN, 

spolkový ministr hospodářství Ludwig Erhard vnímal budoucí hospodářské společenství jako 

komplikaci při dosažení globálního uspořádání volného obchodu. Faktem je, že užší 

hospodářské propojení mělo přispět k posílení západoevropských států tváří v tvář nebezpečí 

komunismu.694  

 Nová pozice SRN v souvislosti s nabytím suverenity byla již jasně patrná během jednání 

v sicilské Messině při setkání ministrů zahraničí zemí Montánní unie v červnu 1955. Zde bylo 

rozhodnuto zpracovat úhrnnou zprávu o vytvoření volného evropského trhu. Na jaře 1956 

vznikla tzv. Spaakova zpráva695, na jejímž základě podepsaly v březnu 1957 v Římě státy 

 
689 FLÜMANN, Gereon, Streitbare Demokratie in Deutschland und den Vereinigten Staaten: Der staatliche 

Umgang mit nichtgewalttätigen politischem Extremismus im Vergleich, Berlin 2014, s. 173; KLEIN, T., c. d., s. 

59; WOLFRUM, E., c. d., s. 54–55. 
690 GÖRTEMAKER, M. – HAMMERICH, H. R. – HILLMANN, J. – POMMERIN, R. – WENZKE, R. – LEMKE, 

B. – THOß, B. – ZÜNDORF, I. – BIRK, E., c. d., s. 64. 
691 WOLFRUM, E., c. d., s. 113. 
692 BROHMANN, Bettina – BRUNNENGRÄBER, Achim – HOCKE, Peter – LOSADA, Ana M. I., Robuste 

Langzeit-Governance bei der Endlagersuche: Soziotechnische Herausforderungen im Umgang mit 

hochradioaktiven Abfällen, Bielefeld 2021, s. 49. 
693 LEMKE, Bernd – KRÜGER, Dieter – REBHAN, Heinz – SCHMIDT, Wolfgang, Die Luftwaffe 1950 bis 1970: 

Konzeption, Aufbau, Integration, München 2014, s. 45. 
694 WOLFRUM, E., c. d., s. 113–114. 
695 Jejím duchovním otcem byl ministr zahraničí Belgie Paul-Henri Spaak, který se už během druhé světové války 

aktivně angažoval v prosazení myšlenky celní unie mezi zeměmi Beneluxu a posléze se zasazoval o širší 

evropskou integraci. 
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sdružené v Montánní unii Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) 

a Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom).696 Následná 

ratifikace obou smluv prošla bez komplikací i v SRN, kde ratifikačnímu procesu již nebránila 

SPD, která poprvé opustila své odmítavé stanovisko proti smlouvám uzavíraným se západními 

státy.697 Úspěšnost projektů se lišila. Zatímco Euratom příliš úspěšný nebyl,698 Evropské 

hospodářské společenství zformovalo výkonný ekonomický blok v čele s Hallsteinem,699,700 

což posvětilo pozici Spolkové republiky na mezinárodním poli.  

Římskými smlouvami, které vstoupily v platnost 1. ledna 1958, byl ukončen proces 

integrace Spolkové republiky do západních struktur. Jeho zásadním výsledkem bylo napojení 

na Spojené státy americké zajišťující trvání SRN. Vazba na Západní Evropu naproti tomu 

zlepšovala pozici západoevropských zemí mezi USA a SSSR. Západoevropskou integrací SRN 

byla završena – především díky Adenauerovi – „zvláštní německá cesta“ (Sonderweg).701 

Západoevropské sjednocení se stalo pro Západní Německo pomyslným bodem odrazu na cestě 

k získání silné zahraničněpolitické pozice a v úsilí o vybudování státu, který bude představovat 

bezpečnostní ukotvení celého západoevropského systému.702   
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701 Pojem Sonderweg označuje princip týkající se historického vývoje Německa a pracující s tezí, že v Německu 

proběhla hospodářská modernizace, která však nebyla provázena modernizací politickou a společenskou. Z toho 

důvodu neprošlo Německo standardním západoevropským vývojem, a proto se dostal k moci nacismus. 
702 WOLFRUM, E., c. d., s. 115. 
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10 Závěr 

V období let 1949–1958, jež zkoumá tato práce, nelze mluvit o tom, že by poměr mezi 

Československem, které se v důsledku druhé světové války stalo součástí východního bloku, a 

Spolkovou republikou Německo integrující se na Západ připomínal normální vztah mezi dvěma 

státy. Tento fakt podtrhuje neexistence vzájemných oficiálních diplomatických styků. Zároveň 

ČSR nelze nahlížet jako suverénní stát, neboť ve svých postojích k německé otázce jen 

podřízeně přejímala základní ideologická východiska východního bloku.  

Ve Spolkové republice existovaly československé generální konzuláty v Baden-

Badenu, Frankfurtu nad Mohanem, Hamburku, Mnichově a konzulát v Düsseldorfu, které však 

byly v listopadu 1950 – na počátku doby nejtvrdšího stalinismu – zrušeny. Jedinými dvěma 

institucemi, jež sloužily jako pomyslná spojnice mezi ČSR a SRN, byly do roku 1967 společná 

kancelář československých podniků zahraničního obchodu ve Frankfurtu nad Mohanem a 

zejména Československá vojenská mise působící v Západním Berlíně. 

Tato mise zrcadlila svými postoji k dění v SRN politickou situaci v Československu, 

což je zřejmé zejména v období nejtěsnějšího přimknutí Československa k Sovětskému svazu 

– v letech 1950–1953. Avšak podřízení československé zahraniční politiky Kremlu začalo být 

patrné už od přelomu let, kdy se z Československa stal sovětský satelit. Tato skutečnost se 

odrazila v československé reakci na vznik dvou německých států – zatímco založení Spolkové 

republiky bylo odsuzováno, ustanovení Německé demokratické republiky bylo adorováno. Již 

v období před únorovým převratem vyzdvihovaly zprávy mise Sovětský svaz jako jedinou 

velmoc, která jedná v souladu s postupimskými závěry, a zároveň kritizovaly počínání velmocí 

Západu v německých západních okupačních zónách. 

Jedním ze záměrů práce bylo i zaplnit v české historiografii prázdné místo týkající se 

pohledu Československé vojenské mise na dění ve Spolkové republice v období vymezeném 

lety 1949–1958, neboť odborné studie zabývající se existencí, aktivitami a působením této 

instituce zcela chybějí. 

V návaznosti na hypotézu vyřčenou na začátku práce je možné tvrdit, že 

Československá vojenská mise byla minimálně ve sledovaném desetiletí nejdůležitější 

československou institucí v západních německých okupačních zónách a poté ve Spolkové 

republice. Důkazem pro toto tvrzení je skutečnost, že zprávy mise byly předávány 

československému ministru zahraničí, Kanceláři prezidenta republiky a dalším centrálním 

úřadům. Československá vláda zřejmě dle misijních informací utvářela svou politiku vůči SRN, 
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a především v přístupu k tzv. sudetoněmecké otázce se řídila misijními závěry. To dokládá i 

zjištění, že k mnoha misijním hlášením lze nalézt poznámky a hodnocení československého 

ministerstva zahraničí. V naprosté většině případů byly tyto zprávy ústředními úřady pozitivně 

přijímány včetně jejich ideologizované dikce a často vyhraněných ideových stanovisek. Našel 

jsem však též silně negativní hodnocení zprávy z roku 1954, kdy pod posudkem byl podepsán 

československý ministr zahraničí Václav David. Ohledně důležitosti misijní instituce lze 

poukázat na fakt, že důležité postavení si mise udržela až do doby ustanovení 

Československého velvyslanectví v Bonnu Pražskou smlouvou z konce roku 1973.  

Navzdory tomu, že většina zpráv mise byla silně tendenční, je potřeba říci, že misijní 

zpravodajství přináší nový úhel pohledu na některé zažité historiografické koncepty. Jedná se 

zejména o první berlínskou krizi, kdy podle tradicionalistických historiků stupňoval napětí 

v Berlíně pouze Sovětský svaz, avšak ze zpráv mise vyplývá, že taktéž americká okupační 

správa v Německu svým chováním přispívala k vyostřování konfliktu. Dalším zajímavým 

zjištěním mise, jež je v souladu s nejnovějšími výzkumy, je i tvrzení, že vysídleným Němcům, 

kteří museli po druhé světové válce opustit své domovy, bylo záměrně znemožňováno začlenit 

se do německé poválečné společnosti, přičemž se kalkulovalo s tím, že mezi nimi budou sílit 

revizionistické nálady vůči zemím východního bloku. 

V návaznosti na tematické okruhy vytyčené v úvodu této práce jsem se snažil 

zodpovědět otázku, jak Československá vojenská mise nahlížela a interpretovala ona tři témata 

zkoumaná v souvislosti se Spolkovou republikou – problematiku vyhnaných Němců v SRN 

s důrazem na sudetské Němce, začlenění Spolkové republiky do západní soustavy, s čímž 

souviselo i řešení statutu Sárského teritoria, a znovuvyzbrojení SRN. U všech tří výše 

uvedených témat se mi potvrdila má hypotéza vyřčená na začátku práce, že postoj mise k nim 

byl značně odmítavý. Problematika odsunutých Němců byla pro misi od prvopočátku stěžejní. 

Otázka vyhnanců – zvláště sudetských Němců a jejich vazby na mnichovskou dohodu – 

představovala totiž pro potenciální znormalizování vztahů mezi ČSR a SRN ústřední bod a 

zásadní komplikaci. Mise věnovala problematice vysídlených Němců se zřetelem na Němce ze 

Sudet značnou pozornost a Landsmannschaft i další sudetoněmecké organizace nahlížela jako 

„krajně pravicové a revanšistické“. Referuje i o ambivalentním postoji sudetských Němců ke 

spolkové vládě a její zahraniční politice a uvádí, že zatímco sudetští Němci souhlasí se 

západoněmeckou prozápadní orientací a s vyzbrojením Spolkové republiky i jadernými 

zbraněmi, kritizují nejednoznačnou politiku vlády SRN vůči Československu, Polsku a dalším 

socialistickým zemím. Mise si zde ve shodě s nejnovější literaturou všímá toho, že spolková 
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vláda zaujímala vůči vyhnancům částečně licoměrný přístup, kdy na domácí půdě ve Spolkové 

republice podporovala jejich nároky, avšak v zahraničí o těchto sudetských požadavcích ani o 

dalších problémech těchto obyvatel příliš nehovořila. Soustředěná pozornost, kterou mise 

věnuje otázce vyhnanců a jejich politické straně BHE (GB/BHE) i problematice podpory 

vyhnaneckého hnutí politickou frakcí CDU/CSU, je posunuta do ideologické roviny též díky 

jazykovým prostředkům – ideologizovanému žargonu a frázismu – které mise používá. Její 

tendenční hlášení, která jsou zejména začátkem padesátých let „prodchnuta revanšismem a 

revizionismem“, zapadají do dobového společensko-politického kontextu komunistického 

sovětizovaného Československa.   

Československá vojenská mise se v periodě 1949–1958 taktéž bedlivě zaměřovala na 

integraci Spolkové republiky do západního společenství, započatou již v roce vzniku SRN 

1949, a svou pozornost upřela především na nově založené Evropské společenství uhlí a oceli. 

Mise je považovala za tzv. superkartel s formálním členstvím SRN, avšak zároveň nahlížela 

ustanovení ESUO jako poškození západoněmeckého průmyslu „cizími imperialisty“. V této 

souvislosti poukazovala na roli spolkového kancléře Adenauera, jemuž přičítala vinu za 

zrychlené odsouhlasení Schumanova plánu provázeného odporem západoněmeckého 

obyvatelstva. Mise zároveň v problematice utvoření ESUO zdůrazňovala roli KPD, její 

varování před Montánní unií a snahu zabránit ratifikaci Schumanova plánu. Mise uváděla, že 

podporovatelé Montánní unie hlásící se k Adenauerově politice usilují především o to, aby se 

Spolková republika stala součástí „útočného Atlantického paktu“, jak mise označovala 

Severoatlantickou alianci, přičemž by tak mělo dojít k ochraně zájmů „západoněmeckých 

kapitalistů“.  

V souvislosti s problematikou západního začleňování vedoucího k suverénnějšímu 

postavení západoněmecké vlády zejména v zahraničněpolitické oblasti zdůrazňuje mise revizi 

okupačního statutu a nabádá k ostražitosti před ještě větší závislostí Spolkové republiky na 

USA. Ke spolkovému ministerstvu zahraničních věcí vybudovanému v 1951 v čele 

s Adenauerem se mise vymezuje jako k instituci spojené prostřednictvím mnoha jejích činitelů 

s nacistickou minulostí a varuje před jeho zahraničněpolitickým proamerickým směřováním.  

Mise si podrobně všímá procesu, jímž spolková vláda nabývala státní suverenity a který 

se v tehdejší perspektivě zdál být završen Generální smlouvou z roku 1952 (nikdo v té době 

netušil, že v důsledku rozhodnutí francouzského Národního shromáždění nevstoupí tato 

smlouva v platnost). S velkými kritickými výhradami prezentuje tuto smlouvu jako pakt, který 
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přinese ještě větší zisk západoněmeckým zbrojařským monopolistům a narůstající chudobu 

západoněmeckému obyvatelstvu. Dále tvrdí, že otázka existence Západního Berlína bude 

v důsledku podpisu této smlouvy nejistá, neboť západní velmoci tímto dokumentem pošlapaly 

mezinárodní dohody řešící problematiku Německa. Mise reflektuje i neúspěšnou snahu 

nedostatečně silné západoněmecké komunistické strany zabránit přijetí Generální smlouvy, 

oceňuje postup KPD a vychvaluje angažmá Německé demokratické republiky v tomto úsilí.  

Problematiku Sárska dává mise do souvislosti s Plevenovým plánem – vysvětluje, že 

podmínkou přijetí tohoto plánu bonnským parlamentem je ukončení protiněmecké politiky 

Francie vůči Sársku. Mise si všímá nacionalistické agitace reagující na protiněmeckou politiku 

v Sársku a z vyvolání této kampaně viní Spojené státy s poukazem na to, že odmítnutí 

Plevenova plánu vedlo v souladu s americkou politikou v SRN ke vznesení dvou nároků – na 

vstup Spolkové republiky do Severoatlantické aliance a na rozřešení otázky Sárska 

prostřednictvím smlouvy mezi SRN a Francií.  

Kvůli chybějícím archiváliím nebylo bohužel možné zjistit přímou reakci 

Československé vojenské mise na začlenění Spolkové republiky do Evropského hospodářského 

společenství a do Evropského společenství pro atomovou energii. Tyto kroky představovaly 

vývoj, k němuž se československá strana ve shodě se Sovětským svazem stavěla značně 

odmítavě a který vedl v roce 1957 k završení integrace SRN do západní soustavy.  

Tento status podřízenosti měl za následek, že do poloviny padesátých let byla zahraniční 

politika ČSR ovlivněna víceznačností sovětské politiky v německé problematice, kdy na jedné 

straně Sovětský svaz opatrně podporoval Německou demokratickou republiku a na druhé straně 

usiloval o to, aby Spolková republika nebyla integrována do západních struktur. 

Československo následovalo i odpor SSSR vůči remilitarizaci Spolkové republiky. Otázka 

jejího znovuvyzbrojení, která kulminovala v roce 1955, představovala pro československou 

stranu největší zahraničněpolitickou komplikaci. Českoslovenští komunisté považovali 

militarizaci Západního Německa za nejzásadnější překážku pro evropskou bezpečnost a 

bundeswehr vytvořený v roce 1955 prezentovali jako zdroj revanšismu – nový wehrmacht. 

Faktem ovšem je, že možnost vyzbrojení Spolkové republiky a jejího začlenění do 

Severoatlantické aliance v roce 1949 byly i pro západní státy a samotné obyvatelstvo SRN 

zprvu naprosto neakceptovatelné. V důsledku vypuknutí korejské války se ovšem hrozba útoku 

Sovětského svazu na Západní Evropu v očích Západu vyhrotila do té míry, že akceptoval 

znovuvyzbrojení SRN, i když toto rozhodnutí vyvolalo zprvu odpor zejména ve Francii, kde se 
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zrodil jako výsledek nesouhlasu s tímto krokem Plevenův plán. Rezistence vůči 

západoněmeckému vyzbrojení byla překonána až americkou výhružkou, že pokud nedojde 

k souhlasu s remilitarizací SRN, omezí USA počet svých vojsk v Evropě. Vláda SRN se ještě 

jednou setkala s živelným odporem západoněmecké veřejnosti, a to v letech 1957–1958, kdy 

vystoupila do popředí otázka jaderného vyzbrojení bundeswehru – mise opět mluví o 

militarizaci, a dokonce o riziku fašizace SRN, připomíná Rapackého plán na vytvoření 

bezjaderné zóny ve střední Evropě a v souvislosti s protesty západoněmecké veřejnosti kritizuje 

pasivitu západoněmeckého mírového hnutí.  

Nakonec i tento odpor ustal. Mise dochází k závěru, že strach z komunismu přehlušil 

obavy z jaderných zbraní. Zároveň si mise, ve shodě s nejnovější literaturou, všímá skutečnosti, 

že pokud by západoněmecká pacifistická hnutí přijala podporu od NDR či ze Sovětského svazu, 

zdiskreditovala by se. 

Z uvedených závěrů plyne, že Československá vojenská mise byla pro Československou 

republiku zdrojem zásadních informací i spoluurčující nositelkou úhlu pohledu na dění ve 

Spolkové republice Německo ve sledovaných letech 1949–1958. Její podrobné, z velké části 

tendenčně uzpůsobené zpravodajství poskytovalo tehdejší československé vládní garnituře a 

republice, která neměla v Západním Německu oficiální diplomatické zastoupení, potřebnou 

informační základnu pro tvorbu zahraničněpolitické linie vůči SRN v duchu prosovětské a 

provýchodní politiky. Legitimita misijního postupu se opírala o zákonné provizorium, které 

platilo až do první poloviny sedmdesátých let, kdy došlo ke zřízení Československého 

velvyslanectví v Bonnu. Přestože chybějící archiválie znemožnily zjistit, jak byl průběh 

některých zásadních událostí v SRN, zejména pohled na vstup SRN do NATO, nahlížen očima 

mise, tři určující milníky, na něž se zaměřila tato práce – tzv. problematiku vysídlených, 

zejména pak tzv. sudetských Němců v SRN, integraci Západního Německa do západní soustavy 

a jeho remilitarizaci – misijní zprávy uložené v AMZV studovat a přiblížit umožnily. Snaha o 

jejich heuristiku, jež byla cílem této práce, ukázala, že nejen způsob formulování misijního 

zpravodajství, ale často i samotné jazykové prostředky použité v hlášeních představovaly 

nástroj komunistické propagandy a ovlivňování veřejného mínění. Misí předestíraná fakta 

vytvářela nezřídka politicky žádanou a očekávanou fabulaci, přesto i zkreslený obraz vypovídal 

o tom, že Spolková republika Německo se v průběhu padesátých let stala západní výspou hájící 

principy demokracie a bezpečnosti. 
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https://www.bundestag.de/webarchiv/textarchiv/2011/34170545_kw28_montanunion-205240


158 

 

 

Tisk 

Die Zeit. 
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