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Anotace 

Předložená práce „Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho 

Brandta (1961–1966). Město za berlínskou zdí“ se zaměřuje na Západní 

Berlín v letech 1961 až 1966 a na kroky Willyho Brandta jako úřadujícího 

starosty města. Město, které se bezprostředně po druhé světové válce stalo 

středobodem světového studenoválečného napětí mezi Východem a 

Západem, se po první berlínské krizi stalo posledním prostupným místem 

v železné oponě, kde docházelo ke styku dvou světů – východního a 

západního. Stavba berlínské zdi 13. srpna 1961 tento stav ukončila a 

významně proměnila situaci Západního Berlína. Město prožilo šok, ze 

kterého se velmi rychle zotavilo, a z následných změn dokonce profitovalo 

díky mimořádnému působení úřadujícího starosty Willyho Brandta. Nebýt 

jeho politického stylu a nového komunikačního přístupu k politice, 

nepodařilo by se nastalou situaci využít k modernizaci a rozvoji Západního 

Berlína. Dokázal zajistit dlouhodobou morální, politickou, ale především 

finanční podporu městu, díky čemuž bylo možné dotvořit kulisu „výkladní 

skříně demokracie uprostřed komunistického moře“. Jeho samotného tento 

úspěch v Západním Berlíně katapultoval do nejvyšších politických postů ve 

Spolkové republice Německo. 

 

Annotation 

This thesis „An Isolated Island: West Berlin under Willy Brandt (1961–

1966). The city behind the Berlin Wall“ concentrates on West Berlin 

between 1961 and 1966 and on the political initiatives of Willy Brandt as a 

Governing Mayor of the city. The city, which became immediately after 

World War II a central point of Cold War tensions between the East and the 

West, remained after the first Berlin Crisis the last gap in the Iron Curtain, 
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where the two worlds – the East and the West – met face to face. After the 

construction of the Berlin wall the city experienced a shock, which it 

overcame very fast, and benefited from the subsequent changes thanks to 

extraordinary work of the Mayor Willy Brandt. His new political style and 

new communicative approach to politics transformed the situation in the 

city and led to rapid modernization and development. He was able to secure 

moral, political and above all financial support for the city for a long time 

period, which enabled to turn the city into a „showcase of democracy in the 

middle of the communist sea“. Such a success in West Berlin elevated Willy 

Brandt into the highest political posts in Federal Republic of Germany. 
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Berlín; Západní Berlín; Willy Brandt; stavba berlínské zdi; městské dějiny; 

Německo; německé dějiny; studená válka; 1961. 

 

Keywords 

Berlin; Berlin West; Willy Brandt; construction of Berlin Wall; city history; 

Germany; German history; Cold War; 1961. 
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1. Úvod1 

 

Berlín a Willy Brandt patří mezi nejvýznamnější fenomény německých a 

světových dějin druhé poloviny 20. století, kdy se jejich symbolické 

„dějinné dráhy“ proťaly a zásadním způsobem se vzájemně ovlivnily. Berlín 

v té době zůstával symbolickým a mytizovaným místem porážky centra 

německého nacismu, významným městem rozděleným mezi čtyři 

spojenecké mocnosti. Město se po skončení druhé světové války rychle 

etablovalo v nejznámější a nejviditelnější jeviště stoupajícího světového 

napětí nově se zrodivší studené války. Toto specifické místo na jednu stranu 

zformovalo osobnost Willy Brandta, na druhou stranu i on sám velmi 

zásadním způsobem ovlivnil město a jeho život. Brandtův politický přístup, 

kterému vděčil za vzestup od nejnižších pozic západoberlínské komunální 

politiky až na její vrchol, byl jednoznačně úspěšný a přinesl mu v 60. letech 

20. století úspěchy ve spolkové politice završené v roce 1969 ziskem 

kancléřského postu a následně v roce 1971 také Nobelovy ceny za mír, která 

mu byla udělena za jeho zahraničněpolitické působení. I zde se kruh uzavírá 

– místem, kde se „naučil“ zahraniční politice, vytvořil si velké množství 

kontaktů a osvojil si specifický a pokrokový zahraničněpolitický přístup, byl 

právě Berlín. 

V průběhu 20. století se Berlín etabloval v jedno z nejvýraznějších 

symbolických míst německých, evropských, ale i světových dějin. Stal se 

centrem ekonomicky úspěšné říše, která se ve 20. století dvakrát pokusila 

ovládnout Evropu. V průběhu druhé světové války se pak Berlín pro 

spojence (a vlastně celý svět) stal symbolem centra (světového) nacismu, 

které muselo být pokořeno za každou cenu. Neshody Sovětského svazu na 

jedné straně a západních spojenců na straně druhé a jejich odlišné názory na 

budoucí uspořádání německého prostoru provázející konec druhé světové 

                                                 
1 Části předkládané práce byly rozpracovány v následujících publikačních výstupech: 
Nigrin, Tomáš: Stavba berlínské zdi. Hybatel modernizace společnosti v Západním 
Berlíně? In: Český časopis historický. 2009, roč. 107, č. 2, s. 336-361. ISSN 0862-6111; 
Nigrin, Tomáš: Život a dílo Willy Brandta v deseti svazcích. Nad jedinečnou německou 
edicí. In: Soudobé dějiny. 2009, roč. 16, č. 1, s. 155-164. ISSN 1210-7050; Nigrin, Tomáš: 
Západní Berlín v 50. a 60. letech 20. století – centrum či periferie Spolkové republiky 
Německo. In: AUC-ST, v roce 2010 v tisku; Nigrin, Tomáš: Willy Brandt a Západní Berlín. 
In: Sborník klubu historiků. V tisku v letech 2010 až 2011. 



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 9 

války vedly v roce 1949 k ustavení dvou německých států – Spolkové 

republiky Německo vzniklé na území okupačních zón Spojených států 

amerických, Velké Británie a Francie a Německé demokratické republiky na 

území části sovětské okupační zóny (část území této zóny byla na konci 

druhé světové války na základě Postupimského protokolu předána Polsku).2 

Berlín následoval osud německého prostoru – na konci války byl podle 

spojeneckých dohod z roku 19443 symbolicky rozdělen na okupační sektory 

a obsazen čtyřmi spojeneckými mocnostmi podobně jako celé území 

Německa. V dlouhodobé perspektivě se tak stal místem s nevyjasněným 

postavením. Město se nacházelo uprostřed sovětské okupační zóny, 

respektive Německé demokratické republiky, a politická polarizace 

Německa se na jeho území profilovala stejně jako v případě okupačních 

zón. Berlínské okupační sektory Spojených států, Velké Británie a Francie 

spolupracovaly jako celistvá jednotka a naproti tomu se od nich sovětský 

okupační sektor postupně izoloval.4  

Nedořešené uspořádání v oblasti Berlína se tak od konce druhé 

světové války stalo téměř nepřetržitým zdrojem napětí mezi Západem a 

Východem a místem, kde se projevila nastupující studená válka svojí první 

horkou krizí. Sovětský svaz se pokusil použít Berlín a západní okupační 

jednotky ve městě jako svého druhu rukojmí a docílit tak prosazení svého 

plánu na uspořádání v německém prostoru či alespoň dosáhnout stáhnutí se 

Západu ze svých okupačních sektorů v Berlíně. Sovětská blokáda 

přístupových cest do Berlína eskalovala v letech 1948 až 1949 první 

berlínskou krizí, v jejímž průběhu byly obyvatelstvo a západní okupační 

jednotky téměř po celý rok zásobovány jen prostřednictvím narychlo 

zorganizovaného leteckého mostu.5 

Berlínská krize nepřinesla sovětské politice úspěch a pouze potvrdila 

příslušnost obou částí města k rozdílným mocensko-politickým blokům. 

Život ve městě kromě politické oblasti ve skutečnosti příliš změn nedoznal. 
                                                 
2 Kleßmann, Christoph: Die doppelte Staatsgründung. Deutsche Geschichte 1945–1955, 
Bonn 1991, 605 s. 
3 „Protokol o okupačních zónách v Německu a správě Berlína“ schválila 12. září 1944 
Evropská poradní komise. In: Benz, Wolfgang (ed.): Deutschland unter alliierter Besatzung 
1945–1949/55, Berlin 1999, 385 s. 
4 Benz, Wolfgang (ed.): Deutschland unter…, Berlin 1999, 494 s. 
5 Wolfrum, Edgar: Die geglückte Demokratie. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart 2007, s. 38. 
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Obyvatelstvo Západního Berlína však prožilo další „hladový rok“. Obecná 

celoněmecká poválečná krize byla v Západním Berlíně v průběhu první 

berlínské krize následována zásobovací krizí a obecným nedostatkem 

„všeho“. Konečný dopad první berlínské krize na Berlín nebyl nikterak 

dramatický – po jejím odeznění po roce 1949 se podařilo vyřešit i 

zásobovací krizi a život ve městě se kromě problémů, které přinášelo jeho 

správní rozdělení, vrátil do vyjetých kolejí. Byla dokonce zachována 

poválečná spojenecká ustanovení vztahující se na volný pohyb obyvatel 

Berlína mezi okupačními sektory. Východní Berlín de facto náležel 

k Německé demokratické republice (NDR) (postupný proces dospěl ke 

svému konci spolu se schválením nové ústavy NDR dne 6. dubna 1968, kdy 

se Východní Berlín stal „hlavním městem NDR“6) a Západní Berlín k sobě 

vázala Spolková republika Německo (takto striktní právní výklad plynoucí 

například ze Základního zákona západní spojenci několikrát suspendovali, 

nicméně Západní Berlín byl ve skutečnosti „téměř“ plnoprávnou zemí 

Spolkové republiky s některými omezenými právy a povinnostmi). Přesto 

bylo doposud možné bez problémů mezi oběma částmi města cestovat a 

dokonce využívat i prostředky městské hromadné dopravy. Napříč 

sektorovými hranicemi pulsoval čilý městský život, lidé navštěvovali 

kulturní představení v obou částech města, živé byly mezilidské vztahy a 

kontakty a v neposlední řadě fungoval celoměstský trh práce.  

Od začátku 50. let 20. století se ze strany Sovětského svazu neustále 

zvyšoval tlak na revizi statutu Západního Berlína. Napětí se vystupňovalo 

poté, co byly v roce 1958 verbální výpady Nikity S. Chruščova a Waltera 

Ulbrichta doplněny zprvu hrozivě vypadajícím Chruščovovým ultimátem. 

Městu opět hrozilo stát se, podobně jako tomu bylo o deset let dříve, 

rukojmím k prosazení sovětských plánů. Chruščov se snažil dosáhnout 

vyřešení pro něj prestižní otázky uspořádání Berlína, kterou nedokázal 

vyřešit ani sám Stalin, a stabilizovat ochromené východoevropské 

ekonomiky. Na Německou demokratickou republiku začínal koncem 50. let 

20. století doléhat aktuální nedostatek pracovních sil, protože otevřené 

hranice do Západního Berlína doslova „pouštěly žilou“ její ekonomice – 

                                                 
6 V orig.: „Berlin, Hauptstadt der DDR“. 
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z NDR odcházeli především mladí a kvalifikovaní pracovníci. Toto „netěsné 

místo“ uprostřed železné opony tak bylo z pohledu východoevropských 

režimů nutné zacelit či zacpat. Když nevyšly hrozby, na které Západ 

nereagoval, přišly o tři roky později na řadu činy.7  

V časných ranních hodinách dne 13. srpna 1961 začaly 

východoněmecké policejní a vojenské jednotky vztyčovat na hranici mezi 

východním a západními okupačními sektory v Berlíně bariéry z ostnatého 

drátu. Od tohoto okamžiku až do pádu berlínské zdi 9. listopadu 1989 znal 

celý svět Západní Berlín jako „město za zdí“ či „izolovaný ostrov“. Poslední 

místo na světě, kde docházelo do roku 1961 navzdory probíhající studené 

válce ke kontaktu mezi „západním“ a „východním“ světem, se stavbou 

berlínské zdi definitivně uzavřelo. Železná opona od té doby již neměla 

žádnou skulinu a neprodyšně oddělovala Východní blok od zbytku světa. 

Došlo tak ke stabilizaci Východního bloku a v podstatě k mocnostem 

vyhovujícímu defenzivnímu zakonzervování řešení dosud otevřené 

berlínské, ale i německé otázky. Již tak složitou a těžkou situaci Západního 

Berlína – zde viděno prismatem „obyčejného“ obyvatele města – to ovšem 

ještě více zkomplikovalo. 

Stavbou zdi však byl korunován a stabilizován poválečný vývoj, 

rozdělení Německa i situace Západního Berlína. Sovětský svaz nedokázal 

prosadit své agresivní požadavky a jím navrhované změny a musel se 

uchýlit k defenzivnímu, avšak přinejmenším jeho sekundárním cílům 

vyhovujícímu řešení. Stavba zdi zklidnila poválečnou palčivou a 

nedořešenou otázku odlivu pracovních sil a horké krize studené války se 

přenesly na jiná místa planety. 

Berlín, symbolické a významné místo dějin, zrodil celou řadu 

významných osobností. Nejznámější z nich se stal výjimečný politik Willy 

Brandt. Právě napětí kolem Berlína a neustálé hrozby ze strany Sovětského 

svazu byly nenahraditelnou školou, kterou tento politik prošel. Již 

Chruščovovo ultimátum výrazně zvýšilo nervozitu v Západním Berlíně a 

nutilo čerstvě zvoleného starostu Willyho Brandta k jasným krokům. Pro něj 

se od té doby rozběhl několik let nekončící vyčerpávající maratón 

                                                 
7 Wettig, Gerhard: Chrutschows Berlin-Krise 1958 bis 1963. Drohpolitik und Mauerbau, 
München 2006, 312 s. 
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vyjednávání, zahraničních cest a projevů, ve kterých se snažil vystupovat 

jednoznačně ve jménu zachování svobodné existence Západního Berlína. 

Ačkoliv se hrozba Chruščovova ultimáta – předání kontroly nad 

přístupovými cestami do Západního Berlína Německé demokratické 

republice – začala postupně spolu s krátkým obdobím studenoválečného tání 

rozplývat, nebezpečí plynoucí z jeho naplnění ještě nebylo zcela zažehnáno. 

Díky těmto zkušenostem se Brandt dokázal zorientovat na poli „vysoké“ 

politiky, vytvořit si kontakty a s ohledem na svoji funkci ve městě nalézt 

svůj osobitý a otevřený politický styl, kterým komunikoval s obyvateli 

„svého“ města. Brandt se v Západním Berlíně naučil „p řežití“ a specifické 

politice možné jen na hranici Západního a Východního bloku.8  

Průběh druhé berlínské krize a především zprvu omezené angažmá 

západních politiků včetně západoněmeckého kancléře v řešení situace po 

stavbě zdi dne 13. srpna 1961 daly vyniknout výjimečné osobnosti 

úřadujícího starosty Západního Berlína Willyho Brandta a katapultovala jej 

mezi tehdejší nejznámější politické osobnosti světa. Brandt se díky své 

rozhodnosti a okamžité připravenosti jednat stal pro obyvatele Západního 

Berlína, Spolkové republiky Německo a v podstatě celého západního bloku 

na dlouhou dobu symbolem výdrže a přežití v období ztížených podmínek a 

téměř neustálého ohrožení svobody a bezpečnosti města. 

 

*** 

 

Stavba zdi dne 13. srpna 1961 se stala přelomovou událostí v několika 

rovinách. (1) Především rozdělila město Berlín na dvě městské jednotky, 

které pozbyly téměř jakéhokoliv vzájemného kontaktu, jak tomu bylo 

v období od první berlínské krize až do roku 1961: bez nadsázky se dá říci, 

že s rozdělením města se musely vypořádat obě jeho poloviny. V zorném 

úhlu této práce se nachází vývoj v západní polovině města a zodpovězení 

otázky, jaké konkrétní dopady měla stavba zdi na společnost, městské 

hospodářství a fyzickou funkci města. Zkoumána bude proměna politického 

                                                 
8 Heimann, Siegfried (ed.): Berlin bleibt frei. Politik in und für Berlin 1947–1966, Band 3, 
Bonn 2004, 637 s. 
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postavení Berlína a také proměna jeho symbolické role, jakou sehrával na 

„jevišti studené války“.9 

 

(2) V další části pak bude zodpovězena otázka, jak stavba zdi poznamenala 

politický osud Willyho Brandta. Je třeba si položit otázku, jakým způsobem 

ovlivnila stavba zdi Brandtovu politickou kariéru a jakým způsobem přispěl 

svojí politickou činností k faktickému „zlepšení“ situace a života ve městě. 

Události 13. srpna 1961 se odehrály necelý měsíc před volbami do 

Spolkového sněmu, ve kterých kandidoval za sociálnědemokratickou stranu 

na post kancléře. Brandt dostal možnost stát se sociálnědemokratickým 

kandidátem na kancléře po programovém posunu, který se odehrál po 

stranickém sjezdu v Bad Godesbergu v roce 1959. Právě jeho výjimečná, 

svěží a věkem mladá politická osobnost se měla stát hlavní tváří celé 

badgodesberské programové změny.10 

Předkládaná práce zformuluje a definuje odpovědi na otázku, jaké 

změny Západnímu Berlínu a především jeho obyvatelstvu přinesla stavba 

zdi. Především ji provázely značné strukturální problémy související 

s rozdělením městské (tedy celoberlínské) infrastruktury podél sektorových 

hranic. Tyto problémy zasáhly v prvních dnech především západoberlínské 

obyvatelstvo, které zprvu propadalo panice, jakkoliv silná frustrace 

z existence zdi a sní spojených obtíží přetrvávala mezi západo- i 

východoberlínským obyvatelstvem až do roku 1989. Do budoucna se pak 

muselo západoberlínské obyvatelstvo smířit s životem na intenzivně 

využívaném a hranicemi (respektive zdí) omezeném městském území 

Západního Berlína. Západní část Berlína samozřejmě nebyla v průběhu 

svého historického vývoje připravována na všechny prostorové funkce, 

které musela po obestavění západní části města zdí převzít – tedy konkrétně 

veškerý provoz a zázemí městské infrastruktury, intenzifikovanou 

průmyslovou výrobu či trávení volného času západoberlínských obyvatel. 

Rozdělením se zcela změnily dopravní proudy ve městě, kterým se 

infrastruktura přizpůsobovala po celá předchozí desetiletí. Postiženo bylo i 

                                                 
9 Daum, Andreas W.: Kennedy in Berlin, Cambridge 2008, s. 5.  
10 Münkel, Daniela (ed.): Auf dem Weg nach vorn. Willy Brandt und die SPD 1947–1972, 
Band 4, Bonn 2000, 658 s. 



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 14 

západoberlínské hospodářství, které z části přišlo o odbyt zejména kvůli 

zhoršení komunikačního spojení se Spolkovou republikou a tedy i s jeho 

hlavními odbytišti. Svůj vliv sehrála také zvýšená míra nejistoty ohledně 

budoucnosti Západního Berlína.  

Hypotézou této práce je, že Willy Brandt zásadním způsobem přispěl 

v krátkodobé i dlouhodobé perspektivě ke stabilizaci a zlepšení situace 

Západního Berlína především díky konceptu založenému na snaze předejít 

možnému úpadku města. Problematika města měla být udržena v centru 

zájmu západoněmecké (a také světové) politiky, aby došlo k maximalizaci 

podpory pro zdí obklopený „městský ostrov“ – pro nově se etablované 

pojetí Západního Berlína jako „výkladní skříně kapitalismu“. Jeho plán 

vyšel a pro svůj plán stabilizace situace Západního Berlína získal světové 

politiky, západoberlínské i západoněmecké obyvatelstvo. S politikou W. 

Brandta jednoznačně souvisí fakt, že se berlínská krize a stavba zdi 

neočekávaně staly spouštěcím momentem berlínského hospodářského 

zázraku, který definitivně ukončil socio-ekonomickou krizi západní části 

města, která se vlekla již od porážky nacistického Německa v roce 1945. 

Berlínu následně přinesl prosperitu a vytvořil specifické, lákavé a zajímavé 

ekonomické, společenské a kulturní milieu, které tu přetrvalo až do pádu zdi 

a konce studené války.  

 

Zpracování tématu bude v knize rozděleno do dvou hlavních celků 

(respektive kapitol): 

 

(1) První z nich zanalyzuje situaci ve městě, respektive definuje změnu, 

která nastala po 13. srpnu 1961, a sleduje jeho vývoj až do roku 1966. 

Hlavní důraz je kladen na strukturální proměny Západního Berlína jako 

autonomní městské jednotky. Na to navazuje zpracování vývoje ve 

společnosti a zobrazení způsobu, jímž lidé na vzniklou situaci reagovali, což 

bylo mj. ovlivněno i stavem hospodářství, respektive jeho výkonnostními 

výkyvy. Těžko měřitelným, avšak pro náladu v Západním Berlíně 

významným byl faktor propagandy – nutno brát v úvahu, že náladu ve městě 

negativně a významnou měrou ovlivňovala komunistická propaganda šířená 

východoněmeckými rádiovými a televizními stanicemi. 
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(2) Druhá kapitola práce se zaměří na osobnost Willyho Brandta, jehož 

specifická životní cesta byla významným způsobem poznamenána právě 

událostmi v Berlíně. Proto je tato část práce uvedena podrobným 

zpracováním Brandtovy politické cesty do Západního Berlína a jeho 

etablováním se v komunální politice. Z jeho politických kroků klade práce 

důraz především na ty, které činil z pozice úřadujícího západoberlínského 

starosty v období od stavby zdi do roku 1966, kdy město definitivně opustil 

a odešel na post spolkového ministra zahraničních věcí do Bonnu. Tato 

pasáž by měla napovědět, jakými hesly a principy se řídila Brandtova 

politika. Zcela zásadní roli pak bude hrát analýza Bradtových mediálních 

vystoupení, s jejíž pomocí lze lépe pochopit jakým způsobem a jak 

intenzivně Brandt ve své mediální politice reagoval na vývoj v Západním 

Berlíně a jakým způsobem se tyto reakce promítaly do jeho praktických 

kroků při řešení jednotlivých problémů. 

Závěr práce přináší v první řadě ověření jejích tezí a shrnuje hlavní 

aspekty vlivu stavby berlínské zdi na západoberlínské obyvatelstvo i na 

ekonomickou a politickou situaci města. Dále hodnotí roli Willyho Brandta 

a jeho vliv na západoberlínský vývoj, přičemž zejména srovnáním výsledků 

analýzy Brandtových mediálních a politických kroků ukazuje, zda je na 

konkrétním příkladě Západního Berlína a vývoji po stavbě berlínské zdi 

možné demonstrovat vzdálenost a vzájemnou nezávislost „skutečné“ a 

„politicky artikulované“ reality. 

 

*** 

 

Metodologicky se musela předkládaná práce vyrovnat zejména s uchopením 

Berlína jako složitého fenoménu s neméně složitým historickým zázemím. 

Berlín je nutné chápat jako specifický městský prostor. Takový prostor 

prošel v průběhu vývoje mnoha změnami – od kulis velké politiky se stal 

její součástí a místem, kde se politika sama odehrává. I samotná společnost 

města se pak postupně stala specifickým tématem – její milieu se vyvíjí 

odlišně od zbytku země následkem zúžení jejího prostoru, těsnějších 
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kontaktů mezi lidmi, možnosti intenzivnější komunikace i odlišné 

socioekonomické skladby společnosti.  

Po druhé světové válce se Berlín stal doslova „jevištěm“ studené 

války, na kterém se odehrálo mnoho zejména politických událostí 

iniciovaných oběma mocensko-politickými bloky. V tomto smyslu 

zkoumání Berlína jako politického tématu vyžaduje aplikaci odpovídajících 

metodologických postupů. Jako první se nabízejí politické dějiny 

v klasickém pojetí – ty však nedokázaly obsáhnout celou šíři zkoumané 

problematiky. Klasické politické dějiny se totiž omezují na (téměř čistou) 

deskripci rozhodnutí nejvyšší politiky. V podstatě tak vylučují společnost i 

všechny ostatní politické prvky z badatelského pohledu a pracují s vysokou 

politikou jakoby v „uzavřeném akváriu“ bez dalších vnějších, právě třeba 

společenských, vlivů a vazeb. S omezeným rozsahem politickými dějinami 

„zkoumatelných“ otázek se potýkají historici již několik desetiletí. Zhruba 

od 70. let 20. století pak došlo vlivem tématizace diskurzu k výrazné 

redefinici přístupů a vytvoření konceptu nových politických dějin.11 Ty se 

měly vypořádat s nedostatky klasických politických dějin a probořit tradiční 

a dlouho přežívající limity oboru. 

Politika se měla, podle definice nových politických dějin, především 

zbavit svého zaměření pouze na nejvyšší kabinetní rozhodnutí a kruhy, měla 

„sestoupit“ níže a otevřít se i tématům z nižších politických vrstev a zároveň 

rozšířit svůj záběr i o společnost, ekonomiku, kulturu či jazyk. Aby byl tento 

posun možný a úspěšně dokonaný, bylo třeba rozšířit „politizovatelnost“ 

témat. Teoretický diskurz s centrem ve Spolkové republice přispěl k 

výraznému rozšíření mantinelů a redefinici politiky.12 Aby obsáhla i nově se 

vyprofilované společenské skupiny a nová témata, začala být chápána jako 

obousměrná komunikace. Tím pádem mohlo dojít k „politizaci“ a následně 

mohlo být podrobeno historickému zkoumání výrazně širší spektrum 

                                                 
11 Konceptu nových politických dějin se věnuje například: Iggers, Georg G.: Dějepisectví 
ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002, 177 s.; Kraus, 
Hans-Christof – Nicklas, Thomas (eds.): Historische Zeitschrift – Beiheft. Band 44. 
Geschichte der politik. Alte und neue Wege. Oldenbourg Verlag, München 2007; 
Cornelißen, Christoph (ed.): Geschichtswissenschaften, Frankfurt (M) 2002, 320 s.; Pešek, 
Jiří: (Západo)německé dějepisectví 60. let mezi tradicí státně politické historiografie a 
„modernitou“ sociálních dějin. In: AUC-ST – v tisku. 
12 Pešek, Jiří: (Západo)německé dějepisectví 60. let mezi tradicí státně politické 
historiografie a „modernitou“ sociálních dějin. In: AUC-ST – v tisku. 
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problémů než dřívě. Tomuto posunu napomohlo předchozí empirické 

zjištění, že dokonce ani v absolutních monarchiích či totalitárních režimech 

nemá politika pouze jednosměrný průběh, tedy od vládnoucích vrstev 

směrem k ovládaným, ale jedná se o vzájemnou interakci mezi vládnoucí a 

ovládanou částí společnosti pomocí symbolů, projevů a demonstrací – jedná 

se tedy o komunikaci.13 V tomto konceptu se politika jako zápas o moc 

přenesla z kdysi čistě politických kolbišť do nových kontextů – na pole 

komunikace s voliči a do řečnických bitev v průběhu volební kampaně.  

Události v Berlíně odpovídají především definici politiky jako 

souboje o moc a jako komunikaci. Skrze Berlín se instrumentalizuje 

fyzický, ale především propagandistický (tedy komunikační a symbolický) 

souboj obou hlavních mocensko-politických bloků v průběhu studené války. 

Skrze Berlín probíhá obousměrná komunikace – pro jeden blok byl Západní 

Berlín „ostrůvkem svobody uprostřed komunistického moře“, pro druhý pak 

„revanšistickým hnízdem západního imperialistického fašismu“ – směřující 

k obyvatelům města, ale i ke společnosti na Západě i Východě. Rovinu 

nejvyšší politiky pak doplňuje německá spolková politika a západoberlínská 

zemská, respektive komunální politika. Politická osobnost Willyho Brandta 

se zrodila právě díky jeho umění instrumentalizace politických témat do 

komunikace. Díky úspěšné a moderní komunikaci se mu podařilo obstát ve 

volbách a stát se západoberlínským úřadujícím starostou a následně uspět i v 

SPD na spolkové úrovni – stát se volebním leaderem pro volby do 

spolkového sněmu a následně spolkovým ministrem zahraničí a spolkovým 

kancléřem. Brandtova politika v následujícím období je analyzována na 

základě přiblížení a komparace jeho politických rozhodnutí a paralelně 

k tomu jeho mediálních výstupů a politických projevů. Především mediální 

analýza je pak srovnávána s výsledky analyticko-deskriptivní osy celé 

práce. Zde se pak zobrazuje výsledek, který ukazuje, jakým způsobem jsou 

problémy města instrumentalizovány a komunikovány, aby bylo dosaženo 

jejich řešení či s jejich pomocí určité mocenské pozice. Dochází tedy 

k setkání a ke komparaci komunikací vytvářené „politické“ a „reálné“ 

reality. 

                                                 
13 Frevert – Haup (edd.): Neue Politikgeschichte: Perspektiven einer historischen 
Politikforschung. Frankfurt (M) 2005., s. 14–16. 
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1.1. Kritické zhodnocení pramenů a literatury 

 

Badatelská práce zaměřující se na dějiny Berlína a život Willyho Brandta 

s hlavním důrazem na první polovinu 60. let 20. století je poznamenána 

několika skutečnostmi. Tou nejzávažnější je nedostatek sekundární 

literatury zaměřené na městské dějiny Západního Berlína, příliš mnoho 

literatury věnující se životu Willyho Brandta, nicméně koncentrující se 

především na jeho život v pozdějším období, a také značná fragmentace 

archivních pramenů a částečně jejich neúplnost. 

Berlín zmiňuje v souvislosti s nejrůznějšími krizemi studené 

války obrovské množství publikací. Ve většině z nich se tak zpracování 

berlínské krize či stavby berlínské zdi a s nimi souvisejících fenoménů 

omezuje pouze na dílčí kapitoly. Jen málo z nich recipuje „obyčejné“ 

obyvatele města, kteří se musí smířit s životem v „kulisách“ studené války. 

Světlou výjimku a základní publikaci pro berlínské městské dějiny po roce 

1945 představuje publikace „Berlin 1945–1990“ Wolfganga Ribbeho14 a 

„Die Insel“ Wilfrieda Rotta.15 

Osobnost Willyho Brandta na druhou stranu „trpí“ „nadprůměrným“ 

zájmem historiků a publicistů, nicméně centrem jejich zájmu se stává 

především Brandtova politická éra datující se od druhé poloviny 60. let 20. 

století. Zde je tedy třeba vybrat jen ty publikace, které se skutečně zaměřují 

jen na v této práci sledovaná témata. Na druhou stranu je třeba mít se zde při 

práci s literaturou na pozoru a dbát ve zvýšené míře na její politické 

zabarvení. Část autorů (i badatelů) totiž působí ve stranických „barvách“ a 

dle své orientace Brandta buď adorují, či zatracují. 

Pramenný výzkum tak rozsáhlého tématu (což se týká opět hlavně 

Willyho Brandta) je typický obrovskou fragmentací archiválií rozesetých 

mezi mnoho archivů po celém světě. Badatelská činnost vyžadovala 

návštěvu mnoha archivů jak v Evropě (zde například Berlín, Bonn, 

Londýn), tak i ve Spojených státech (zde například Washington DC, 

                                                 
14 Ribbe, Wolfgang: Berlin 1945–1990. Grundzüge der Stadtgeschichte, Berlin 2002, 228 s. 
15 Rott, Wilfried: Die Insel. Eine Geschichte West-Berlins 1948–1990, München 2009, 478 
s. 
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Boston). Druhým problémem je v některých archivech zachované obrovské 

množství archiválií. Zřejmě nejmarkantnější je v tomto smyslu Archiv 

nadace Friedricha Eberta („Friedrich-Ebert-Stiftungsarchiv“), kde je 

uchováno doslova vše, co prošlo Willymu Brandtovi „rukama“ či kde si 

poznamenal byť jen jedno písmenko. Výzkumnou práci v takovém případě 

ztěžuje a zpomaluje skutečnost, že je nutné tyto dokumenty nejprve vzít do 

ruky, přečíst, aby se následně zjistilo, že je jejich výpovědní hodnota 

nulová.  

 

1.1.1. Rozbor pramenů 

 

Základem této práce se stal pramenný výzkum uskutečněný rovnoměrně pro 

obě hlavní části práce. Vzhledem k rozsahu tématu bylo nakonec nutné 

navštívit celkem osm archivů v pěti státech. Základní část výzkumných 

prací probíhala v Zemském archivu v Berlíně („Landesarchiv Berlin“ – 

LAB), kde se nacházejí jednak spisy z kanceláře úřadujícího starosty a další 

související dokumenty, korespondence úřadujícího starosty16 a také 

statistické údaje, respektive městské statistické ročenky, které byly nezbytné 

pro zjištění operacionalizovatelných hodnot týkajících se hospodářství, 

obyvatelstva a financí v Západním Berlíně.17 V LAB jsou také dostupné 

dobové verze západoberlínské zemské ústavy včetně komentářů ze 60. let 

20. století.18 Časově náročnější byl výzkum ve spisech z kanceláře 

úřadujícího starosty (také v LAB), kde jsou nejrůznější druhy materiálů. 

Tato archivní složka obsahuje politické, statistické i osobní zprávy a 

bohatou, především úřední, korespondenci vrchního berlínského starosty. Za 

zmínku stojí korespondence například s Konradem Adenauerem či 

zlomkovitě i s Brunem Kreiskym.  

Pro výzkum proměn celkové situace v Západním Berlíně po roce 

1961 tak z LAB byly využity nejrůznější statistické informace, dopisy a 

                                                 
16 Hlavní signatura B Rep. 002, in: LAB. 
17 Hlavní signatura Zs, in: LAB. 
18 Například: Die Verfassung von Berlin. Mit einer Einführung, ergänzenden Dokumenten 
und dem Text des Grundgesetzes, 4., erweiterte Auflage, Landeszentrale für politische 
Bildung, Berlin 1965. 
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pokyny týkající se propustkových dohod19 a především detailní sociologické 

zprávy a analýzy Harolda Hurwitze. Tyto sociologické zprávy patřily beze 

sporu k nejcennějším nálezům. Nakonec se ukázalo, že kompletní (sic!) 

digitalizovaný soubor těchto zpráv se nachází v archivu GESIS.20 Tento 

zdroj informací se ukázal být pro zjištění vývojových trendů v 

západoberlínské společnosti klíčový. Jistou nevýhodou archivu LAB tak 

zůstává skutečnost, že doposud není ze sledovaného období zpracováno a 

roztříděno mnoho desítek metrů archiválií. V podstatě se dá říci, že i po 

prostudování naprosté většiny materiálů pocházející z Brandtovy kanceláře 

úřadujícího starosty, zůstalo stále ještě mnoho „bílých míst“. Práci také 

ztěžoval velice obstrukční přístup německého archivního zákonodárství 

k pořizování kopií ze zkoumaného materiálu badatelem přímo v archivech – 

tedy ideálně digitálním fotoaparátem. Ve většině archivů, včetně LAB, je 

možné pouze objednat kopírování u archivního personálu, ovšem za 

nezanedbatelný poplatek. Snaha ochránit archiválie je jistě záslužná, 

nicméně je pochopitelná spíše u starších než soudobých archiválií, které 

mají podobu moderní tiskoviny vyhotovené na kvalitním kancelářském 

papíře de facto srovnatelném s dnešním.  

„Bílá místa“, která byla identifikována v průběhu prací v LAB, měla 

být „zacelena“ následným výzkumem v dalších archivech. Druhý 

nejvýznamnější výzkum byl proveden v archivu Nadace Friedricha Eberta v 

Bonnu („Friedrich-Ebert-Stiftungsarchiv“ – FESA), kde jsou uchována 

klíčová deposita Willyho Brandta21 a Egona Bahra22 pro zpracování 

především druhé kapitoly práce věnované krokům a politice Willyho 

Brandta v Západním Berlíně. V archivu se nachází obrovské množství 

dokumentů pocházejících přímo od Willyho Brandta. Všechny jsou zde 

uchovávány až v posvátné opatrnosti – všechny listy v depositu Willyho 

                                                 
19 Zde jsou míněny dohody mezi představiteli západoberlínské radnice a východoněmecké 
vlády o možnosti krátkodobé návštěvy obyvatel Západního Berlína svých příbuzných či 
známých ve východní části města v období svátků. Tyto dohody byly uzavřeny poprvé 
v roce 1963. 
20 Veškeré Hurwitzovy výzkumy jsou zdigitalizované a přístupné pod názvem „H. Hurwitz, 
Die Berlin-Datenbank“ v archivu GESIS – Leibnitz Geselschaft für Sozialwissenschaften, 
další info na www.gesis.org, staženo dne 22.1.2010. 
21 Nejvíce materiálů k zpracovávanému tématu se nachází pod klíčovými slovy 
„Beruflicher und politischer Werdegang“ či „Publikationen“, in: FESA, Willy Brandt 
Archiv. 
22 FESA, Depositum Egon Bahr.  
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Brandta jsou každý zvlášť vloženy do umělohmotných desek, o povolení 

bádat v archivu se musí žádat dozorčí rada dotyčného deposita a pořizování 

jakýchkoliv kopií dokumentů (i prostřednictvím archivního personálu) je 

naprosto vyloučené. Problémem opět zůstává, že se období let 1961 až 1966 

nachází ve stínu pozdějších Brandtových funkcí ve spolkové politice. 

Studium materiálů v tomto archivu i tak nabídlo solidní fundament pro 

analýzu Brandtových mediálních výstupů, které jsou zde všechny 

uchovány.23 Podobně jako v LAB, ani zde nejsou zpřístupněny všechny 

materiály. Jedná se však o záměrné utajení všech dokumentů s nádechem 

osobních sdělení včetně osobní korespondence. Zásahy má na svědomí 

poslední manželka Willyho Brandta paní Brigitte Seebacher, která jeho 

archivní pozůstalost dokonale „pročistila“ především právě od osobních 

spisů.24 

V průběhu výzkumných prací ve FESA se ukázalo, že nelze provádět 

výzkum zaměřený na Willyho Brandta bez paralelního výzkumu v depositu 

Egona Bahra, jehož správa nepodléhá tak přísným pravidlům. Úzká 

spolupráce obou mužů je cítit ještě po letech i v archivu, protože díky oběhu 

většiny dokumentů mezi Brandtem a Bahrem tvoří oba archivy tématicky 

celistvou jednotku. Velká část dokumentů (či alespoň kopie z nich) končila 

na Bahrově pracovním stole a odtud putovala do složek Bahrova archivu. 

V samotném Bahrově depositu je tak přístupných možná více dokumentů od 

Willyho Brandta než od samotného Bahra. Zároveň je toto depositum 

vzhledem k řádově menšímu množství materiálů výrazně přehlednější. 

Další archivní výzkumy plnily pouze komplementární roli a 

výzkumy v nich si kladly spíše za cíl doplnit poznatky z výše uvedených 

dvou archivů, případně ze sekundární literatury. Nejvíce komplementárních 

informací k tématu obou zpracovávaných částí práce nabídl washingtonský 

Národní archiv („National Archives and Records Administration“ – 

NARA), kde se nacházejí částečně dokumenty administrativy prezidenta 

Kennedyho,25 diplomatické zprávy, dokumenty národní bezpečnostní rady 

(„National Security Council“), která se kolem roku 1961 věnovala otázce 

                                                 
23 FESA, Willy Brandt Archiv, Publikationen. 
24 Tuto skutečnost potvrdily nezávisle na sobě dva rozhovory s archiváři z FESA ze dne 20. 
ledna 2008, kteří si nepřáli být jmenovaní. Pozn. TN.  
25 S hlavní signaturou Rg. 59, in: NARA. 
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Berlína relativně často.26 Zbytek dokumentů se nachází, dle amerického 

archivního zvyku zřizovat pro každého prezidenta a jeho administrativu 

knihovnu spojenou s archivem v jeho rodném městě, v bostonské 

prezidentské Kennedyho knihovně.27 Za zmínku stojí také vojenské 

dokumenty, které obsahovaly jednak detailní taktické plány pro případ 

nenadálých změn v Západním Berlíně včetně plánů na rychlou organizaci 

případného leteckého mostu a další zprávy z amerického vojenského 

velitelství v Berlíně.28  

Badatelská práce v NARA není jednoduchá, protože utřídění 

dokumentů v archivu se provádí podle dosti specifické systematiky a jejich 

vyhledávání je možné prakticky pouze podle nepřehledných tištěných 

archivních registrů (sic!), stejně tak i objednávání dokumentů neprobíhá 

příliš plynule. Velikost NARA snese srovnání s londýnským The National 

Archives v Kew (bývalá Public Records Office – PRO), kde jsou registry i 

objednávání dokumentů narozdíl od NARA zcela zdigitalizovány a 

automatizovány. Pro první dny archivní práce v NARA je zapotřebí počítat 

s delším „zaučením“ do systému než v kterémkoliv jiném kontinentálním 

archivu. Výzkum komplikoval a zdržoval také fakt, že mnoho jednotlivých 

dokumentů stále ještě podléhalo (a podléhá) utajení. V praxi to vypadá tak, 

že je na jejich místo v archivní složce umístěna tzv. „withdrawal notice“. O 

zveřejnění takovýchto dokumentů je možné individuálně požádat na 

formuláři FOIA (zkratka z anglického „Freedom of Information Act“). 

Nicméně odtajnění trvá minimálně dva měsíce a neustálé vyplňování 

formulářů pro každý dokument zvlášť práci neúměrně prodlužuje. Žádanka 

spustí přezkumné řízení stupně utajení dokumentu – v případě, že jsou 

dokumenty odtajněny, dostane badatel jejich kopie poštou. 

V dalším oddělení NARA byl prováděn výzkum v databázi CREST, 

která obsahuje digitalizované odtajněné dokumenty CIA. Vyhledávání 

dokumentů probíhá na počítači pomocí zadávání klíčových slov, protože 

spolu s naskenováním všech dokumentů byl text převeden do 

                                                 
26 Například částečně in: Records Relating to the Berlin Crisis 1961–1962, Status on Berlin 
to Kennedy Memos on Berlin, in: NARA, Rg 59, Entry 3052, Box 1, Executive Secretariat. 
27 Knihovna Johna Fitzeralda Kennedyho, oficiální stránky: www.jfklibrary.org, staženo 
dne 25.1.2010. 
28 Records of the Berlin Task Force 1944–1988, in: NARA, A1 Entry 5553, Box 2. 
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hypertextového módu. Nalezené dokumenty je možné na místě zdarma 

(sic!) vytisknout.29 Kromě této databáze nabízí NARA ještě bezpočet 

filmových a fotografických materiálů. Pro účely této práce byla provedena 

rozsáhlá rešerše ve fotografických sbírkách zachycujících Západní Berlín 

v letech 1961 až 1966.30 V podstatě zachycují veškeré významné události, 

které se v Berlíně odehrály včetně zahraničních návštěv, událostí u berlínské 

zdi či nejrůznějších protestních akcí v Západním Berlíně. Lze tak bez 

nadsázky říci, že právě fotografický dokumentační materiál, v naprosté 

většině s pečlivými poznámkami a většinou i datací umístěnými na zadní 

straně, se stal důležitým „ověřovacím“ prostředkem mnoha událostí. 

Částečně tak fotografie posloužily jako ověření některých v literatuře 

nejasně podaných popisů vývoje v Západním Berlíně a pro upřesnění si 

vývoje některých konkrétních událostí. Fotografická sbírka také vypovídá o 

nejrůznějších životních situacích obyvatel Západního Berlína a specifikách 

jejich života. Obrovskou výhodou výzkumu s použitím fotografií byla jeho 

absolutní otevřenost a možnost, podobně jako u všech přístupných 

dokumentech v NARA, pořídit libovolné množství kopií. Naproti tomu 

podobný výzkum ve fotografických sbírkách FESA není pro badatele-

akademika vůbec možný, protože archivář nabídne badateli pouze 

elektronické minináhledy fotografií. Fotografie samotné pak je možné získat 

za vysoké finanční částky – pohybující se kolem 100 euro za kus – bez 

možnosti slevy pro akademické účely.  

Nepříjemnou, častou a práci komplikující „withdrawal notice“ 

v archivu NARA lze do jisté míry obejít výzkumem v prezidentské 

knihovně Johna Fitzeralda Kennedyho v Bostonu („JFK Library Boston“ – 

JFKL). Tato knihovna, která je ve skutečnosti pouze archivem, obsahuje 

pouze Kennedyho osobní spisy, dále spisy jeho administrativy a 

spolupracovníků. Vzhledem k tomu, že je JFKL nesrovnatelně menší než 

NARA a podléhá stejným federálním zákonům, mají archiváři lepší přehled 

o dokumentech a mnoho dokumentů bylo do svazků oproti stavu v NARA 

                                                 
29 Více informací lze nalézt na stránkách NARA věnovaných databázi CREST: 
http://www.archives.gov/research/alic/tools/online-databases.html#m4, staženo dne 
4.2.2009. 
30 Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-306-99-019, in: 
NARA, Rg. 306. 
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opět navráceno. Proto se ukazalo studium v JFKL jako velmi přínosné. 

Podobný princip archiválií „schovaných u spolupracovníka“, na který bylo 

poukázáno u tandemu Brandt – Bahr, je možné objevit i v JFKL. Mnoho 

důležitých archiválií zůstalo u Kennedyho spolupracovníků a poradců, kde 

nebyly tak podrobně vytříděny.31 Práce v JFKL připomíná oproti 

zkušenostem v NARA malý kontinentální archiv, kde nalezne badatel 

skvělý servis, osobní přístup a archiválie dostane na pracovní stůl 

připravené prakticky ihned po jejich objednání.  

Množství dokumentů vztahujících se ke zkoumané problematice 

vyprodukovala také Československá vojenská mise v (Západním) Berlíně, 

jejíž dokumenty se nacházejí v pražském archivu Ministerstva zahraničních 

věcí České republiky (AMZV).32 Jejich užitná hodnota je ale vzhledem 

k silné tendenčnosti jen omezená. Určitě nabízejí zajímavý pohled, i když 

pochopitelně v politických, ale často i v pouze deskriptivních otázkách, se 

nachází komunistický styl a rétorika. Nicméně po jejím odfiltrování 

badatelem nabídnou solidní fundus materiálů věnovaných pouze a jenom 

Západnímu Berlínu a jeho politickým představitelům, Willyho Brandta 

nevyjímaje.  

Zlomky dopisů Brandta a Kreiského nacházející se v LAB 

naznačovaly, že by se v Archivu Bruna Kreiského ve Vídni (BKA) 33 mohla 

nacházet přístupná korespondence obou státníků. Jistě se nachází ještě ve 

FESA, kde je ovšem (jako veškerá Brandtova osobní korespondence) trvale 

nepřístupná. Bohužel práce v BKA nebyly příliš přínosné, protože krabice 

s hledanou korespondencí z daného období nebyla k nalezení, na rozdíl od 

korespondence ze všech ostatních období. Ani tam se tedy nepodařilo nalézt 

korespondenci vedenou mezi Brandtem a Kreiskym, která podle odhadů 

měla obsahovat Brandtova zamyšlení a Kreiského rady, jak postupovat 

v nastalých krizových situacích. Nakonec se musela tato část výzkumu 

omezit na Kreiského popis vzájemné korespondence a vztahu obou politiků 

                                                 
31 Zde například: Papers of Arthur M. Schlesinger, Jr. White House Files. Classified 
Subject File, in: JFKL, Box WH-3. 
32 Fondy Politické zprávy z Vojenské mise ČSR v Západním Berlíně, in: AMZV. 
33 Internetové stránky Archivu Bruno Kreiského: http://www.kreisky.org/index_archiv.htm, 
staženo dne 4.2.2009. 
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v jeho memoárech,34 ve kterých je ale nutné brát vysvětlení autora týkající 

se především jeho osoby vždy s kritickým odstupem. 

Stranou autorovy badatelské pozornosti nezůstal ani západoberlínský 

deník Der Tagesspiegel v období let 1959 až 1966, kde byla pozornost 

věnována především těm článkům, které se zabývaly buď situací v Berlíně 

nebo Brandtovými kroky. Na okraj je však nutné poznamenat, že tento 

výzkum poukázal spíše na to, že se noviny Der Tagesspiegel zaměřovaly 

překvapivě významným dílem na události „velké“ politiky. Články 

z ostatních periodik byly většinou nalezeny ve složkách obsahujících 

„výstřižkový archiv“, a to ve všech navštívených archivech, nejvíce však ve 

FESA a LAB. Stranou zkoumání médií nezůstal ani týdeník Der Spiegel a 

jeho vydání v letech 1960 až 1966, která přinášela relevantní informace o 

politickém vývoji ve Spolkové republice Německo. 

V průběhu výzkumných prací v Berlíně proběhl také jeden 

strukturovaný rozhovor s Haroldem Hurwitzem, penzionovaným 

profesorem sociologie a dřívějším úzkým spolupracovníkem Willyho 

Brandta, jenž mu zprostředkovával sociologický pohled na společnost a na 

základě svých výzkumů mu tlumočil to, co si společnost přeje. (O jeho 

osobě bude ještě řeč v kapitole zaměřené na Willyho Brandta.) Hurwitz se 

tak stal jednou z osobností „ve stínu“ Willyho Brandta, které mu 

poskytovaly servis a napomáhaly tomu, aby zůstal úspěšným politikem. 

V rozhovoru se podařilo odkrýt mnoho v literatuře a archivních materiálech 

dosud nezpozorovaných detailů, které osvětlily situaci přímo v Berlíně a 

v berlínské společnosti, Brandtovy návyky a způsob jeho politického 

rozhodování a v neposlední řadě i to, jak byl sestaven a jak fungoval tým 

Brandtových nejbližších spolupracovníků.35 

 

                                                 
34 Kreisky, Bruno: Im Strom der Politik. Der Memoiren zweiter Teil, Wien – München – 
Zürich 2000, 428 s. 
35 Přepis rozhovoru s Haroldem Hurwitzem uskutečněný autorem dne 12. června 2008 
v Berlíně – Zehlendorfu, viz Příloha 8.1. 
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1.1.2. Rozbor literatury  

 

Literaturu zabývající se Západním Berlínem a Willym Brandtem ve 

sledovaném období je možné podle jejího tématického zaměření rozdělit do 

následujících okruhů. 

 

(1) První z nich se zaměřuje na analýzu a popis globálních souvislostí 

studené války spojených se stavbou berlínské zdi a s kladením 

důrazu na analýzu role jednotlivých osobností – literatura na toto 

téma vycházela již v období studené války, nutně při tom ale musela 

čerpat jen z jednostranného pramenného výzkumu či výpovědí ještě 

žijících politických aktérů.36 Po roce 1990 doplnilo zkoumání 

souvislostí a vývoje studené války krátkodobé otevření sovětských a 

později ruských archivů, které obohatilo dosavadní stav poznání.37 

Celkově vzato ale produkce zaměřená především na studenou válku 

jednoznačně dominuje i nadále. 

 

(2) Druhý okruh zpracovávané literatury se věnuje samotné stavbě zdi, 

jejími bezprostředními politickými příčinami a následky – stávající 

literatura však víceméně detailně a chronologicky popisuje 

jednotlivé události srpna 1961.38 Samostatným podbodem jsou 

                                                 
36 Například: Catudal, Honoré Marc: Kennedy in der Mauer-Krise: Eine Fallstudie zur 
Entscheidungsfingung in USA, Berlin 1981, 344 s.; Mitdank, Joachim: Die Berlin-Politik 
zwischen 17. Juni 1953, dem Viermächteabkommen und der Grenzöffnung 1989: 
Erinnerung eines Diplomaten, Berlin 2003, 337 s. 
37 Například: Smith, Arthur Lee: Kidnap city. Cold war Berlin, Greenwood 2002, 199 s.; 
Daum, Andreas W.: Kennedy in Berlin. Politik, Kultur und Emotionen im Kalten Krieg, 
Paderborn 2003, 271 s.; Wettig, Gerhard: Chruschtschows Berlin-Krise 1958 bis 1963. 
Drohpolitik und Mauerbau, 2006, 312 s.; Uhl, Matthias – Wagner, Armin (edd.): Ulbricht, 
Chruschtschow und die Mauer. Eine Dokumentation, 2003, 219 s.; Grey, William Glen: 
Germany´s Cold War. The Global Campaign to Isolate East Germany 1949–1969, Chapel 
Hill 2003, 368 s.; Timmermann, Heiner (ed.): 1961 – Mauerbau und Außenpolitik. „Die 
Ironie der Geschichte: Flucht: Motiv des Mauerbaus, Flucht: Motiv des Mauerfalles, 
Münster 2002, 407 s.; Uhl, Matthias: Krieg um Berlin? Die sowjetische Militär- und 
Sicherheitspolitik in der zweiten Berlin-Krise 1958 bis 1962, München 2008, 295 s. 
38 Například: Paulsen, Werner: 13. August 1961: Ereignisse und Zusammenhänge, 2001, 
148 s.; Steininger, Rolf: Der Mauerbau. Die Westmächte und Adenauer in der Berlinkrise 
1958–1963, München 2001, 411 s. 
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nejrůznější prameny vydané tiskem odkazující na stavbu berlínské 

zdi.39  

 

(3) Historická literatura věnovaná osobnosti Willyho Brandta, včetně 

jeho biografií, se v knihovnách nachází ve výrazně větším počtu.40 

Významně více literatury se zaměřuje na Brandtovo působení v čele 

SPD41 či později ve funkci spolkového ministra zahraničí a 

kancléře.42 Období Brandtova působení v úřadu západoberlínského 

starosty v literatuře, kromě „Berliner Ausgabe“ zpracované příliš 

není.43 

 

(4) Velmi úzký okruh literatury tvoří dobové vzpomínky obyvatel obou 

částí Berlína, většina z nich ale vzpomínky na období těsně po 

stavbě zdi příliš často nezmiňuje. Popisují události předcházející 

stavbě, okamžik stavby a následně až výrazně pozdější období. 

Bezprostřední následky stavby zdi se tak v literatuře příliš 

neobjevují. Navíc je nutné zohlednit, že hodnocení a důraz kladený 

na popisovanéh děje odpovídají zcela názoru autorů vzpomínek.44 

Vydávání těchto knih „pamětníků“ navíc téměř ustalo a nezažilo ani 

významnější renesanci v období, kdy se slavilo dvacetileté výročí od 

pádu berlínské zdi.  

 

                                                 
39 Například: Mehls, Hartmut (ed.): Im Schatten der Mauer. Dokumente: 12. August bis 29. 
September 1961, Berlin 1990, 142 s.; Taylor, Frederick: The Berlin Wall. 13. August 1961 
– 9. November 1989, London 2006, 486 s.; Helga Grebing: Willy Brandt: Der andere 
Deutsche, München 2008, 182 s. 
40 Například: Stern, Carola: Willy Brandt, Reinbek 1998, 160 s.; Merseburger, Peter: Willy 
Brandt 1913–1992. Visionär und Realist, Deutsche Verlags-Anstalt, München 2002, 927 s.; 
Schöllgen, Gregor: Willy Brandt. Die Biographie, Berlin 2001, 320 s. 
41 Například: Münkel, Daniela (ed.): Willy Brandt und die SPD 1947–1972, 658 s. 
42 Například: Fischer, Frank: Wily Brandt, Berliner Ausgabe, Band 6, Ein Volk der guten 
Nachbarn. Außen- und Deutschlandpolitik 1966–1974, Berlin 2005, 677 s.; Potthof, 
Heinrich: Vom Mauerbau zum Mauerfall: Willy Brandts Ost- und Deutschlandpolitik, 
Frankfurt (M) 2002, 113 s. 
43 Snad jedinou výjimkou částečně se zaměřující na politiku v Západním Berlíně a tímto 
prismatem se zaměřující na Willy Brandta je: Rott, Wilfried: Die Insel. Eine Geschichte 
West-Berlins 1948–1990, München 2009, 478 s. 
44 Například: Gebert, Anke: Im Schatten der Mauer: Erinnerungen, Geschichte und Bilder 
vom Mauerbau bis zum Mauerfall, Bern 1999, 251 s.; Schultke, Dietmar: Die Grenze, die 
uns teilte. Zeitzeugenberichte zur innendeutschen Grenze, Berlin 2005, 254 s. 



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 28 

V nabídce literatury tak chybí komplexnější zpracování společenské 

mikrohistorie Západního Berlína, a to v podstatě pro celé období po konci 

druhé světové války. Vyskytuje se však několik výjimek, které lze využít 

jako fragmenty pohledu na Západní Berlín. Na prvním místě je třeba 

vzpomenout obsáhlé práce profesora sociologie Harolda Hurwitze, věnující 

se mnoha aspektům poválečného Berlína, respektive Západního Berlína. 

Hurwitz popisoval vývoj německého (a berlínského) tisku bezprostředně po 

roce 194545 či se zaměřil v monumentálním čtyřsvazkovém díle na vývoj 

v Berlíně těsně po válce, kdy se odehrával souboj politických sil ze 

západních a východních berlínských sektorů o sjednocení sociální 

demokracie s komunistickou stranou. Zde také Hurwitz zmiňuje stav 

berlínské společnosti v prvních poválečných letech.46 

Ze současných historiků z německého a anglického jazykového 

prostředí se otázce Západního Berlína věnuje čtveřice badatelů – David E. 

Barclay, Andreas W. Daum, Wolfgang Ribbe a Wilfried Rott. Profesor 

David E. Barclay,47 ředitel mezinárodní Asociace německých studií 

vyučující na americké Calamazoo College, zpracoval v rozsáhlé práci 

biografii významného německého komunálního politika a starosty Berlína 

po druhé světové válce Ernsta Reutera.48 Profesor Andreas W. Daum, ředitel 

Institutu anglo-americké historie na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem, 

zpracoval jednu z nejvýznamnějších událostí Západního Berlína po roce 

1961, a to návštěvu amerického prezidenta Kennedyho ve městě v roce 

1963 a podrobně rozebral většinu s tím souvisejících otázek, včetně dopadu 

této návštěvy na náladu a smýšlení obyvatelstva.49 Zřejmě nejblíže tématu 

této práce se přiblížil profesor Wolfgang Ribbe ze Svobodné univerzity 

                                                 
45 Hurwitz, Harold: Die Stunde Null der deutschen Presse. Die amerikanische Pressepolitik 
in Deutschland 1945–1949, Köln 1972, 455 s. 
46 Hurwitz, Harold: Demokratie und Antikommunismus in Berlin nach 1945: Bd. 1., Die 
politische Kultur der Bevölkerung und der Neubeginn konservativer Politik, Köln 1983, 
394 s.; Bd. 2., Autoritäre Tradierung und Demokratiepotential in der sozialdemokratischen 
Arbeiterbewegung, Köln 1984, 323 s.; Bd. 3., Die Eintracht der Siegermächte und die 
Orientierungsnot der Deutschen: 1945–1946, Köln 1984, 294 s.; Bd. 4., Die Anfänge des 
Widerstands, Teil 1. Führungsanspruch und Isolation der Sozialdemokraten, Köln 1990, 
658 s.; Bd. 4., Die Anfänge des Widerstands, Teil 2. Zwischen Selbsttäuschung und 
Zivilcourage: der Fusionskampf, Köln 1990, s. 659–1477. 
47 David E. Barclay se narodil 12. července 1948 ve Spojených státech Amerických. 
48 Barclay, David E.: Schaut auf diese Stadt. Der unbekante Ernst Reuter, Berlin 2000, 446 
s. 
49 Daum, Andreas W.: Kennedy in Berlin, Washington DC 2008, 294 s. 
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v Berlíně, který se dlouhodobě věnuje městským dějinám Berlína. Jeho 

publikace „Berlin 1945–1990“50 nabízí dosud nejsystematičtější zpracování 

městských dějin, ve které se věnuje významným fenoménům jak východo-, 

tak i západoberlínských dějin. Nevynechává ani společnost či hospodářství. 

Publikace Hurwitze, Barclayho, Dauma, a Ribbeho tak tvořily hrubý základ 

zpracování situace panující v Západním Berlíně po 13. srpnu 1961 a ve 

srovnání s nimi sleduje tato kniha výrazně koncetrovaně vývoj v Západním 

Berlíně v letech 1961 až 1966. 

Wilfried Rott,51 vystudovaný germanista a historik a dlouholetý 

zaměstnanec berlínského rozhlasu, vycházel ve své knize především ze 

studia novin a médií. Kniha52 je tak vystavěná kromě odborné literatury na 

fundu novinových pramenů a popisuje dějiny Západního Berlína v letech 

1948 až 1990. Hlavní linii tvoří především městská politika, nicméně 

dostatečně reflektuje události vysoké politiky (berlínské krize, 

studenoválečné napětí) a také vývoj městské společnosti například po roce 

1961 (změny v chování, dopad proměněné ekonomické struktury na 

společnost) apod. Sledované období zde ale stejně jako v dalších podobných 

publikacích tvoří pouze malou část zaměření celé knihy. 

Výrazně větším problémem se však ukázalo být zpracování činnosti 

Willyho Brandta v tomto období. K vytvoření hlavní osy a k vytyčení bodů, 

ke kterým byl prováděn další výzkum, tvořily inspiraci následující 

publikace. Především to byla monumentální „Berliner Ausgabe“ a dále 

Brandtovy biografie od Paula Merseburgera53 a Caroly Stern.54  

Jako první z publikací tvořících nejvýznamnější fundus pro tuto 

práci by měla být představena monumentální pramenná edice „Berliner 

Ausgabe“ (Berlínské edice). Ta si beze sporu zaslouží titul nejnovějšího a 

největšího badatelského počinu k osobnosti Willyho Brandta – edici totiž 

tvoří deset objemných svazků.55 Autoři pracující na této edici v početném 

                                                 
50 Ribbe, Wolfgang: Berlin 1945–1990, 230 s. 
51 Rottova kniha „Die Insel“ byla autorovi k dispozici až v závěrečné fázi práce na 
disertaci. 
52 Rott, Wilfried: Die Insel. Eine Geschichte West-Berlins 1948–1990, München 2009, 478 
s. 
53 Merseburger, Peter: Willy Brandt, 924 s. 
54 Stern, Carola: Willy Brandt, 155 s. 
55 Svazky edice Berliner Ausgabe periodizují Brandtův život a aktivity následujícím 
způsobem: Lorenz, Einhart (ed.): Hitler ist nicht Deutschland. Jugend in Lübeck – Exil in 
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týmu zamýšleli svým obsáhlým dílem oslovit především širokou veřejnost 

s hlubším zájmem o historicko-politické události. Vydavatelem „Berliner 

Ausgabe“ je Nadace spolkového kancléře Willyho Brandta 

(„Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung“), nadace zaměřující se od roku 

1994 na obecné politické vzdělávání veřejnosti a spravující odkaz a archiv 

Willyho Brandta, podpořila jej samozřejmě i Nadace Friedricha Eberta. 

Každý svazek rozsáhlé edice „Berliner Ausgabe“ uvádí stručný 

datový přehled základních Brandtových životních etap a předmluva 

hlavního vydavatele celé edice. Následuje obšírný úvod do období a 

problematiky každého dílu, který má být přehledem nejnovějších 

výzkumných výstupů daného svazku. Druhá část každého svazku obsahuje 

pečlivě okomentované dokumenty – většina z nich pochází z Brandtova 

pera: jedná se o nejrůznější projevy, texty k veřejným projevům, dopisy či 

rozhovory v médiích. Editoři se nicméně nevyhýbali ani dokumentům od 

jiných autorů – v edici se tak objevují například také dopisy od Brandtových 

kritiků Herberta Wehnera či Helmuta Schmidta.  

Brandtův život a činnost zachycují jednotlivé svazky podle časového 

a tématického rozdělení. Jejich zaměření je pak zřejmé již z rozšířeného 

názvu. Zatímco Brandtovo mládí a exilovou činnost mapují chronologicky 

dva svazky (svazek 1 a 2), od roku 1947 zachycují jedno časové období 

vždy minimálně dva svazky sledující rozdílnou tématickou linii. Například 

svazky 3 a 4 se tak zaměřují na Willyho Brandta v téměř totožném časovém 

období – svazek 3 pojednává o Brandtovi jako berlínském komunálním 

politikovi a svazek 4 pak o Brandtově působení ve spolkové SPD. Díky 

tomuto rozdělení (i u následujících svazků) získali autoři dostatek prostoru 

pro podrobné zpracování Brandtova působení v dané době, mohli jej 

                                                                                                                            
Norwegen 1928–1940, Band 1, Bonn 2002, 542 s.; Lorenz, Einhart (ed.): Zwei Vaterländer. 
Deutsch-Norweger im schwedischen Exil – Rückkehr nach Deutschland 1940–1947, Band 
2, Bonn 2000, 424 s.; Heimann, Siegfried (ed.): Berlin bleibt frei. Politik in und für Berlin 
1947–1966, Band 3, Bonn 2004, 637 s.; Münkel, Daniela (ed.): Auf dem Weg nach vorn. 
Willy Brandt und die SPD 1947–1972, Band 4, Bonn 2000, 658 s.; Rudolph, Karsten (ed.): 
Die Partei der Freiheit. Willy Brandt und die SPD 1972–1992, Band 5, 632 s.; Fischer, 
Frank (ed.): Ein Volk guter Nachbarn. Außen- und Deutschlandpolitik 1966–1974, Band 6, 
Bonn 2005, 677 s.; Kieseritzky, Wolter von (ed.): Mehr Demokratie wagen. Innen- und 
Gesellschaftspolitik 1966–1974, Band 7, Bonn 2001, 682 s.; Schmidt, Wolfgang (ed.): 
Über Europa hinaus. Dritte Welt und Sozialistische Internationale, Band 8, Bonn 2006, 685 
s.; Fischer, Frank (ed.): Die Entspannung unzerstörbar machen, Band 9, Bonn 2003, 500 s.; 
Mai, Uwe (ed.): Gemeinsame Sicherheit. Internationale Beziehungen und deutsche Frage 
1982–1992, Band 10. 
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přehledně tématicky rozdělit a nemuseli tak sledovat pouze lineární časovou 

osu.  

Za zmínku stojí i další publikace věnující se osobnosti Willyho 

Brandta a šířeji také otázce Západního Berlína v období studené války. 

Knihu Petera Merseburgera,56 vystudovaného germanisty, historika a 

sociologa, hlavní profesí však žurnalisty, věnovanou životu a politické práci 

Willyho Brandta přijala kritika velmi kladně.57 To nebyl případ jednoho 

z prvních pokusů o Brandtovu biografii z pera Gregora Schöllgena,58 jenž si 

vysloužil kritiku za svůj spíše esejistický styl.59 Merseburgova kniha 

vychází z širokého pramenného výzkumu a velmi podrobně se věnuje 

například politickému jednání a vývoji v Berlíně v období kolem stavby zdi 

v srpnu 1961. Většinu udávaných informací a faktů se podařilo ověřit z jiné 

literatury či přímo z primárních zdrojů, nicméně na stranách 394 a 399 tvrdí, 

že Willy Brandt i americký vysoký komisař John J. McCloy věděli o 

chystaných východoněmeckých opatření na sektorové hranici. Dokument 

podobného znění se sice podařilo v LAB dohledat, ale není jasné, zda byl o 

jeho existenci informován Willy Brandt. Podobný dokument americké 

administrativy se nalézt nepodařilo. Autor zde sice cituje Brandtovu knihu 

„Links und frei“,60 na odkazovaných stránkách (konkrétně na straně 330 a 

dále) se však Brandt věnuje zcela jinému tématu. Nicméně tento nedostatek, 

i když v relativně zásadní otázce, nemůže výrazněji snížit důvěryhodnost 

celé Merseburgerovy práce. Další nesrovnalosti se již nepodařilo nalézt. 

 

Následující čtyři knižní tituly se zaměřují na příbuzné téma – na druhou 

berlínskou krizi a na následný vývoj. (1) První z nich je kniha Matthiase 

Uhla: Krieg um Berlin?61 z roku 2008, která se zaměřuje na reálnost hrozby 

vypuknutí jaderné války v souvislosti s druhou berlínskou krizí. Kniha je 

                                                 
56 Merseburger, Peter: Willy Brandt, 924 s. 
57 Například: Siegfried Schwarz: Rezension zu: Merseburger, Peter: Willy Brandt 1913–
1992. Visionär und Realist. München 2002. In: H-Soz-u-Kult, 08.01.2003, 
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2003-1-009, staženo dne 15.1.2010. 
58 Schöllgen, Gregor: Willy Brandt. Eine Biografie. München 2003, 320 s. 
59 Recence knihy: Schöllgen, Gregor: Willy Brandt. Die Biographie, Berlin 2001 od 
Siegfrieda Schwarze in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Berlin, H. 12/2001, S. 1121 
ff. 
60 Brandt, Willy: Links und frei. Mein Weg 1930–1950, Hamburg 1982, s. 330. 
61 Uhl, Matthias: Krieg um Berlin?, 295 s. 



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 32 

postavena na studiu vojenských pramenů a taktických dokumentů. Ukazuje, 

že svět se dostal v období po vyhlášení Chruščovova ultimáta výrazně blíže 

reálné hrozbě jaderné války, než se doposud předpokládalo. Je jasné, že se 

v této době Sovětský svaz připravoval ve zvýšené míře na případnou 

vojenskou konfrontaci. Odhodlání a odvahu vedení politbyra nasadit do 

případného konfliktu se Spojenými státy jaderné zbraně s vědomím 

zdrcující odvety ale není možné přeceňovat na základě studia vojensko-

strategických dokumentů. Kniha vojenského historika Matthiase Uhla je 

studií zaměřující se na bezpečnostní a vojenskou politiku v době druhé 

berlínské krize vycházející ze studia převážně německých vojenských 

archivů. Kniha s názvem „Krieg um Berlin?“, tedy „Válka o Berlín?“, 

nastiňuje směr, kterým se tento mladý badatel ubíral. Ve své studii se 

zabývá především východoněmeckými vojenskými plány a případné 

nalezené sovětské vojenské dokumenty vyhledal v archivech neruských – 

tedy podobně jako Luňák na československé straně.62  

Uhl ve své knize představuje tezi, že byl Sovětský svaz ochoten pro 

stabilizaci situace svého východoněmeckého satelitu a pro prestiž 

případného prosazení změny v berlínské otázce, zajít až na samou hranici 

války. Ačkoliv Sověty odrazovala neoddiskutovatelná síla Spojených států a 

jejich odhodlanost setrvat v Berlíně i za cenu silové obrany svých pozic. 

Riziko vypuknutí války odhadovaly sovětské vojenské kruhy v okamžiku 

stavby berlínské zdi na zhruba 10 procent, což už je dosti vysoká hodnota. 

Sovětský svaz byl na vojenskou konfrontaci, o kterou samozřejmě primárně 

nestál, připraven – tedy alespoň podle svých plánovačů. V průběhu léta 

1961, tedy v době těsně před stavbou berlínské zdi, došlo k posílení 

početních stavů sovětských vojenských posádek ve východní Evropě o 120 

tisíc mužů na celkových 545 tisíc vojáků. Uhlova kniha obsahuje obrovské 

množství detailních údajů o jednotkách, jejich počtu, vybavení 

nejrůznějšími typy zbraní a vozidel a podobně. V přílohách jsou pak 

detailně popsány sovětské vojenské jednotky působící v Německu 

s ohledem na časový vývoj a modernizaci výzbroje. 

                                                 
62 Viz Luňák, Petr (ed.): Plánování nemyslitelného. Československé vojenské plány 1950–
1990. Praha 2008, první vydání vyšlo v roce 2007, 446 s. 
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Zajímavý úhel pohledu nabízí Uhl také v otázce finančního dopadu 

studenoválečného vyostření vztahů v době druhé berlínské krize. Eskalaci 

provázelo samozřejmě přerušení rozhovorů o odzbrojení a redukci počtů 

zbraňových systémů a naopak se zvýšil především vnitropolitický tlak 

z vojenských kruhů na intenzifikaci zbrojení a modernizace armády. Tato 

situace v podstatě uvrhla Sovětský svaz do vojensko-průmyslové výdajové 

pasti a enormně zatěžovala jeho ekonomiku. V průběhu konečné fáze druhé 

berlínské krize plynulo na zbrojení a chod armády 14 miliard rublů, tedy 

zhruba 27 procent státního rozpočtu. Tato částka se od roku 1959 zvýšila 

nominálně o více než 50 procent (sic!).63 

 

(2) Druhá z publikací se zaměřuje přímo na berlínskou zeď – jedná se o 

publikaci Fredericka Taylora: „The Berlin Wall“ (Berlínská zeď)64, která 

vyšla v češtině záhy po svém anglickém originálním vydání.65 Kniha66 je 

postavena na průměrné bázi literatury, avšak vzhledem k tomu, že Taylor 

zahrnul do svého zpracování široké období dějin, koncentraci literatury na 

hlavní sledované období to značně rozřeďuje. Autor bohužel čerpal bohužel 

převážně z literatury vzešlé z pera anglosaských autorů, německou 

historiografii bral na vědomí v omezené míře. Kromě literatury je kniha 

postavena na archivních výzkumech provedených ve Velké Británii, 

Německu a Spojených státech, jejichž rozsah je neoddiskutovatelný. Značný 

důraz kladl autor dále také na rozhovory s osobami a osobnostmi, jejichž 

osud byl spojen se stavbou, existencí či pádem berlínské zdi. Ačkoliv se 

může zdát, že je fundus Taylorových výzkumů srovnatelný s podobnými, 

ale čistě badatelskými publikacemi, je škoda, že využitím poznámkového 

aparátu autor doslova šetřil – v knize použil celkem 429 poznámek –, tedy 

méně než jednu na stránku. Většina z nich se navíc vztahuje pouze 

k přímým citacím dokumentů. Některá tvrzení a zdroje fakt uvedených 

v samotném textu tak lze dohledat jen velice obtížně, popřípadě to není 

vůbec možné. 

                                                 
63 Uhl, Matthias: Krieg um Berlin?, s. 234. 
64 Taylor, Frederick: The Berlin Wall, 486 s. 
65 Taylor, Frederick. Berlínská zeď, 13. srpna 1961–9. listopadu 1989, z anglického 
originálu The Berlin Wall přeložila Petruška Šustrová. Praha, BB/art s r.o., 2008. 487 s. 
66 Autorova recenze zveřejněna in: Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia IX., 
2009/2, s. 131–133. 
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Po faktografické stránce nelze nalézt v knize výraznější nepřesnosti, 

nicméně na mnoha místech je znát, že nevycházel nutně z nejnovější 

literatury. Některé události jsou tak téměř vynechány či jim je přisouzen 

menší význam, než by si podle současné historiografie zasloužily. V případě 

makropříběhu knihy se jedná o bezvýznamné odchylky, v případě 

koncentrace pohledu na konkrétní události může dojít k mírně zavádějícímu 

soudu. Konkrétně se jedná mimo jiné o pochybení hodnocení především 

událostí spojených s Willym Brandtem před jeho nástupem do funkce 

západoberlínského starosty (například význam demonstrací v Západním 

Berlíně proti sovětskému zásahu při potlačování povstání v Maďarsku 

v roce 1956 pro Brandtův politický vzestup) nebo postojů a kroků západních 

spojenců po stavbě berlínské zdi (například zcela chybí konkrétní reakce a 

hodnocení událostí v Západním Berlíně prezidentem Kennedym). 

 

(3) Wettigova kniha „Chrustschows Berlin-Krise 1958 bis 1963“ 

(Chruščovova berlínská krize 1958 až 1963)67 je beze sporu unikátní a 

gigantickou studií založenou na studiu dokumentů z dosud neprobádaných 

ruských archivů a zpracovávající širší kontext dílčích studií ostatních 

historiků – včetně Uhla.68 Výzkum druhé berlínské krize se totiž více než 

čemu jinému podobá skládačce s chybějícími kousky. Zpřístupněna je totiž 

většina dokumentů v západních archivech, ruské archivy se po krátkém 

období uvolnění v průběhu 90. let 20. století opět badatelům uzavřely. 

Wettig využil těch archivů, kam se mu ve spolupráci s ruskými kolegy 

podílejícími se na výzkumném úkolu podařilo zajistit přístup – archiv 

ruského ministerstva zahraničních věcí, ruský státní archiv nejnovějších 

dějin, ruský státní archiv pro hospodářství. 

Wettig ve své knize upozorňuje na fakt, že je berlínská krize dosud 

opředena mnoha omyly a zažitými chybnými stereotypy. Na úvod se 

vyhraňuje vůči periodizaci, již on sám datuje pro období 1958 až 1963. 

Odmítá stanovování konce druhé berlínské krize na rok 1961 tak, jak to 

                                                 
67 Wettig, Gerhard: Chrustschows Berlin-Krise 1958 bis 1963, 312 s. 
68 Prof. Gerhard Wettig intenzivně spolupracoval s Matthiasem Uhlem na konceptu jeho 
knihy. Stal se také jejím recenzentem (například na portálu H-Soz-Kult: 
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/type=rezbuecher&id=10983, ze dne 
2.7.2008, staženo dne 27.11.2009). 
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uvádějí mnozí jiní autoři, protože události se neuklidnily bezprostředně po 

vybudování prvních bariér na vnitroberlínských sektorových přechodech, 

kdy stále ještě situace eskalovala. V prvním období po 13. srpnu 1961 pak 

docházelo ke vzájemnému „testování“ obou stran a „ověřování si“, zda 

došlo u jejich práv k nějakému posunu. To se týká především západních 

spojenců, kteří testovali, zda a jak byli omezeni ve svých právech.  

Na „doběhovou“ fázi druhé berlínské krize podle Wettiga plynule 

navázala kubánská raketová krize, která s Berlínem a jeho uspořádáním sice 

souvisela, ale jen nepřímo. Chruščov chtěl vylepšit strategickou pozici 

Sovětského svazu (i svoji vlastní), se kterou by posléze dosáhl řady změn na 

poli mezinárodní studenoválečné diplomacie, například právě v Berlíně. 

Naopak Západ se obával podobně jako v době korejské války, že by se 

z Berlína mohlo stát po Kubě druhé místo velmi horké konfrontace mezi 

Východem a Západem. Za indikátor poklesu napětí okolo Berlína pokládá 

Wettig až uzavření tzv. propustkové dohody pro obyvatele Západního 

Berlína. Ti mohli navštívit své příbuzné ve východní části města až o 

Vánocích v roce 1963. 

 

(4) Čtvrtou ze zmíněných publikací je již výše krátce zmíněná kniha 

Andrease Dauma: Kennedy in Berlin (Kennedy v Berlíně).69 Věnuje se 

komplexnímu zpracování otázky Kennedyho vztahu k Západnímu Berlínu a 

Willymu Brandtovi a zaměřuje se na vývoj předcházející Kennedyho 

návštěvě Berlína v červnu 1963. Okrajově se tak kniha věnuje také situaci 

v Západním Berlíně a na následkům stavby berlínské zdi. Pro evropského 

badatele je tato kniha více než přínosná šíří pramenné a publikační báze, na 

níž je vystavěná. Daum mohl věnovat svoji pozornost díky svému 

částečnému působení ve Spojených státech jak americkým archivům a 

anglicky psané literatuře, tak i archivům v SRN a německy psané literatuře. 

V trendu současných badatelů jde o nečetnou výjimku, protože se nezřídka 

kdy historické bádání omezuje pouze na jeden jazyk a dochází tím ke 

zvětšování bariér mezi jednotlivými národními historiografiemi.  

 

                                                 
69 Daum, Andreas W.: Kennedy in Berlin, 294 s. 



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 36 

1.1.3. Německá literatura a dokumenty versus problém „Západního 

Berlína“ 

 

Badatelská práce věnující se otázce rozdělení Německa a Berlína či uznání 

Německé demokratické republiky v období studené války se musí 

bezpodmínečně vyrovnat s terminologickou nejednotností v pramenech a 

literatuře různého stáří a původu. Konkrétně tedy s tím, jak bude 

pojmenováván „Západní Berlín“, „Německá demokratická republika“ apod. 

Vzhledem k přehlednosti a jednotě zpracování došlo v této práci k nastavení 

vlastních, s ohledem na světovou historiografii nikoliv však nestandardních, 

terminologických pravidel. Na tyto odlišnosti je nutné brát zřetel především 

v průběhu archivních výzkumů, občas by mohlo kvůli tomu dojít 

k mylnému pochopení dokumentů. 

První problém se týká samotného popsání existence Západního 

Berlína. Jeho postavení bylo sporné a obě strany, Východ i Západ, se 

snažily všemi možnými prostředky prosadit svoji verzi pohledu na celou 

situaci spojenou s existencí města. V souvislosti s politickým a vojenským 

nátlakem došlo k vytvoření specifického „studenoválečného“ názvosloví. 

Oficiální dokumenty Spolkové republiky a západních spojenců tak pro 

území tří západních okupačních sektorů v Berlíně, které tato práce jednotně 

pojmenovává „Západní Berlín“, užívaly pojmenování „Berlin“ nebo „freies 

Berlin“, respektive „free Berlin“. To se týká především ústavních 

dokumentů, jak na berlínské zemské, tak i spolkové úrovni, které termín 

„West-Berlin“ neznaly. Rozdělení města bylo bráno v potaz s tím, že se 

například platnost dokumentů omezovala jen na ta území, kde byly právně 

vymahatelné.70 V případě, že se tato práce odvolává na ústavní dokumenty, 

je využíván český termín „Západní Berlín“. Naopak mezi obyvatelstvem jak 

Západního Berlína samotného, tak i Spolkové republiky, se termín „West 

Berlin“ používal zcela běžně. Ukazují to například Hurwitzovy výzkumy.71 

                                                 
70 Viz Berlínská ústava („Verfassung des Landes Berlin“). Například in: Die Verfassung 
von Berlin. Mit einer Einführung, ergänzenden Dokumenten und dem Text des 
Grundgesetzes, 4., erweiterte Auflage, Landeszentrale für politische Bildung, Berlin 1965. 
71 Viz například: Anketa týkající se zájmů občanů SRN o případný plně hrazený výlet do 
Západního Berlína. In: West Germans Look at Berlin, 19. srpna 1962, s. 5., in: LAB, B 
Rep. 002, Nr. 4077. 
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Dalším sporným označením je pojem „Německá demokratická 

republika“, tedy „Deutsche demokratische Republik“, respektive „German 

Democratic Republic“, který se až do navázání diplomatických styků mezi 

oběma státy v dokumentech Spolkové republiky Německo nebo jinde na 

Západě oficiálně nepoužíval. Neobjevil se nikde: v dokumentech, 

v projevech politiků, v médiích ani v běžné mluvě obyčejných lidí ve 

Spolkové republice a v Západním Berlíně. Jméno státu pak nahrazovala 

mnohá „synonyma“, jejichž účelem bylo devalvovat charakter režimu v 

NDR a zbavit jej povahy vlády uznávaného a relevantního státu. Pro NDR 

se používala označení „Ostzone“ („východní zóna“), „Ostzonenregime“ 

(„režim východní zóny“), “sowjetische Zone“ („sovětská zóna“) či 

„Ostdeutschland“ („Východní Německo“). Nejdále ze strany SRN tak zašlo 

zřejmě pojmenování „die sogenannte DDR“ („tak zvaná NDR“). V této 

práci se však vždy, pokud se nejedná o doslovnou citaci, používá pojmu 

„Německá demokratická republika“. 

Podobně došlo ke zjednodušení pojmenování nejvyšší komunální 

funkce v Západním Berlíně. Funkce se podle berlínské ústavy nazývala 

„Regierender Bürgermeister Berlins“, tedy „úřadující starosta Berlína“. 

S ohledem na výše popsanou snahu o terminologickou jednotnost a 

skutečnost, že byly jeho pravomoci vzhledem k rozdělení města uplatnitelné 

a vymahatelné pouze v západních okupačních sektorech, používá se pro 

označení této funkce termín „starosta Západního Berlína“.  

 

1.1.4. Gramatická ustanovení 

 

Zpracovávané téma a nejednotnost výkladu některých ustanovení Pravidel 

českého pravopisu především v otázce velkých písmen vedla autora 

k ustavení pravidel dodržovaných v této práci. Zřejmě nejčastěji 

používaným spojením je termín „Západní Berlín“ a jemu analogicky 

odpovídající „Východní Berlín“. V případě těchto termínů jsou psána obě 

písmena jako „velká“. Vzhledem k tomu, že se nejednalo pouze o 

geografické určení části Berlína, ale protože se jednalo od roku 1948 o dvě 

de facto oddělené a samostatně existující politické jednotky, je tento přístup 
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oprávněný. Z hlediska stylistického je pak termín geografický – „západní 

část Berlína“ totožný s politickým termínem „Západní Berlín“. 

Berlín byl v průběhu studené války místem nacházejícím se na 

hranici mezi oběma mocensko-politickými bloky označovanými jako 

„Západ“ a „Východ“. Zde se autor rozhodl užívat jednotně „velkých“ 

písmen. Další užívané termíny jako „druhá světová válka“, „berlínská 

krize“, „berlínská zeď“ budou psány dle Pravidel českého pravopisu 

s „malým“ počátečním písmenem. 
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2. Berlín a berlínská zeď 

 
Stavba berlínské zdi učinila z Berlína jednoznačně nejznámější místo 

studenoválečné konfrontace mezi Východem a Západem – symbol rozdělení 

světa a Německa mezi dva mocensko-politické bloky –, ve kterém se 

s různou intenzitou projevovalo a odráželo studenoválečné napětí. Po 

prvotním vrcholu studenoválečného napětí z doby první berlínské krize a 

blokády Berlína na konci 40. let 20. století došlo počátkem následujícího 

desetiletí k přechodnému zklidnění situace. Období klidu však, bohužel pro 

město, netrvalo dlouho. Druhý vrchol přišel spolu s vypuknutím druhé 

berlínské krize, která vygradovala stavbou berlínské zdi. Události v Berlíně 

se v době studené války odehrávaly doslova na ostří nože a téměř neustále 

hrozilo vypuknutí ozbrojené potyčky a následně vážnějšího konfliktu mezi 

Východem a Západem. Jak blízko potenciálnímu vojenskému konfliktu se 

město po srpnu 1961 nacházelo, naznačovaly vojenské konfrontace 

například na přechodu „Checkpoint Charlie“ na berlínské Friedrichstraße či 

na přechodech mezi SRN a NDR, kdy na sebe několikrát mířily z obou stran 

hraničního přechodu americké a sovětské tanky. Riziko (chtěného či 

nechtěného) vypuknutí přestřelky či vyvolání cílené provokace bylo vysoké. 

Nebezpečnost a napjatost tehdejší situace potvrdily i nejnovější výzkumy 

vojenských plánů Severoatlantické aliance a Varšavské smlouvy.72  

S ohledem na události, které se ve městě odehrály a které byly 

iniciovány nejvyšší politickou hrou, je třeba si položit otázku, jakým 

způsobem reagovalo město a jeho společnost na podmínky, které mu byly 

vnuceny vyšší mocí. Město a jeho obyvatelstvo se jim musely podrobit a 

přizpůsobit. Ovšem jen málokdy si historici zpracovávající dějiny studené 

války kladou otázky, jakým způsobem se změnil Západní Berlín po 13. 

srpnu 1961. Východní Berlín se nalézá v hledáčku historiků výrazně častěji. 

Cílem této kapitoly je začlenění stavby berlínské zdi do kontextu 

městského vývoje (celoberlínského a později západoberlínského), 

                                                 
72 Reálnost hrozby vypuknutí ozbrojeného konfliktu mezi Východem a Západem o Berlín 
ukazuje ve své knize Uhl, Matthias: Krieg um Berlin?, 295 s. Dále pak Wettig, Gerhard: 
Chruschtschows Berlin-Krise 1958 bis 1963, 312 s. V neposlední řadě pak představil 
válečné plány Varšavské smlouvy skrze operační plánování Československé lidové armády 
Luňák, Petr (ed.): Plánování nemyslitelného, 446 s.  
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uspořádání městské správy, změn v městské společnosti a popsání dopadů 

stavby zdi na Západní Berlín v celé jeho šíři. V otázce zkoumání dopadů 

stavby berlínské zdi je třeba zohlednit proměnu strukturálního uspořádání 

města, změny funkce celých městských částí, jejich nové členění – rozpad 

přirozeného centra jednotného města a vznik center nových. S tím souvisí 

také zásadní změny v městském dopravním systému a uspořádání městské 

hromadné dopravy. Především však nesmí být opomenuti obyvatelé města, 

již byli vystaveni „na milost a nemilost“ rozhodnutím vysoké politiky. Ta ze 

dne na den zasáhla do jejich životů a změnila město, v němž doposud žili, v 

izolovaný ostrov obehnaný vysokou zdí a obklopený „mořem“ východního 

bloku. Ve výsledku by tak tato část práce měla napomoci zodpovězení 

otázky, jakou změnu Západnímu Berlínu skutečně přinesla stavba berlínské 

zdi a jakou měrou je možné tuto změnu přičítat konkrétně stavbě berlínské 

zdi, či do jaké míry by ke změnám došlo i s přispěním jiných faktorů 

objevujících se v průběhu berlínské krize po vyhlášení Chruščovova 

ultimáta. 

 

2.1. Berlín před stavbou zdi 

 

Město Berlín působí v pohledu dnešní doby konce prvního desetiletí 21. 

století jako celistvá a jednotně spravovaná městská jednotka představující 

dokonce jednu německou spolkovou zemi. Jednotná městská správa však 

neměla v Berlíně, s ohledem na jeho dnešní rozlohu, v historickém pohledu 

dlouhého trvání a byla ve 20. století (s výjimkou období po roce 1990) spíše 

jen krátkou historickou epizodou. Vývoj Berlína kopíroval hospodářský, 

společenský a především politický a mocenský vzestup Pruska v druhé 

polovině 19. století. Berlín, původně centrum Pruska, se následně etabloval 

v centrum císařského Německa, Výmarské republiky a nacistické Třetí říše. 

Stal se tak postupně logickým a uznávaným centrem Německa se všemi 

s tím souvisejícími výhodami (a nevýhodami).73 Pruské úřady a instituce 

přejaly po roce 1871 funkci celoněmeckých úřadů a Berlín se přeměnil 

v silné správní centrum. Politické centrum přilákalo množství dalších 

                                                 
73 Pešek, Jiří: Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850–1920, 
Praha 1999, s. 87. 
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nestátních institucí – bank, celoněmeckých centrál mnoha společností a v 

okolí města také vyrostla významná průmyslová základna.74  

Se změnou mocenského a politického postavení Pruska a následně 

Německa se také zvýšila potřeba proměnit Berlín ve skutečně světové 

velkoměsto. Do plánování města se tak v průběhu druhé poloviny 19. století 

promítaly stále častěji a intenzivněji vládní plány než plány samotného 

magistrátu. Ať už se jednalo o Hobrechtův plán přestavby města či o zásahy 

iniciované Vilémem I., které vtiskly berlínskému centru monumentální a 

podle dobových představ „dostatečně“ reprezentativní charakter.75   

Rok 1871 přinesl sjednocení německému prostoru, nikoliv však 

Berlínu, který stále zůstával aglomerací, shlukem periferních městských 

jednotek sdružených kolem centra. Ve srovnání s ostatními evropskými 

velkoměsty, s Paříží, Vídní či Londýnem, zůstal Berlín relativně dlouho 

roztříštěný do několika měst. O to hůře se vyrovnával s narůstající 

industrializací, zvyšujícím se počtem obyvatel a s tím spojenými rostoucími 

hygienickými a bytovými nároky a především stále houstnoucí dopravou 

zatěžující městskou infrastrukturu. I zde, podobně jako v ostatních 

evropských velkoměstech, bylo nutné vyrovnat se koncem 19. století s 

náporem nově příchozích, kteří hledali ve městě snadnější či jistější obživu. 

Vidina lepšího městského života se však nově příchozím ve městě ne vždy 

naplnila.76  

 

 

                                                 
74 Glaser, Rüdiger – Gebhardt, Hans – Schenk, Winfried: Geographie Deutschlands, 
Darmstadt 2007, s. 71–72. 
75 Pešek, Jiří: Od aglomerace k velkoměstu, s. 97. 
76 Heise, Joachim – Kreysig, Helmar (edd.): Leben in Berlin – mit und ohne Mauer. 
Gespräche und Betrachtungen, Berlin 2003, s. 71. 
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel Berlína v letech 1800 až 1989 ve srovnání 

s Londýnem, Paříží a Vídní (v tisících). 
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Poznámka: Počty obyvatel u Londýna, Berlína a Paříže zahrnují i populaci 
žijící v oblastech „Velkého Berlína“, „Velkého Londýna“ a v urbánní 
oblasit kolem Paříže. 
Zdroj: Data pro Londýn – Office for National Statistics: 
http://www.statistics.gov.uk/census2001/profiles/H.asp, 30. listopadu 2009. 
Data pro Paříž – výsledky sčítání lidu. Data pro Vídeň – statistické údaje 
Statistik Austria. Data pro Berlín - Schwenk, Herbert: Berliner 
Stadtentwicklung von A bis Z. Kleines Handbuch zum Werden und Wachsen 
der deutschen Hauptstadt. Berlin 1998. 
 

Graf číslo 1 ukazuje strmý nárůst počtu obyvatel Berlína začínající v první 

polovině 19. století, zrychlující se v jeho druhé polovině a přetrvávající ještě 

do první poloviny 20. století. Právě skokově se zvyšující počet obyvatel 

města na přelomu 19. a 20. století. Omezená a historickou celní zdí 

(„Zollmauer“) z let 1735/1736 dosud svázaná plocha města vedla 

k významnému a dodnes patrnému zahuštění obytné zástavby. Uspořádání 

zástavby dále negativně ovlivnila Hobrechtova nařízení na minimální 

velikost městských bloků, které se následně zastavovaly a kde vznikaly tzv. 

„činžovní kasárny“.77 Tyto tzv. zadní dvorky a zadní obytné trakty se 

v některých částech Berlína proměnily ve stísněné ubytovny pro chudé 

                                                 
77 Pešek, Jiří: Od aglomerace k velkoměstu, s. 86. 
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s napjatými hygienickými podmínkami. Neustále narůstající počet obyvatel 

také zvyšoval podíl nižších sociálních vrstev na celkovém počtu obyvatel. 

Začaly tak vznikat výlučně dělnické čtvrti obývané námezdními dělníky 

pracujícími za nejnižší mzdu. Toto specifické městské milieu vedlo 

k podpoře spíše levicových stran. Významné procento dělnických vrstev, 

proletariátu, a liberálnější smýšlení městské společnosti učinilo z Berlína, 

podobně jako například z Vídně po první světové válce, pevnou „rudou 

baštu“, která se stala jednou ze základních opor německé sociální 

demokracie a levicového hnutí v době Vilémovského císařství a především 

za Výmarské republiky.78  

Samotné město Berlín tvořilo ještě počátkem 20. století jen malou 

část prostoru považovaného za „Berlín“ dnes. Původní střed města se 

nacházel v prostoru dnešní „berlínské radnice“ („Berliner Rathaus“)79 a 

„muzejního ostrova“ („Museeninsel“). K opevněnému středu města se 

postupně přidávala další sousedící sídla – Friedrichswerder (1662), 

Dorotheenstadt (1674) a Friedrichsstadt (1688).80 Postupné rozrůstání města 

a připojování jednotlivých čtvrtí zobrazuje obr. 1. Předstupněm pro správní 

sjednocení města se stal v roce 1911 ustavený koordinační „Účelový svaz 

Velkého Berlína“ („Zwecksverband Groß-Berlin“) koncepčně vycházející 

z londýnského modelu suburbánní komunální spolupráce ustavené roku 

185581 a snažící se koordinovat a realizovat celou řadu opatření vedoucích 

především ke zlepšení sociální situace ve městě.82 

 
 

 

                                                 
78 Lehnert, Detlef: Kommunale Institutionen zwischen Honorationenverwaltung und 
Massendemokratie, Partizipationschancen, Autonomieprobleme und Stadtinterventionismus 
in Berlin, London, Paris und Wien 1888 – 1914, Baden Baden 1994, s. 54 a s. 112–117. 
79 Tato budova bývá označována jako „Rotes Rathaus“, tedy „červená radnice“. 
80 Rudolf, Hans Ulrich – Oswalt, Vadim (edd.): TaschenAtlas Deutsche Geschichte, Gotha 
2004, s. 108 a 109. 
81 Lehnert, Detlef: Kommunale Institutionen…, Baden Baden 1994, s. 50. 
82 Lehnert, Detlef: Kommunale Institutionen…, Baden Baden 1994, s. 54–55.  
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Obr. 1: Mapa Berlína kolem roku 1800 znázorňující rozrůstání města 

od 17. století a celní zeď („Zollmauer“) z let 1735/36. 

 

 

 
Zdroj: Rudolf, Hans Ulrich – Oswalt, Vadim (eds.): TaschenAtlas Deutsche 
Geschichte, Gotha 2004, s. 109. Převzato včetně grafické podoby. 
 

 

Celistvou správní jednotkou se stal Berlín až 1. října 1920, kdy došlo ke 

sloučení osmi historických měst a 59 vesnic do jediné městské jednotky.83 

Rozloha města se zvětšila třináctkrát – činila nyní 878 km2 a ve městě žilo 

3,8 milionu obyvatel. Berlín také pohltil většinu průmyslových oblastí, které 

se dříve nacházely „za branami“ města, a stal se největším průmyslovým 

městem kontinentální Evropy.84 

Republikánské zřízení Výmarské republiky, po jehož zrodu dosáhlo 

město sjednocení, nepřineslo správnímu uspořádání Berlína již žádnou 

                                                 
83 Heise, Joachim – Kreysig, Helmar (edd.): Leben in Berlin, s. 71. 
84 http://www.berlin.de/berlin-im#eberblick/geschichte/weimarer_republik.de.html, staženo 
dne 30.9.2008. 
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zásadnější změnu. Naopak toto období znamenalo pro město období 

stabilizace a významného rozvoje především v kulturní a společenské 

oblasti.85  

Technický rozvoj a především pokrokový koncepční přístup vedení 

Berlína v první polovině 20. století nejlépe charakterizuje stavba 

promyšleného systému městské rychlé železnice, tzv. S-Bahnu, jako 

páteřního systému městské hromadné dopravy. Tu se tehdy podařilo 

prosadit a realizovat tehdejšímu senátorovi pro dopravu Ernstu Reuterovi.86 

Rozvoj města také charakterizuje v té době největší počet městských 

telefonních přípojek na jednoho obyvatele na světě.87 

 

*** 

 

Berlín jako hlavní město Německa představoval místo nejrůznějších 

politických projevů a akcí. Ještě před definitivním nástupem nacistů k moci 

v roce 1933, se stal v roce 1932 Berlín dějištěm velkých pouličních 

nepokojů namířených proti tehdejší, sociálními demokraty ovládané radnici, 

ve kterých se dokonce v boji proti „společnému nepříteli“ postavili nacisté 

po bok komunistům.88 Leden 1933 pak předznamenal rychlý zánik 

demokraticky zvolené městské správy. Již 15. března 1933 jmenoval 

tehdejší říšský ministr bez portfeje, říšský komisař pro pruské ministerstvo 

vnitra a říšský komisař pro letectví Herman Göring „státním komisařem pro 

hlavní město Berlín“ (Staatskommissar für die Hauptstadt Berlin) Heinricha 

Sahma. Berlín se stal prvním místem, kde se naplno projevila tyranská 

zrůdnost nacistické ideologie – jen pár kilometrů za jeho hranicemi, 

v Oranienburgu, vznikl první nacistický koncentrační tábor Oranienburk – o 

den dříve než obdobné zařízení v Dachau. Až v roce 1939 byl zprovozněn 

                                                 
85 V roce 1926 se například uskutečnila první výstava „Grüne Woche“, která se stala 
prakticky od svého prvního ročníku celosvětovým fenoménem mezi veletrhy zaměřenými 
na výživu, zemědělství a zahradnictví. Tradice veletrhu přežila druhou světovou válku a 
„Grüne Woche“ se koná dodnes. Berlín se tak ve 20. letech 20. století etabloval a dodnes 
zůstává jedním z center světových potravinářských veletrhů. Více viz například: 
http://www.berlin.de/berlin-im-ueberblick/geschichte/weimarer_republik.de.html, staženo 
dne 30.9.2008. 
86 Barclay, David E.: Schaut auf diese Stadt, s. 106–120. 
87 Rudolf, Hans Ulrich – Oswalt, Vadim (edd.): TaschenAtlas Deutsche Geschichte, s. 179. 
88 Röhl, Klaus Rainer: Die letzten Tage der Republik von Weimar: Kommunisten und 
Nationalsozialisten im Berliner BVG-Streik von 1932, München 2008, s. 161–189. 
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známější koncentrační tábor Sachsenhausen, kam byli přemístěni mimo jiné 

i vězni z nedalekého Oranienburku.89  

Berlín se měl stát pod novým jménem Germánia symbolem 

nacistického pokroku a úspěchu. Za tímto účelem jej měl zcela změnit a 

přestavět vrchní nacistický architekt Albert Speer. Před koncem druhé 

světové války byly skutečně částečně zahájeny přípravné a testovací 

stavební práce.90 Konec války pak pro Berlín znamenal totální destrukci, na 

jejímž počátku stála letecká „bitva o Berlín vedená britskou RAF“, posléze 

Harrisova spojenecká bombardovací ofenzíva a na konci bitva doslova o 

každý dům ve městě.91 Při dobývání města zahynulo či bylo pohřešováno 

zhruba 100 tisíc rudoarmějců, zhruba 200 tisíc jich bylo zraněno. Padl tak 

zhruba každý desátý voják, který se obléhání města zúčastnil. Vojenské a 

civilní ztráty v Berlíně v posledních dnech války dosáhly cca 50 tisíc,92 

údaje se však často rozcházejí. 

Jednotné správní uspořádání Berlína platné od roku 1920 do konce 

druhé světové války bylo zásadním způsobem narušeno a změněno po 

osvobození Německa od nacismu. Městská správa si sice po roce 1945 

v prvopočátcích zachovala svoji jednotu, nicméně do komunálního 

rozhodovacího procesu přibyl významný nadřazený prvek – spojenecká 

vojenská správa. Ta byla ustavena dvěma londýnskými spojeneckými 

protokoly, podepsanými 12. září93 a 14. listopadu 194494, ke kterým se 

následně přidala i Francie 1. května a 26. července 1945.95 Na jejich základě 

                                                 
89 Více na stránkách Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Gedenkstätte und Museum 
Sachsenhausen, http://www.stiftung-bg.de/gums/de/index.htm, staženo dne 30. listopadu 
2009. 
90 Více například in: Neubauer, Christoph (2008): Albert Speers Berlin – Die 
Reichskanzlei. Ein virtueller Stadtrundgang, Neubauer, Christoph 2008, multimediální 
DVD. 
91 Srovnej http://www.berlin.de/berlin-im-
ueberblick/geschichte/nationalsozialsmus.de.html, staženo dne 30.9.2008 a Müller, R.-D. 
u.a. (edd.): Das deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Band 10/1, 2008, s. 673. 
92 LeTissier, Tony: Der Kampf um Berlin 1945, Von der Seelowen Höhen zur 
Reichskanzlei, Frankfurt (M) 1992, s. 206–207. 
93 Protokol mezi Spojenými státy, Velkou Británií a Sovětským svazem ze dne 12. září 
1944 o okupačních zónách v Německu a správě Velkého Berlína (Groß-Berlin). 
Publikováno in: Dokumente zur Berlin-Frage 1944–1966, München 1987, s. 1–3. 
94 Smlouva mezi Spojenými státy, Velkou Británií a Sovětským svazem ze dne 14. 
listopadu 1944 o dodatcích k Protokolu ze dne 12. září 1944 o okupačních zónách Německa 
a správě Velkého Berlína (Groß-Berlin). Publikováno in: Dokumente zur Berlin-Frage 
1944–1966, s. 4. 
95 Dohoda mezi vládami Velké Británie, Francie, Spojených států a Sovětského svazu ze 
dne 26.7.1945 o rozšíření protokolu ze dne 12.9.1944 o okupačních zónách v Německu a 



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 47 

získal Berlín speciální okupační statut, který se stal ve své podstatě příčinou 

mnoha pozdějších komplikací a berlínských krizí. Území dřívějšího 

„Velkého Berlína“ nespadalo de iure do žádné ze spojeneckých okupačních 

zón v Německu: Berlín tvořil specifickou jednotku. Každá ze 

čtyř okupačních mocností spravovala ve městě svůj okupační sektor, který 

podléhal velení vojenského komandanta. Tito velitelé jednotlivých sektorů 

disponovali ve srovnání s veliteli okupačních zón spíše technickými než 

politickými pravomocemi a společně s veliteli ostatních okupačních sektorů 

zasedali v nejvyšším spojeneckém orgánu v Berlíně – Spojenecké 

komandatuře.96 Ta fungovala na podobném principu jako Spojenecká 

kontrolní komise a byla jí také formálně podřízena. V Berlíně plnila 

Spojenecká komandatura funkci nejvyššího faktického vojenského 

(respektive okupačního) velení, které řídilo mimo jiné i městskou správu, a 

měla za úkol na základě spojeneckých ustanovení spravovat Berlín jako 

celistvou jednotku.97  

Tento plán se dařilo v prvních měsících po skončení druhé světové 

války naplňovat. V červenci 1945 dodrželi Sověti dohody a předali část jimi 

dobytého berlínského teritoria do okupační správy Spojeným státům, Velké 

Británii a Francii výměnou za západními spojenci dobytá území na východ 

od Labe. Rozdílné představy spojenců o budoucím uspořádání německého 

prostoru (zpočátku se rýsovaly i další konfliktní linie než jen mezi 

západními spojenci na jedné straně a Sovětským svazem na straně druhé) se 

samozřejmě promítaly v malém i do stále zjevnější konfrontace Západu s 

Východem v Berlíně.98 

Rozdělení Berlína na okupační sektory vypadalo následovně: 

z celkové rozlohy Velkého Berlína 888,5 km2 (1945) připadlo 210,9 km2 

okupačnímu sektoru Spojených států amerických (Kreuzberg, Neukölln, 

Schöneberg, Steglitz, Tempelhof a Zehlendorf), 169,3 km2 okupačnímu 

sektoru Velké Británie (Charlottenburg, Spandau, Tiergarten, Wilmersdorf), 
                                                                                                                            
Velkém-Berlíně. Publikováno in: Dokumente zur Berlin-Frage 1944–1966, München 1987, 
s. 16–17. 
96 Odborná literatura používá pro pojmenování tohoto orgánu termíny „komandatura“ i 
„komandantura“. Autor se přiklonil k používání prvního z nich. 
97 Alisch, Steffen: „Die Insel sollte sich das Meer nicht zum Feindbild machen!“ Die 
Berlin-Politik der SED zwischen Bau und Fall der Mauer, München 2004, s. 51. 
98 Vykoukal, Jiří – Litera, Bohuslav – Tejchman, Miroslav: Východ. Vznik, vývoj a rozpad 
Sovětského bloku, Praha 2000, s. 73–78. 
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104,9 km2 sektoru Francie (Reinickendorf, Wedding) a 403,4 km2 sektoru 

Sovětského svazu (Friedrichshain, Hellersdorf [od roku 1986], 

Hohenschönhausen [od roku 1986], Köpenick, Lichtenberg, Marzahn [od 

roku 1979], Mitte, Pankow, Prenzlauer Berg, Treptow, Weißensee).99 

Výrazný nepoměr v rozloze okupačních sektorů (480 km2 tří západních 

okupačních sektorů ku 403 km2 jednoho sovětského) byl dán především 

rozdílnou hustotou zalidnění, spojeneckými ujednáními a skutečností, že 

Francie, která byla přijata mezi okupační mocnosti později, získala území 

svého okupačního sektoru (a zóny) díky dohodnutému zmenšení plochy 

území okupovaného Velkou Británií a Spojenými státy.100 V roce 1945 žilo 

na území tří západních okupačních sektorů v Berlíně 1,7 milionu obyvatel 

oproti jednomu milionu na území sovětského sektoru.101 

Obr. 2 ukazuje postavení Berlína s ohledem na ostatní německá 

města v rámci terciárního sektoru v roce 1939. Jeho dominance je 

nezpochybnitelná. Naproti tomu obr. 3 a obr. 4 ukazují stav v letech 1970 a 

1995. Vývoj po druhé světové válce a rozdělení Berlína vedl k degradaci 

jeho vedoucího postavení ve srovnání s ostatními německými městy. 

Především obr. 3 ukazuje, jak v době rozdělení Německa poklesla role 

Západního Berlína a jakým způsobem Východní Berlín i nadále dominoval 

strukturám v Německé demokratické republice. Za dobu rozdělení Německa 

mezi dva samostatné státy se pak dokázala na území Spolkové republiky 

Německo etablovat celá řada dalších měst, která se stala průmyslovými a 

ekonomickými centry určitých regionů či odvětví, jako například Mnichov, 

Frankfurt nad Mohanem, Düsseldorf či Hamburk. Po roce 1990 tak pozice 

opětovně sjednoceného Berlína není – ve srovnání s ostatními městy – o 

tolik silnější, jako tomu bylo v roce 1939.102 

 
 

                                                 
99 Hildebrandt, Alexandra: Die Mauer…, s. 27. 
100 Alisch, Steffen: „Die Insel…“, s. 51. 
101 Hildebrandt, Alexandra: Die Mauer…, s. 27. 
102 Glaser, Rüdiger – Gebhard, Hans – Schenk, Winfries: Geographie Deutschlands, 
Darmstadt 2007, s. 72. 
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Obr. 2: Schématické znázornění hierarchie německých měst v roce 

1939 a počtu zaměstnanců terciárního sektoru (v tisících). 

 

Zdroj: Glaser, Rüdiger – Gebhard, Hans – Schenk, Winfries: Geographie 
Deutschlands, Darmstadt 2007, s. 72. Převzata byla i grafická podoba. 
 

 

 

 

 

Obr. 3: Schématické znázornění hierarchie německých měst v roce 

1970 a počtu zaměstnanců terciárního sektoru (v tisících). 

  

Zdroj: Glaser, Rüdiger – Gebhard, Hans – Schenk, Winfries: Geographie 
Deutschlands, Darmstadt 2007, s. 72. Převzata byla i grafická podoba. 
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Obr. 4: Schématické znázornění hierarchie německých měst v roce 

1995 a počtu zaměstnanců terciárního sektoru (v tisících). 

 

Zdroj: Glaser, Rüdiger – Gebhard, Hans – Schenk, Winfries: Geographie 
Deutschlands, Darmstadt 2007, s. 72. Převzata byla i grafická podoba. 
 

 

2.1.1. Blokáda Berlína 1948/49 a její následky 

 

V době před vypuknutím první berlínské krize docházelo k postupně stále 

hlubším a závažnějším třenicím mezi západními spojenci na jedné straně a 

Sověty na straně druhé. Jednou z prvních oblastí, ve které došlo 

k vzájemnému neporozumění již krátce po skončení druhé světové války, se 

stala otázka berlínských médií. Spojenecká ustanovení z doby na přelomu 

války a míru, na rozdíl od jiných, nedošla nikdy ani nakrátko naplnění 

v otázce čtyřmocenské správy berlínského rozhlasu. Budova rozhlasu se 

nacházela na území sovětského sektoru, čehož Sovětský svaz využíval 

k manipulacím a akcím ve svůj prospěch. Spojené státy se cítily být 

diskriminovány neustálými sovětskými obstrukcemi a na (z jejich pohledu) 

nedostatečný přístup k vysílacím frekvencím reagovaly vytvořením 

vlastního konceptu rozhlasové stanice, pro niž se později vžila zkratka 

„RIAS“ (Rádio v americkém sektoru – „Radio im amerikanischen Sektor“). 

Její původní podoba, jíž odpovídala podoba zkratky DIAS (Rozhlas po drátě 

v americkém sektoru – „Drahtradio im amerikanischen Sektor“), vysílala od 

7. února 1946 pro odhadem 1 500 potenciálně funkčních přípojek drátového 

rozhlasu (500 přípojek rozhlasu po drátě a 1000 telefonních přípojek). 

Velice rychle po dodání nutného technického vybavení nahradilo tuto 

přechodnou fázi vysílání na středních vlnách. Vysílání RIASu tak mohlo 
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reagovat a vyvažovat v éteru dosud jediné převládající zprávy vysílané pod 

sovětským dohledem. Mezi další úkoly RIASu patřilo kromě pravidelného 

informování i všeobecné vzdělávání obyvatelstva – seznamování s novou (či 

za nacismu zakázanou literaturou) a dokonce po nějaký čas vysílala i 

„rádiová univerzita“ („Funkuniversität“).103 Narůstající intenzita napětí mezi 

Východem a Západem ještě zvýšila význam (záměrného) přesahu RIASu do 

sovětské okupační zóny, později Německé demokratické republiky, 

obklopující Berlín. Díky přesahu rozhlasového (a později i televizního) 

vysílání ze Západního Německa a Západního Berlína byla naprostá většina 

NDR (kromě relativně malé oblasti Saska v Podkrušnohoří a Saska-

Anhaltska v údolích pohoří Harz) pokryta signálem západoněmeckého 

vysílání. V NDR se jednalo díky nulové jazykové bariéře o jediný masově 

rozšířený zdroj zpráv a informací produkovaných mimo dohled 

komunistické strany a Sovětského svazu.104 

Na počátku rozpadu spojenecké spolupráce v Berlínské komandatuře 

a výrazných změn v poválečném životě obyvatel Berlína stála první 

berlínská krize. V průběhu prvních dvou poválečných let se ukázala 

neslučitelnost sovětského a západního pojetí budoucnosti Německa. 

Sovětský svaz se nadále nevzdával a vytrvale prosazoval myšlenku 

jednotného a neutrálního Německa. Tuto vizi, ačkoliv sama o sobě by byla 

zpočátku pro Západ akceptovatelná, podryl Sovětský svaz přístupem svým a 

jím řízených komunistických stran ke státům střední a východní Evropy. 

Šok na Západě vyvolaly události z února 1948 v Československu. V očích 

Západu tak případně neutrální a demilitarizované Německo (samozřejmě i 

bez spojeneckých vojáků) znamenalo lákavé a snadno získatelné „sousto“ 

pro Sovětský svaz.105  

Sovětský svaz se však i přes stále zřejmější nerealizovatelnost jeho 

vizí snažil zabránit takovému vývoji v Německu, který mířil k jeho 

budoucímu rozdělení. Snažil se zabraňovat krokům západních spojenců, 

které stály v rozporu s jeho plány na budoucí uspořádání Německa. Mezi 

                                                 
103 Za mimořádně pozitivní vliv na město poděkoval Brandt RIASu po stavbě zdi. In: 
Statement für den RIAS. Politische Bilanz für Berlin 1964. Aufnahme: 23.12.61, 12:0 hod, 
in: FESA, Willy Brandt – Publikationen, A3/195, 16.–31.12.1964. 
104 Kundler, Herbert: RIAS Berlin. Eine Radio-Station in einer geteilten Stadt, Berlin 2002, 
s. 41–51. 
105 Benz, W.: Deutschland unter..., s. 83 a 84. 
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jedny z prvních a v krátkodobém horizontu nevratných kroků patřila také 

chystaná separátní měnová reforma v západních okupačních zónách 

Německa, jež měla stvrdit odlišný hospodářský a politický vývoj v sovětské 

okupační zóně na jedné straně a západních okupačních zónách na straně 

druhé.106 Tušení blížící se měnové reformy v západních okupačních zónách, 

které chtěl Sovětský svaz zabránit, a krach schůzky ministrů zahraničí na 

podzim 1947 vedly k prvním krokům směřujícím k rozdělení Berlína podle 

sektorové příslušnosti. Dne 1. dubna 1948 začala na styku sovětské 

okupační zóny a západních berlínských sektorů (na 71 silničních a 17 

železničních přechodech) tzv. malá sovětská blokáda Berlína. Dotčeno bylo 

především zásobování západních spojeneckých jednotek v Berlíně a tehdejší 

velitel americké armády v Berlíně Lucius D. Clay musel pro obnovení 

zásobování urychleně zorganizovat tzv. malý letecký most. Clayovy návrhy 

na proražení bariér vojenskou silou byly administrativou amerického 

prezidenta Harryho S. Trumanna odmítány. Zostřující se situace vedla 

Trumana dne 28. června 1948 k rozhodnutí nestáhnout své jednotky 

z Berlína.107  

Postupně se pak začaly množit sovětské provokace, obstrukce, 

konflikty a problémy na pozemních přístupových cestách do Západního 

Berlína. Vše vyústilo v přerušení silničních, železničních i vodních 

přístupových a zásobovacích cest vedoucích přes území sovětské okupační 

zóny do Západního Berlína – Sovětský svaz oficiálně tvrdil, že se tranzitní 

cesty opravují.108 Uvnitř Berlína byl nadále umožněn volný pohyb bez 

omezení. „Malá blokáda Berlína“ omezující primárně vojenské zásobování 

byla po zhruba třech měsících vystřídána „velkou“ a obecně známou 

blokádou Berlína.109 

Chystaný plán západních spojenců na provedení měnové reformy 

v západních okupačních zónách musel být Sovětskému svazu znám 

dostatečně předem a jistě to potvrdily i rozvědky. O měnové reformě totiž 

zcela běžně referoval od počátku roku 1948 západoněmecký tisk a 

spekuloval právě o červnovém termínu, kterým v té době končil fiskální 

                                                 
106 Vykoukal, Jiří – Litera, Bohuslav – Tejchman, Miroslav: Východ…, s. 74. 
107 Benz, Wolfgang.: Deutschland unter..., s. 330 a 331. 
108 Kissinger, Henry: Umění diplomacie, Praha 1996, s. 592. 
109 Benz, Wolfgang.: Deutschland unter..., s. 330 a 331. 
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rok.110 V den provedení západoněmecké měnové reformy, 18. června 1948, 

definitivně opustili sovětští zástupci Spojeneckou komandaturu v Berlíně a 

na přístupových cestách do Berlína vygradovaly problémy a obstrukce, jež 

se stupňovaly již od začátku druhého čtvrtletí roku 1948. Došlo tak k 

úplnému přerušení pozemního silničního, železničního i vodního spojení 

západních okupačních sektorů v Berlíně se západními okupačními zónami v 

Německu. Sovětské jednotky neumožňovaly průjezd sovětskou okupační 

zónou civilnímu ani vojenskému provozu.111 Mezi bývalými spojenci 

protihitlerovské koalice totiž nebylo uzavřeno na rozdíl od leteckých 

koridorů žádné písemné ujednání o pozemních (silničních, železničních a 

vodních) přístupových cestách do Berlína.112 Zásobování odříznutých 

západních okupačních sektorů se nadále mohlo uskutečňovat pouze 

vzdušnou cestou. Stalin věřil, že Západ svůj boj o přežití západních 

okupačních sektorů v Berlíně brzy vzdá. Vyplnění tohoto snu se však 

nedočkal, protože tehdejší velitel amerických jednotek v Berlíně generál 

Lucius Clay, mistrný a schopný vojenský manažer, který nikdy neprošel 

žádnou skutečnou bojovou akcí, zorganizoval s pomocí berlínského 

úřadujícího starosty Ernsta Reutera letecký most, kterým byla dopravována 

většina zboží do západních okupačních sektorů ve městě.  

Náročná operace prověřila síly spojeneckého letectva. K zásobování 

Berlína byly využívány pouze tři letecké koridory (původně spojnice 

každého z okupačních sektorů s okupační zónou), o kterých Stalin nevěřil, 

že by mohly udržet město životaschopné.113 Skica mechanismu leteckého 

mostu (obr. 5) nabízí pohled na jeho organizaci se zakresleným využitím 

letišť ve třech okupačních sektorech v Berlíně a dvou okupačních zónách na 

západě Německa včetně organizace letového prostoru a navigace. 

Obousměrný provoz nebyl v letových koridorech možný vzhledem 

k četnosti spojeneckých letů a faktu, že koridory byly relativně úzké – na 

                                                 
110 Například: Rheinische Post ze dne: 17.4.1948, 29.5.1948, 2.6.1948 či 14.6.1948. 
111 Alisch, Steffen: „Die Insel…“, s. 52. 
112 Rott, Wilfried: Die Insel, s. 34. 
113 Kissinger, Henry: Umění diplomacie, Praha 1996, s. 592. 
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šířku měřily jen několik kilometrů. Enormní intenzita obousměrného 

letového provozu by vedla k nadměrnému riziku nehody.114 

 
Obr. 5: Jak funguje letecký most, 11. října 1948 (How the Air Lift 

Works, 11. October 1948). 

 

Popisek zadní strany fotografie: Zadní strana bez popisku 
Zdroj: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
 
 

Téměř rok trvající letecký most se zařadil mezi nejrozsáhlejší letecké 

operace své doby. Prostřednictvím zhruba 270 tisíc letů bylo do Západního 

Berlína přepraveno celkem 1,5 milionu tun zboží veškerého charakteru. 

Akce vyžadovala obrovské nasazení personálu a dokonalou koordinaci 

všech činností. Únava, obrovská hustota letového provozu, nutnost létat za 

každého počasí a občasné sovětské provokace (například nalétávání 

sovětských stíhaček na spojenecká transportní letadla či rušení radarů za 

pomoci aluminiových proužků vyhazovaných z letadel) vedly také k celé 

řadě nehod. Spojenecká letadla se stala symbolem nového vztahu západních 

                                                 
114 Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-306-99-019, in: 
NARA, Rg. 306. 



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 55 

Němců k západním spojencům. Tatáž letadla o tři roky dříve shazovala 

bomby na německá města, nyní však shazovala v průběhu přistávacího 

manévru sladkosti pro berlínské děti – začalo se jim proto říkat 

„Rosinenbomber“ (rozinkové bombardéry) – a přispěla k přežití svobodné 

části Berlína.115 

Setrvání a výdrž západních spojenců v průběhu první berlínské krize 

byly mocensko-politickým vzkazem určeným dvěma adresátům – jednak 

Sovětskému svazu, který tak měl být ubezpečen, že Západ nehodlá 

ustupovat ze svých pozic v Německu. A také západním Němcům, kteří tak 

byli poprvé po letech poválečné bídy přesvědčeni o tom, že to západní 

spojenci se svými okupačními zónami a sektory myslí skutečně vážně. 

Situace panující v zónách a sektorech je o tom doposud zcela 

nepřesvědčovala.116  

Pochopení významu blokády Berlína je pro správné popsání vývoje 

několika následujících desetiletí v Berlíně zcela zásadní a zasahuje do 

roviny politicko-symbolické, komunálně-politické a společenské. V roce 

1948 se v Berlíně odehrála první horká krize nastupující studené války, při 

které došlo ke konfrontaci komunismu a demokracie až na samé hranici 

rozpoutání válečného konfliktu. V té chvíli se zrodila významná symbolická 

aureola Západního Berlína zobrazující výdrž a odhodlanost města a jeho 

obyvatel ke vzdoru proti komunistickému tlaku. Berlín tak po roce 1948 

západní politici, ale i sami jeho obyvatele (zde samozřejmě západní části 

města), obdařili přívlastkem „frontové město studené války“. Rozhodnost 

Západu, respektive v první chvíli generála Claye a úřadujícího starosty 

Reutera, umožnila přežití města a udržení exponované pozice západních 

spojenců uvnitř sovětské okupační zóny v Německu.117 

Symbolika s sebou v německém úhlu pohledu přinesla katarzi ve 

vnímání odlišného přístupu čtyř mocností protihitlerovské koalice vůči 

německému prostoru samotnými Němci. Do roku 1948 ještě nedošel 

„obyčejný Němec“ k jasnému přesvědčení, zda je pro něj (čti pro jeho 

                                                 
115 Wolfrum, Edgar: Die geglückte Demokratie, s. 38–39. 
116 Nigrin, Tomáš: Zásobování düsseldorfského obyvatelstva a britská zónová zásobovací 
politika 1945–1948, s. 82, in: Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, IX–2007, 
s. 
117 Barclay, David E.: Schaut auf diese Stadt…, s. 246. 
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přežití a zabezpečení jeho rodiny) „lepší“ americká, britská, francouzská či 

sovětská okupace. Němci tehdy své sympatie a náklonnost poměřovali 

především podle své životní situace a stavu „sytosti“ své rodiny. Všechny 

zóny trpěly v letech 1945, 1946 a ještě i v roce 1947 výpadky v zásobování 

potravinami a dalšími výrobky. Sovětská zóna v některých ohledech 

vykazovala lepší výsledky než některé ze západních okupačních zón. 

Jedním z důvodů tohoto stavu byla i skutečnost, že si Sověti dříve uvědomili 

významnost zásobování pro smýšlení obyčejných Němců a snažili se získat 

si tak jejich náklonnost. V letech 1945 až 1949 se odehrálo několik událostí, 

které postupně vedly u většiny Němců k pochopení, že ne všichni spojenci 

mají stejné okupační úmysly a obecně se dá říci, že začala narůstat nedůvěra 

vůči Sovětskému svazu. Mohl za to především údajně na Západě 

dezinterpretovaný projev Stalina na stranickém sjezdu v roce 1946, dále dne 

5. března 1946 Churchillův projev ve Fultonu hovořící o stahování železné 

opony napříč Evropou a samozřejmě (mnohdy nedobrovolné) odmítnutí 

východoevropských států participovat na Marshallově plánu. Toto vše ale 

sledoval „obyčejný Němec“ ještě zastřeně a ne zcela pozorně, protože jej 

každodenně zaměstnávala snaha sehnat dostatek potravin a dalšího zboží 

denní potřeby. Blokáda Berlína probíhala v době, kdy mohli Němci 

„odvrátit oči od talíře“ a posloužila po událostech z února 1948 v 

Československu jako poslední střípek mozaiky odhalující skutečné sovětské 

intence ve střední Evropě a spojencům tak definitivně „odkryla karty“. Od 

této chvíle již důvěra v západní okupanty v Západním Německu jen 

rostla.118 

Pozemní blokáda Berlína znamenala pro jeho společnost první 

rozdělení. Omezení přístupu do města ze strany Sovětů vyvolalo 

v obyvatelích západních sektorů nutnost zcela se spolehnout na svoji 

„ochrannou“ okupační moc a hledat v tomto narychlo budovaném vztahu, 

na němž záleželo přežití, svoji novou identitu. Obyvatelé západních 

okupačních sektorů si museli uvědomit, že již nežijí v celistvém městě, ale 

na území nově se utvářejícího zvláštního útvaru. Intuitivně si začali spojovat 

Sověty s hrozbou a západní spojence, kteří investovali mnoho sil a 

                                                 
118 Nigrin, Tomáš: Zásobování düsseldorfského obyvatelstva…, s. 82. 
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prostředků do jejich zásobování, s jistotou přežití a uchování svobody. 

V průběhu doby se spolu se stoupající „sytostí“ obyvatelstva stával stále 

důležitějším politický a společenský systém, který západní spojenci nabízeli 

a garantovali. V Berlíně probíhal čilý lidský kontakt napříč sektorovými 

hranicemi a i obyvatelé Západního Berlína měli relativně dobrý přehled o 

politických taktikách SED a o často praktikovaném politickém nátlaku v 

sovětské okupační zóně a ve Východním Berlíně. 
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Obr. 6: Berlínské děti si hrají v pr ůběhu blokády Berlína 1948–1949, 

28. srpna 1948. 

 

Popisek zadní strany fotografie: V souladu s kráčející dobou jsme vymysleli 
novou hru zvanou „letecký most“. Hangáry jsou vystavěny z cihel ruin 
(berlínských domů) a zboží je přiváženo americkými letadly, která přistávají 
na letišti Tempelhof – 28. srpna 1948. 
Zdroj: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
 
První berlínská krize s leteckým mostem a silnou vůlí západních spojenců 

setrvat ve městě dala vzniknout mnoha symbolikám, jichž se bude ještě 

mnohokrát v budoucnu v Západním Berlíně využívat a opakovat – například 

spojování přítomnosti západních spojenců ve městě s jistou a demokratickou 

budoucností města, akt zásobování ze vzduchu, zrození „zachránce Berlína“ 

a obecně uznávaného hrdiny generála Claye apod.119 Zároveň se stal Berlín 

místem, které začali využívat západní politici ve svých projevech za účelem 

zlepšování nálad vlastního obyvatelstva. V nadcházející době často oba 

mocensko-politické bloky sahaly k hrozbám zbraněmi nejrůznějšího kalibru. 

Obyvatelstvo Západního bloku to samozřejmě náležitě zneklidňovalo. V tu 

                                                 
119 Například viz: Daum, Andreas W.: Kennedy in Berlin, s. 53. 
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chvíli se západní politici obraceli k Berlínu a poukazovali na neustálé 

napětí, v jakém obyvatelé Západního Berlína musí žít. Zdůrazňovali také 

odhodlání Západu setrvat na svých pozicích a vzdorovat sovětskému tlaku, 

což Západ podle politiků dokazoval svým angažmá v Berlíně. 

 

*** 

 

Blokádu Berlína provázel pro město velmi podstatný jev: rozpad jednotné 

městské správy – započalo tak de facto dělení města na dvě městské 

jednotky. Provokace příznivců SED donutily 6. září 1948 starostu Berlína 

Ernsta Reutera přerušit zasedání městského shromáždění v budově 

magistrátu nacházející se ve Východním Berlíně a přesunout jej na území 

britského sektoru – do té doby se městské shromáždění scházelo pouze na 

území sovětského sektoru. Tam se již zástupci zvolení za SED nedostavili a 

ustavili vlastní magistrátní radu. Od té doby se stala správním centrem 

Západního Berlína budova staré radnice ve čtvrti Schöneberg.120  

Rozpad městského zastupitelstva s následným vznikem dvou 

městských radnic předznamenal další změny v životě města. Je velmi 

pozoruhodné, že se tyto změny neodehrály bezprostředně po září 1948 

(sic!). Od roku 1948 až do poloviny 50. let 20. století postupně zanikaly 

jednotné komunální organizace a podniky a dělily se na „východní“ a 

„západní“ část – to se týkalo například i policie, BVG (Berliner Verkehrs-

Betriebe – Berlínské dopravní podniky) a dalších městských komunálních 

podniků. Postupně došlo (až na nečetné výjimky) k rozdělení veškeré 

městské infrastruktury – především zásobování vodou, plynem a elektrickou 

energií. Pouze kanalizační systém z technických důvodů zcela rozdělit 

nešlo. V roce 1952 pak bylo přerušeno přímé telefonní spojení obou částí 

města a zároveň byly zřízeny (avšak nestřeženy a obyvateli ignorovány) 

oficiální sektorové přechody na 47 komunikacích mezi Východním a 

Západním Berlínem, tedy na hranicích sovětského se západními sektory. 

Přechody dosud oficiálně fungovaly od roku 1948 pouze na hranicích 

západních berlínských sektorů a sovětské okupační zóny. De jure existovaly 

                                                 
120 Heimann, Siegfried: Berlin bleibt frei, s. 19. 
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přechody v rámci spojeneckých dohod také mezi západními sektory, 

nicméně sektorové hranice mezi nimi bylo možné překračovat volně a 

kdekoliv – organizovaný mechanismus kontrol neexistoval a ani nebylo 

vynucováno jejich výhradní využívání. Na zbylých dvou stovkách 

komunikací vedoucích do sovětského okupačního sektoru nebyl již po roce 

1952 nadále umožněn provoz. Následujícího roku přestaly sektorovou 

hranici (ze sektoru amerického, britského či francouzského do sovětského a 

opačně) přejíždět i tramvajové linky. Posledním veřejným dopravním 

prostředkem na několika svých úsecích „nerespektujícím“ sektorové hranice 

tak zůstala pouze městská železnice S-Bahn.121 Berlín se začal postupně 

rozpadat do dvou částí. 

 

2.1.2. Západní Berlín v období po blokádě – uklidnění 1. poloviny 50. let 

 

Od počátku rozpadu města na dvě samosprávné jednotky se musela 

západoberlínská městská správa potýkat kromě „běžných“ městských 

problémů a záležitostí také s politickými krizemi v Německé demokratické 

republice a vyrovnávat se s politickým napětím mezi Západem a Východem. 

Zřejmě i díky této výjimečnosti se stal Západní Berlín na přelomu 40. a 50. 

let 20. století místem přitahujícím či rodícím významné politické osobnosti. 

Mezi ně patřil beze sporu Ernst Reuter122 a jeho následovník na pozici 

(západo-)berlínského starosty Otto Suhr123 – oba patřili mezi členy německé 

sociálnědemokratické SPD, respektive její (západo-) berlínské organizace.  

Ernstu Reuterovi se po návratu z válečného tureckého exilu v roce 

1946 podařilo stát se jednoznačně nejvýraznější osobností Západního 

Berlína. V čele nejprve ještě jednotné berlínské radnice navázal v roce 1947 

na své tamější předválečné působení v období Výmarské republiky a na 

teorie komunální politiky, které rozvíjel v průběhu své univerzitní praxe 

v exilu ve 30. a 40. letech 20. století na univerzitách v Turecku. Reuterovi, 

energickému a neustále pokuřujícímu workoholikovi, vděčí Berlín za 

mnohé. Podařilo se mu zásadním způsobem přispět k překonání poválečné 

                                                 
121 Alisch, Steffen: „Die Insel…“, s. 54. 
122 Ernst Reiter: * 29.7.1889, + 29.9.1953. 
123 Otto Suhr: * 17.8.1894, + 30.8.1957. 
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zásobovací krize, která vyvrcholila počátkem roku 1947. O rok později se 

v průběhu blokády Berlína zasloužil o politické prosazení silné vazby 

Západního Berlína na Spolkovou republiku Německo.124 V otázce 

budoucnosti Německa se počátkem 50. let 20. století zcela lišil názor vládní 

křesťansko-demokratické CDU (včetně menší partnerské křesťansko-

sociální CSU) a opoziční SPD. Zatímco CDU prosazovala jednoznačně 

prozápadní linii zahraničněpolitické orientace Spolkové republiky 

Německo, zastávala SPD v té době teorii o Německu jako mostu mezi 

Východem a Západem („Brückenfunktion“) – tedy nepřiklánějícímu se ani 

k jednomu z obou mocensko-politických bloků. Některým křídlům SPD se 

tak mohla zdát myšlenka vytvořit z Berlína svobodné město po vzoru 

meziválečného Gdaňsku jako předstupeň realizace jejich vize uspořádání 

Německa – tedy jeho sjednocení. Ernst Reuter si však dokázal v 

západoberlínské SPD prosadit svůj názorový proud de facto směřující proti 

stranickému názoru spolkové SPD a zapadající do Adenauerovy 

zahraničněpolitické koncepce. Je to překvapivé vzhledem k odlišné politické 

orientaci a především významným osobním antipatiím mezi ním a 

Konradem Adenauerem. Reutera zřejmě k tomuto tvrdohlavému přístupu 

vedla prožitá berlínská realita a z toho plynoucí odlišné vnímání sovětské 

politiky. S Konradem Adenauerem jej však rozdělovala hluboká antipatie, 

jež byla oboustranně opětovaná a přetrvala z období před první světovou 

válkou, kdy se oba politici setkávali na sjezdech německých starostů125 

(„Städtetag“). Situaci Západního Berlína a jedinečný způsob uvažování o 

budoucnosti města, které se podle Reutera neměla ubírat jinou než čistě 

prozápadní cestou navzdory zahraničněpolitickému názoru SPD,126 

charakterizoval Reuterův projev v RIASu počátkem 50. let 20. století: 

 

„Buď přijmeme od Bonnu [podporu] stovky milionů [marek] a 

zapojíme se do struktury se spolkovou politikou nebo řekneme našim 

západoněmeckým krajanům: Vzdáváme se vašich stovek milionů. 

Budeme tu sedět sami, chudí a skromní tak, jak jsme, a pak postupně 

                                                 
124 Wolfrum, Edgar: Die geglückte Demokratie, s. 38 a 39. 
125 Zde jsou míněni starostové či úřadující starostové větších měst. 
126 Barclay, David E.: Schaut auf diese Stadt…, s. 209–328. 
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spadneme do sovětského ráje, protože vlastní silou, bez […] 

kontaktu Berlína se Západem, nemůžeme existovat“.127 

 

Po předčasné Reuterově smrti v roce 1953 se do čela Západního Berlína 

postavil Otto Suhr. Zesnul ale již o dva roky později. Jako komunální politik 

zůstal spíše ve stínu Ernsta Reutera, výrazněji se prosadil jako politolog a 

následovník historika Friedricha Meineckeho na nově založené Svobodné 

univerzitě v Berlíně. Období, kdy stál v čele západoberlínské radnice, 

znamenalo postupné zlepšování hospodářské situace ve městě. Již v průběhu 

prvního roku, kdy Suhr zastával svůj úřad, zaznamenal Berlín nárůst počtu 

pracovních míst o 50 tisíc.128 Třetí z klíčových západoberlínských 

politických osobností poválečné doby se stal následovník odkazu Ernsta 

Reutera – Willy Brandt. O tom bude ale řeč později. 

Blízkost, a po konci blokády z let 1948 a 1949 relativně dobrá 

přístupnost východní části města, denně konfrontovala Západní Berlín se 

situací v Německé demokratické republice, respektive v celém východním 

bloku. Zatím jen lehce střežené hranice umožňovaly čilý ruch oběma směry 

– občané NDR sháněli v Západním Berlíně úzkoprofilové zboží, 

navštěvovali západní kulturní představení a kina a mnozí také v západní 

části města pracovali za výrazně vyšší mzdy. Naopak západní návštěvníci 

vyhledávali ve Východním Berlíně některé levnější druhy zboží, služby a 

v neposlední řadě sem přicházeli za kulturou. Vznikl tak kosmopolitní a 

v železnou oponou rozdělené Evropě 50. let 20. století naprosto nevídaný 

prostor, kde se na omezené ploše setkával a konfrontoval východní systém 

se západním a obě poloviny města (respektive jejich obyvatelstvo) těžily 

z výhod vzájemné koexistence. Kromě toho (či právě proto) se také Západní 

Berlín stal místem, kde se dala s nejmenšími nesnázemi překročit železná 

                                                 
127 „Entweder, wir nehmen von Bonn Hunderte von Millionen und fügen uns in das Gefüge 
der Bundespolitik ein, oder wir sagen unseren westdeutschen Landsleuten: Wir verzichten 
auf euere Hunderte von Millionen. Wir sitzen hier alleine, ärmlich und bescheiden, wie wir 
sind, und dann fallen wir langsam in das sowjetische Paradies hinein, denn aus eigener 
Kraft allein, ohne diesen Strom des Kommens und Gehens vom Westen nach Berlin hin, 
können wir nicht existieren.“ In: Merseburger, Peter: Willy Brandt 1912–1992. Visionär 
und Realist, München 2002, s. 305. 
128 Lange, Gunther: Otto Suhr. Im Schatten von Ernst Reuter und Willy Brandt. Eine 
Biographie, Bonn 1994, s. 213–220. 
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opona a emigrovat z východního bloku.129 Tudy pak proudily na Západ 

miliony lidí a zpět desetitisíce vracejících se občanů zemí východního 

bloku, kteří nenašli na Západě uplatnění či zjistili, že tam panující způsob 

života není v souladu s jejich představami (či schopnostmi). Je též nutné si 

uvědomit, že u mnohých se stal důvodem k návratu tlak komunistických 

režimů působící na jejich nejbližší rodinné příslušníky, již se neodhodlali 

k odchodu.130  

Právě průchodnost hranice a intenzivní vztahy obou částí města i 

přes jejich začlenění do různých mocensko-politických bloků umožňovaly 

velmi citlivě vnímat události z druhé poloviny města žijící ve zcela jiném 

politickém systému. K první silné reakci západní části města na situaci ve 

Východním Berlíně a Německé demokratické republice došlo v roce 1953. 

Tehdy přerostly hospodářské těžkosti mladého „státu dělníků a rolníků“ v 

nepokoje, jež vyvrcholily 17. července 1953 masovými dělnickými 

demonstracemi a povstáním ve Východním Berlíně, respektive v celé 

NDR.131 V první fázi dělnického povstání v NDR, ač to obecnější 

přehledová literatura nezmiňuje,132 hrál Západní Berlín velmi významnou 

úlohu. Stovky obyvatel Východního Berlína v něm nalezly útočiště poté, co 

sovětská armáda zahájila operace k zvládnutí situace ve městě. Dvě 

fotografie US Information Agency ukazují, že se v prvních chvílích 

skutečně podařilo řadě demonstrantů překonat sektorovou hranici do 

Západního Berlína – prolomili policejní bariéry. Demonstranti tak mohli 

využít „zázemí“ v Západním Berlíně a přesunout se přes jeho území opět do 

Východního Berlína.133 Poté, co začalo krvavé potlačování demonstrací 

silou, nalezla řada obyvatel Východního Berlína v západní části města úkryt 

před sovětskými kulkami.134 Večer se však postoj západních okupačních 

zemí v Západním Berlíně a západoberlínské radnice s ohledem na nepokoje 

ve Východním Berlíně změnil. Byla přijata opatření pro klidný návrat těch 

                                                 
129 Werner, Paulsen: 13. August 1961. Ereignisse und Zusammenhänge, Berlin 2001, s. 12. 
130 Schmelz, Andrea: Migration und Politik im geteilten Deutschland während des kalten 
Krieges, Opladen 2002, s. 318–319. 
131 Knabe, Hubertus: 17. Juni 1953. Ein deutscher Aufstand, Berlin 2004, s. 131. 
132 Tento fakt nezmiňuje například: Wolfrum, Edgar: Die geglückte Demokratie, s. 120–
122; či Müller, Helmut – Krieger, Karl – Vollrath, Hanna: Dějiny Německa, Praha 1999, s. 
356–357. 
133 Knabe, Hubertus: 17. Juni 1953. Ein deutscher Aufstand, Berlin 2004, s. 137. 
134 Knabe, Hubertus: 17. Juni 1953. Ein deutscher Aufstand, Berlin 2004, s. 159. 
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obyvatel Východního Berlína, kteří se uchýlili v průběhu dne na Západ, a 

byli vyzváni, aby respektovali sovětskou okupační mocí nařízený zákaz 

vycházení. Požádali je také, aby se snažili předejít srážkám se sovětskými 

jednotkami. V podstatě se západní spojenci snažili zbránit tomu, aby se 

dějiště východoberlínských protestů nepřeneslo do Západního Berlína, 

zřejmě i s ohledem na vztah se Sověty ve městě. Od problémů obyvatel 

Východního Berlína se tak v podstatě distancovali.135 

 
 

                                                 
135 Knabe, Hubertus: 17. Juni 1953. Ein deutscher Aufstand, Berlin 2004, s. 150. 
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Obr. 7: Lidé prchající do Západního Berlína v průběhu nepokojů ve 

Východním Berlíně dne 17. července 1953. 

 

 

Popisek na zadní straně fotografie: Východní Němci prchají před 
sovětskými tanky a samopaly sovětských vojáků v průběhu červnové (1953) 
stávky, která se rozšířila na území celé sovětské zóny v Německu. 
Braniborská brána (v pozadí) rozděluje ruskou zónu od západních sektorů 
ve městě.136 
Zdroj: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
 

Podobně jako v roce 1953 reagovalo západoberlínské obyvatelstvo 

spontánními demonstracemi a protesty u sektorové hranice také v době 

krvavě potlačeného maďarského povstání v roce 1956. V Západním Berlíně 

probíhaly četné demonstrace na podporu maďarského hnutí odporu. Jednu 

z nich pořádala i západoberlínská radnice. Svolala shromáždění do prostor 

městské radnice. Události, které následovaly, nejsou dosud náležitě 

vysvětleny, nicméně je jasné, že znamenaly zvrat především v Brandtově 

                                                 
136 V originále: „[…] the Russian zone from the western sector of the city“. 



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 66 

kariéře a nasměrovaly jej do křesla úřadujícího starosty Západního 

Berlína.137  

 

2.1.3 Ústavní status Západního Berlína a jeho vztah k SRN 

 

Otázka postavení Berlína po rozpadu spojenecké spolupráce vyvolávala 

mnohé problémy a nejasnosti. Oba mocensko politické bloky si jej 

interpretovaly po svém. Západoberlínská politická reprezentace – 

představitelé západoberlínské radnice – se spolu se 

západoněmeckými představiteli pokoušela zdůrazňovat skutečnost, že je 

Západní Berlín spolkovou zemí Spolkové republiky Německo. Takto 

zásadní postoj však nezastávali západní spojenci, kteří sounáležitost 

Západního Berlína se SRN uznávali pouze s výhradami. Zcela opačný 

pohled pak zastával Sovětský svaz spolu se svými vazalskými státy snažící 

se vmanévrovat Západní Berlín do pozice „třetího státu“ mezi Spolkovou 

republikou a Německou demokratickou republikou.  

V roce 1946, tedy v době ještě relativně bezproblémové spolupráce 

mezi spojenci, došlo k statutární stabilizaci Berlína. Město dostalo 

předběžnou ústavu, která byla jako jediná na celém území Německa 

oktrojována spojenci. Ústava připravovaná ještě v době nejasné budoucnosti 

uspořádání Německa stavěla Berlín do role země (ve smyslu německého 

slova „Land“) a z tohoto uspořádání v podstatě čerpaly všechny další 

ústavní návrhy, a především snahy o prosazení a definitivní potvrzení 

zmíněné skutečnosti. Berlínské orgány disponovaly podle tohoto ústavního 

uspořádání slabšími pravomocemi, než jak je přiřkly zemské ústavy 

obdobným orgánům v ostatních spolkových zemích. Rozdílně bylo 

definováno postavení městského shromáždění, jež ze svého středu volilo 

Senát – městskou vládu. Městské shromáždění poté mohlo vetovat jakékoliv 

rozhodnutí senátu a v podstatě tak legislativní orgán mohl silně intervenovat 

do činnosti exekutivního orgánu. Předběžná ústava také předpokládala 

vyhlášení a uskutečnění svobodných voleb do městského shromáždění. Ty 

se uskutečnily 20. října 1946. Městské shromáždění vzešlé z těchto voleb 

                                                 
137 Rozhovor Hurwitz z 12. června 2008, s. 6–8, viz Příloha 8.1. 
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mělo na základě čl. 2 odst. 35 předběžné ústavy Berlína předložit ke 

schválení do 1. května 1948 novou ústavu. Termín pro předložení ústavy se 

podařilo dodržet, k jejímu schválení však vzhledem k politickému vývoji již 

nedošlo.138 

Zcela nové politické okolnosti a vznik dvou odlišných státních celků 

nutily Západní Berlín jasně profilovat svoji příslušnost k Západu. Vzhledem 

k panujícímu politickému systému a přítomnosti západních spojenců 

v západních okupačních sektorech, jež byla potvrzena a zdůrazněna 

v průběhu blokády Berlína v letech 1948 až 1949, musel Západní Berlín 

přistoupit k potvrzení vztahu vůči západnímu bloku a tu měl ztělesňovat 

pevný ústavní svazek se Spolkovou republikou Německo. Nová berlínská 

ústava z roku 1950, jednalo se o přepracovanou verzi ústavy předložené 

v roce 1948, jasně definovala Západní Berlín139 jako zemi („deutsches 

Land“) a zároveň jako město. Nově schválená ústava upřesňovala 

západoberlínský statut a stavěla se tak proti východní teorii o Západním 

Berlíně jako svobodném městě článkem, ve kterém uváděla, že Západní 

Berlín tvoří spolkovou zemi Spolkové republiky Německo („Bundesland 

der Bundesrepublik Deutschland“), a uznala závaznou platnost všech 

spolkových zákonů na jeho území.140 

 

První článek ústavy Západního Berlína obsahoval následující ustanovení:  

 

„1. Berlín je německou zemí a zároveň městem. 

2. Berlín je zemí Spolkové republiky Německo. 

3. Základní zákon a zákony Spolkové republiky Německo jsou pro 

Berlín závazné“.141 

 

                                                 
138 Die Verfassung von Berlin. Mit einer Einführung, ergänzenden Dokumenten und dem 
Text des Grundgesetzes, 4., erweiterte Auflage, Landeszentrale für politische Bildung, 
Berlin 1965, s. 5–7. 
139 Ústava hovořila ve všech svých pasážích pouze o Berlínu – v německém originále 
„Berlin“ – nicméně pro zvýšení srozumitelnosti je v textu používán termín „Západní 
Berlín“. Spolková republika Německo ani západoberlínská radnice rozdělení města 
neuznávaly. 
140 Die Verfassung von Berlin…, s. 5–7. 
141 Art. 1: 1. Berlin ist ein deutsches Land und zugleich eine Stadt. 2. Berlin ist ein Land der 
Bundesrepublik Deutschland. 3. Grundgesetz und Gesetze der Bundesrepublik Deutschland 
sind für Berlin bindend. In: Verfassung von Berlin…, s. 27. 
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Úvodní odstavec tak odpovídal tehdejšímu znění článku 23 spolkového 

Základního zákona, který uváděl Západní Berlín ve výčtu spolkových zemí. 

Zákonodárce musel do návrhu západoberlínské ústavy zapracovat na 

základě spojeneckého potvrzujícího dopisu142 ze dne 29. srpna 1950 nový 

článek 87. V jeho prvním odstavci byla suspendována platnost prvních dvou 

odstavců prvního článku Berlínské ústavy do doby, než pro aplikaci 

Základního zákona Spolkové republiky Německo přestanou v Západním 

Berlíně platit veškerá (spojenecká) omezení.143  

Kvůli těmto spojeneckým výhradám nemohly být v Západním 

Berlíně aplikovány všechny články Základního zákona a město tak nemohlo 

nabýt status plnohodnotné spolkové země. Podíl Západního Berlína, 

respektive jeho zástupců na legislativním procesu Spolkové republiky, tak 

mohl zůstat pouze symbolickým a aplikace spolkových zákonů nemohla 

probíhat kvůli spojeneckým výhradám automaticky – západní spojenci, 

snažící se v určité míře dostát starším čtyřmocenským dohodám, odmítali, 

aby spolek vykonával přímou vládu v Západním Berlíně. Z toho důvodu 

musely všechny spolkové zákony aplikovatelné v Západním Berlíně, což 

byly všechny s výjimkou braných zákonů, projít speciálním přejímacím 

aktem západoberlínského zemského zákonodárce. Na území Západního 

Berlína pak začínaly platit až ve chvíli, kdy je uveřejnil berlínský Senát ve 

svém věstníku.  

Po 4. lednu 1952, kdy došlo k začlenění Berlína do finančního 

systému144 Spolkové republiky, umožnili spojenci závaznou (a tedy 

okamžitou) aplikaci těch spolkových zákonů týkajících se finanční oblasti, 

                                                 
142 Bestätigungsschreiben zur Verfassung, BK/O (50) 75 vom 29. August 1950 (VOBl. I S. 
440). 
143 „Abs. 2 und 3 der Verfassung treten in Kraft, sobald die Anwendung des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland in Berlin keinen Beschränkungen unterliegt.“ In: 
Artikel 87, Abs. 1, Berliner Verfassung, Stand 1965. 
144 Přijetí několika smluv a spolkových zákonů vedlo postupně k plnohodnotnému 
začlenění Západního Berlína do hospodářského, finančního, celního a právního systému 
Spolkové republiky, jež bylo završeno v roce 1952. Jednalo se především o následující 
smlouvy a zákony: 1) „Abkommen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland“ z roku 1949 
znamenala základ pro pomoc Berlínu („Berlin-Hilfe“); 2) „Gesetz zur Förderung der 
Wirtschaft von Groß-Berlin (West)“ z roku 1950; 3) „Berlin-Hilfe-Gesetz“ z roku 1950; 3) 
„Gesetz über die Stellung Berlins im Finanzsystem des Bundes“ z roku 1952. In: Ribbe, 
Wolfgang: Berlin 1945–2000, s. 100 a 101. 
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v nichž toto spolkový zákonodárce explicitně nařídí.145 Západní Berlín od 

této chvíle zaujímal ve finančním systému stejné postavení jako kterákoliv 

jiná spolková země a účastnil se i vertikálního přerozdělování peněz mezi 

spolkovými zeměmi („vertikaler Finanzausgleich“).146 

Počátkem 50. let 20. století tak vznikla paradoxní situace, protože 

ústavní přiblížení se Západního Berlína ke Spolkové republice Německo 

s sebou přineslo i novou zákonodárnou úroveň nadřazenou 

západoberlínskému právu – zákonodárství Spolkové republiky. Zatímco 

koncem 40. let 20. století nebylo postavení Západního Berlína vyjasněné, 

podařilo se levicovým zástupcům SPD a SED ještě v době spolupráce těchto 

stran, prosadit některé specifické úpravy berlínského ústavního práva. 

Například se jednalo o základní školství, které mělo v Berlíně 10 tříd, a ve 

městě se platilo jednotné zdravotní pojištění.147 Od počátku 50. let 20. 

století bylo spolkové zákonodárství nadřazené západoberlínskému. Zákony 

se sice na území Západního Berlína nevztahovaly automaticky a jejich 

aplikace podléhala schválení městského zákonodárce (městského 

shromáždění), nicméně městské zastupitelstvo si rozhodně nemohlo dovolit 

odmítání spolkových zákonů. Hrozilo totiž, že by to mohlo poškodit vztah 

se Spolkovou republikou, který byl v době neustálých politických krizí a 

napětí vznikajícího kolem existence Západního Berlína jako ostrova 

uprostřed východního bloku pro Západní Berlín zcela esenciální. Přejímání 

zákonů samozřejmě neprobíhalo bez problémů a zdlouhavých diskuzí, 

protože je třeba si uvědomit, že spolkové právo přijímal Spolkový sněm, 

kterému dominovala pravice v čele s CDU a CSU, zatímco Berlín patřil již 

od konce 19. století k tradičním baštám levice. Ostrý nesouhlas levého 

křídla západoberlínské SPD s principem přizpůsobení se spolkovému 

zákonodárství formuloval koncem 40. let 20. století především Franz 

Neumann (SPD). Finanční pomoc spolku a potřeba vytvoření silného pouta 

se Spolkovou republikou, tedy v širším kontextu se Západem, však donutily 

západoberlínské politiky k bezvýhradnému souhlasu s nadřazeností 

spolkového práva právu berlínskému, i když to bylo v rozporu s jejich 

                                                 
145 Die Verfassung von Berlin…, s. 5. 
146 Haushaltsplan von Berlin für das Rechnungsjahr 1963, s. 26, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 
3000. 
147 Ernst Reuter. Sein Leben in Bildern 1889–1953, Berlin 1989, s. 47.  
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politickým přesvědčením, a ke schválení ústavy v navrhovaném znění. 

V této otázce se prosadil pragmatický a charismatický starosta Západního 

Berlína Reuter před dogmatickým soustraníkem Neumannem. Reuter ve 

svých rozhodnutích sledoval linii jasně prospívající městu – často i za 

předpokladu, že to znamenalo porušit městskou i spolkovou 

sociálnědemokratickou stranickou linii.148 

Otázka, zda Západní Berlín je, či není plnohodnotnou spolkovou 

zemí Spolkové republiky, zůstávala spornou prakticky po celou dobu 

existence rozděleného Německa. Avšak přístup k tomuto problému se dá 

v 50. a 60. letech 20. století rozdělit do dvou fází. Z počátku docházelo ke 

konstituování vztahu mezi Západním Berlínem a Spolkovou republikou 

Německo. Výše popsané články berlínské ústavy a začlenění Západního 

Berlína do spolkového finančního zákonodárství ještě jednoznačně 

neurčovaly, zda je Západní Berlín spolkovou zemí Západního Německa. Do 

této první, ustavující fáze, se dají zahrnout i dva nálezy Spolkového 

ústavního soudu (SÚS) vztahující se k Západnímu Berlínu a jeho vztahu 

k Základnímu zákonu SRN a Spolkové republice.  

První nález tehdy teprve nedávno ustaveného Spolkového ústavního 

soudu149 přiznal platnost té části Základního zákona SRN obsahující 

základní práva (nikoliv ale jeho ostatních částí) i na území Západního 

Berlína.150 Druhý ústavní nález přiznal Berlínu postavení země Spolkové 

republiky Německo a uznal v Západním Berlíně platnost těch ustanovení 

Základního zákona, která nejsou jmenovitě omezena spojeneckými 

výhradami. Nález dále potvrdil, že s ohledem na výhrady spojeneckých 

vojenských guvernérů není možné, aby spolkové orgány v Západním 

Berlíně přímo vykonávaly státní moc včetně moci soudní, pokud spojenci 

nerozhodnou jinak. Závěrečný bod nálezu říká, že ani sám Spolkový ústavní 

                                                 
148 Heimann, Siegfried: Berliner Ausgabe…, s. 25. 
149 Mlsna, Petr: Budování nezávislého německého soudnictví v letech 1945–1949, in: 
Pešek, Jiří – Nigrin, Tomáš (edd.): Ostrov občanské autonomie? Tradiční prostředí 
samosprávy v letech 1945/46 a 1989/90. Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, 
XIII – 2008, s. 212.  
150 Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 25. Oktober 1951 – 1 BvR 24/51 – 
BVerfG E 1 S. 70: „Der Grundrechtsteil des Bonner Grundgesetzes gilt auch in West-
Berlin“. 
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soud neobdržel od spojenců výjimku, a proto není zmocněn k posuzování 

slučitelnosti berlínských zákonů se Základním zákonem.151 

Od vydání těchto dvou nálezů, které v 50. letech 20. století spolu se 

spojeneckými výhradami jasně ukázaly „mantinely“ integrace Západního 

Berlína do Spolkové republiky Německo, se snaha politiků zaměřila 

především na demonstraci politické sounáležitosti Západního Berlína a 

SRN. Tím odstartovala druhá fáze přístupu k integraci Západního Berlína – 

fáze politicko-demonstrativní –, jež se výrazně zintenzifikovala po stavbě 

berlínské zdi v roce 1961. V průběhu této fáze docházelo k nejrůznějším 

politickým akcím, které měly dodat povaze vztahu Západního Berlína a 

SRN novou kvalitu. Západní Berlín se tak stal místem, kde se například 

scházelo Spolkové shromáždění a volilo německého spolkového prezidenta 

– za pravidelného doprovodu diplomatických a politických protestů 

Německé demokratické republiky i Sovětského svazu.  

Zástupci Západního Berlína se aktivně účastnili zasedání 

Spolkového sněmu a Spolkové rady včetně jejich výborů. Dělo se tak 

přesto, že nedisponovali aktivním hlasovacím právem a jejich hlasy byly 

brány v potaz pouze jako poradní. Spolkový sněm sice v Západním Berlíně 

nezasedal – souhlas k tomu neudělili západní spojenci – nicméně tam vysílal 

své výbory na „výjezdní zasedání“. Počet těchto zasedání odráží celkovou 

intenzitu všech akcí v politicko-demonstrativní fázi. V době před stavbou 

berlínské zdi se konalo zhruba 20 zasedání výborů Spolkového sněmu 

ročně, po stavbě berlínské zdi v roce 1961 toto číslo narostlo během čtyř let 

až na 120 ročně (viz graf 3).152 Všechny tyto akce měly být odpovědí na 

sovětský tlak a sovětskou snahu degradovat Západní Berlín na svobodné 

město stojící jako de facto třetí stát mezi oběma německými republikami. 

                                                 
151 Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 21. Mai 1957 – 2 BvL 6/56 – BVerfG E 7 
S. 1: „1. Berlin ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland. 2. Das Grundgesetz gilt in 
und für Berlin, soweit nicht aus der Besatzungszeit stammende und noch heute 
aufrechterhaltene Maßnahmen der Drei Mächte seine Anwendung beschränken. 3. Durch 
den Vorbehalt der Militär Gouverneure bei der Genehmigung des Grundgestzes ist 
ausgeschlossen, daß Bundesorgane unmittelbar Staatsgewalt im weitesten Sinne, 
einschließlich Gerichtsbarkeit, über Berlin ausüben, soweit die Drei Mächte dies nicht 
inzwischen für einzelne Bereiche zugelassen haben. 4. Da eine solche Ausnahme bisher für 
das Bundesverfassungsgericht nicht gemacht worden ist, ist das Bundesverfassungsgericht 
derzeit noch nicht zuständig, auf Vorlage eines Gerichts über die Vereinbarkeit von 
Berliner Gesetzen mit dem Grundgesetz zu entscheiden.“ 
152 Zs 12, 1963/1964, s. 10, in: LAB. 
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Demonstrace vzájemné politické sounáležitosti byla určena jako odpověď 

jak Sovětskému svazu, tak především obyvatelům Západního Berlína, kteří 

žili pod neustálým psychickým tlakem a které měly všechny politické i jiné 

demonstrativní akce utužovat ve výdrži a v přesvědčení, že Západní Berlín i 

nadále zůstává ve středu zájmu – v tomto případě německé politiky. 

 
Graf 3: Počet zasedání výborů Spolkového sněmu v Západním Berlíně 

1961–1964. 
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Zdroj: LAB, Zs 12, 1963/1964, s. 10. 

 

Ačkoliv tedy Západní Berlín nedosáhl přes snahu západoněmeckých a 

západoberlínských politiků plnohodnotného postavení spolkové země SRN, 

podařilo se mu i přes slabší míru ústavně-právního „upoutání“ k SRN po 

celou dobu své existence úspěšně čelit východní teorii o existenci 

samostatného svobodného města mezi dvěma německými státy. Platil v něm 

téměř kompletní právní řád a zákonodárství (v podstatě vyjma branného 

zákona) a občanská práva byla zajištěna na srovnatelné úrovni se Spolkovou 

republikou.153  

Zřejmě nejproblematičtějším místem statutu Západního Berlína se 

staly konzulární a vízové záležitosti. Sovětský svaz a země východního 

                                                 
153 Ribbe, Wolfgang: Berlin 1945–2000…, s. 124. 
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bloku trvale prosazovaly teorii, že Západní Berlín není součástí SRN, 

ačkoliv byli jeho obyvatelé vybaveni cestovními pasy Spolkové republiky 

Německo. Tyto pasy však nebyly při cestách do zemí východního bloku 

uznávány a obyvatelé Západního Berlína byli nuceni používat 

západoberlínský „občanský průkaz“ i jako svůj cestovní doklad pro cesty do 

východního bloku a tedy i pro cestu do SRN v případě pozemní cesty přes 

území NDR. Při mezinárodních akcích konaných ve východním bloku pak 

často musela západoberlínská delegace vystupovat odděleně od delegace ze 

Spolkové republiky.154 

Záležitost cestovních dokladů a dalších průtahů nezůstala bez 

odezvy a bez uměle vyvolaných administrativních omezení ze strany 

Západu. Ta potom dopadala především na obyvatele Německé demokratické 

republiky. NDR nebyla uznána většinou západních zemí (včetně Spojených 

států amerických) za suverénní stát a proto museli její občané využívat při 

cestách na Západ speciálních cestovních dokladů. Tyto tzv. dočasné 

cestovní dokumenty („Temporary Travel Documents“) vydával Spojenecký 

cestovní úřad („Allied Travel Office“) v Západním Berlíně. Často se tak 

stávalo, že žadatelé o vycestování na Západ nedostali od orgánů NDR 

povolení vstupu ani do Západního Berlína, aby mohli o doklady zažádat. 

Východoněmečtí politici, diplomaté, sportovci a vědci na Západ cestovat 

nemohli kvůli postoji Spojených států, Velké Británie a Francie, protože jim 

na základě jejich nařízeni nebyla vydávána Cestovním úřadem dočasné 

cestovní dokumenty.155  

Velmi ostrá opatření panovala například v prvním období po stavbě 

berlínské zdi zhruba v letech 1961 až 1963, kdy se počet občanů NDR 

vyjíždějících na Západ pohyboval v desítkách ročně, protože většinou směli 

lidé cestovat lidé pouze z vážných rodinných důvodů. O spojenecké politice 

ve vydávání dočasných cestovních dokladů vypovídají dva dopisy, odpovědi 

Spojeneckého cestovního úřadu na žádosti dvou amerických univerzit o 

umožnění výjezdu dvěma vědcům z NDR do USA. V roce 1963 byl výjezd 

ještě zakázán s odkazem na společný spojenecký postoj, zatímco v roce 

                                                 
154 Viz například: Was steckt dahinter, in: Telegraf, 12.3.1964. In: LAB, B Rep. 002, Nr. 
5681. 
155 Viz například: Reisedokumente weiterhin notwendig, in: Der Tagesspiegel, 9.5.1964. In: 
LAB, B Rep. 002, Nr. 5681. 
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1964 již byla cesta povolena a americký žadatel obdržel detailní popis, jak 

má východoněmecký vědec při podání žádosti postupovat.156 Spojenecký 

cestovní úřad v Západním Berlíně se stával v období po stavbě berlínské zdi 

terčem časté a intenzivní kritiky ze strany NDR a spřátelených zemí 

východního bloku.157  

 

2.1.4. Chruščovova nóta a její dopad na Brandtovu politiku 

 

Smrt Otto Suhra v roce 1957 předznamenala zásadní změnu na 

západoberlínské radnici. Po krátké úřednické vládě Franze Anrehma (CDU) 

(30. srpna až 3. října 1957) se stal dne 3. října 1957 primátorem Západního 

Berlína tehdy třiačtyřicetiletý Willy Brandt, kterému se podařilo ve 

vnitrostranickém boji zvítězit nad Franzem Neumannem.158 Hned 

v následujícím roce započala pro Západní Berlín a jeho politiky nejtěžší 

zkouška 50. a 60. let 20. století.  

 Nikita S. Chruščov se totiž ve stejné době rozhodl pro 

zahraničněpolitickou ofenzívu proti současnému berlínskému uspořádání 

poté, co zvítězil ve vnitropolitickém měření sil nad svými stalinistickými 

oponenty a vycítil blížící se vnitropolitickou krizi ve Spojených státech.159 

Nejprve na přátelském setkání představitelů Sovětského svazu a Polské 

lidové republiky dne 10. listopadu 1958 prohlásil, že požaduje zrušení 

čtyřmocenského statutu Berlína a že Sovětský svaz hodlá předat kontrolu 

nad přístupy do města orgánům Německé demokratické republiky. V ten 

den podle Chruščova „USA, Velká Británie a Francie budou muset navázat 

vztahy s Německou demokratickou republikou a dohodnout se s ní, jestliže 

                                                 
156 Srovnej: Dopis Roberta C. Creela, Office of German Affairs, Office of State 
Department, J. A. Schellenbergerovi, vedoucímu katedry průmyslového mletí mouky a 
krmiva, Kansaská státní univerzita, ze dne 18.2.1963. In: Records Relating to Berlin and 
Eastern Affairs 1957–1968, Administration, Box 1, NARA, 59-5290-1, s dopisem Emmetta 
B. Forda jr., German Office, State Department, Waclawu Szybalskemu, profesoru 
onkologie, Univerzita Wisconsin, ze dne 11.6.1964. In: NARA, Administration, Box 1, 59-
5290-1, Records Relating to Berlin and Eastern Affairs 1957–1968.  
157 Viz například: Sowjet-Protest gegen Paßbüro? In: Der Kurier, 23.9.1963. In: LAB, B 
Rep. 002, Nr. 5681. 
158 Gardill, Kerstin: Vom Regierenden Bürgermeister zum Kanzlerkandidat, Willy Brandt 
in der öffentlichen Wahrnehmung von 1957–1961, Berlin 2004, s. 9. 
159 Wettig, Gerhard: Chrustschows Berlin-Krise 1958 bis 1963, s. 1. 
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budou mít zájem na kterékoliv z otázek týkající se Berlína“.160 Dne 27. 

listopadu 1958 zaslal Sovětský svaz v podobném duchu laděnou nótu 

Spojeným státům, Francii a Velké Británii.161 Chruščovovým cílem bylo 

využít slabosti Spojených států a zlikvidovat „obtížnou anomálii v podobě 

Západního Berlína“:162 Západ měl z města stáhnout svá vojska (zhruba 10 

tisíc mužů) a přiklonit se ke vzniku svobodného města namísto současného 

stavu zatíženého existencí Západního Berlína. V případě nesplnění svých 

požadavků hrozil uzavřením separátní mírové smlouvy s NDR, takže 

západní spojenci by tak byli nuceni vyjednat si přístupová práva do 

Západního Berlína přímo s východoněmeckým režimem, který ovšem 

neuznávali.163 

Druhá berlínská krize, kterou odstartovala tzv. Chruščovova nóta 

z 27. listopadu 1958, se beze sporu řadí mezi nejvážnější a nejdelší krize 

studené války. I přes značný časový odstup se pohled na ni neustále vyvíjí a 

historici kvůli ztíženým podmínkám archivního výzkumu v Rusku dávají 

jen pomalu dohromady jasnější důvody pro její vypuknutí a analýzu jejího 

průběhu především na straně sovětské politiky. Jednoznačně však již nesdílí 

dříve velmi rozšířený názor, že se jednalo především o vydání „bezzubého“ 

a následně „do ztracena vyšumělého“ Chruščovova ultimáta. Nedávno 

publikované práce založené na archivních výzkumech ukazují, že svět tehdy 

stál okamžiku vypuknutí horké války blíže, než si kdo dovedl představit.164 

Nótu nebylo možné brát na lehkou váhu, nicméně za jejím vydáním stála 

z velké části Chruščovova snaha (či touha) uspět tam, kde Stalin pohořel. 

Na změnu poměrů v oblasti Berlína také neustále naléhalo východoněmecké 

vedení, protože mu otevřená hranice do Západního Berlína způsobovala 

nemalé hospodářské těžkosti – nejzávažnější byl problém uprchlíků, kteří se 

mohli v podstatě bez sebemenšího problému přes berlínskou hranici 

dostávat na Západ.165  

                                                 
160 Citace projevu ze dne 10.11.1958 přetištěného v Pravdě dne 11.10.1958, in: Kissinger, 
Henry: Umění diplomacie, s. 594. 
161 Kissinger, Henry: Umění diplomacie, s. 594. 
162 Vykoukal, Jiří – Litera, Bohuslav, Tejchman, Miroslav: Východ…, Praha 2000, s. 331. 
163 Wettig, Gerhard: Chrustschows Berlin-Krise 1958 bis 1963 s. 31. 
164 Z vojenského pohledu tuto problematiku zpracovává: Uhl, Matthias: Krieg um Berlin?, 
s. 295. 
165 Srovnej: Wettig, Gerhard: Chrustschows Berlin-Krise 1958 bis 1963, s. 9; s Werner, 
Paulsen: 13. August 1961…, s. 19. 
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Události se však nevyvíjely podle Chruščovova scénáře a Západ na 

jeho prvotní nótu téměř nereagoval. Politická odezva byla minimální. 

Nervózní Chruščov se rozhodl poslat do Washingtonu prvního náměstka 

Rady ministrů Sovětského svazu Anastase Mikojana, který se snažil tón 

zaslané nóty ve Washingtonu bagatelizovat. Prý se nemělo jednat o hrozbu, 

či dokonce ultimátum.166 Prvotní napětí tak na čas polevilo a nóta začala být 

chápána jako impuls pro svolání konference do Ženevy. Ta se uskutečnila 

mezi 11. květnem a 20. červnem 1959. Jednání nepřinesla téměř žádný 

posun, obě strany se snažily ze všeho nejvíce veřejnosti demonstrovat 

připravenost jednat s druhou stranou. Chruščovova neústupná pozice a 

neochota přistupovat na dílčí cíle vedla k utvrzení jednotné pozice 

Západu.167  

Fáze uvolnění, jak na poli studené války, tak v průběhu berlínské 

krize, zřejmě vyvrcholila v druhé polovině roku 1959, kdy došlo k setkání 

Chruščova s Eisenhowerem. Prezident Spojených států předběžně souhlasil 

se setkáním se sovětským vůdcem za podmínky, že dojde na jednáních 

v Ženevě k zásadnímu posunu. To se však nestalo. Fakt, že nakonec 

z Washingtonu odešla pozvánka do Kremlu, vysvětluje Gerhard Wettig ve 

své knize „interním omylem“ prezidentské administrativy, který již nešlo 

vzít zpět.168 Podle oficiálního vyjádření tak měly následovat bilaterální 

rozhovory na nejvyšší úrovni již po krachu ženevské konference ministrů 

zahraničí. Zářijové setkání Chruščova s Eisenhowerem jen potvrdilo status 

quo v berlínské otázce. USA nehodlaly připustit jakoukoliv změnu v statutu 

Berlína, což byl pro SSSR výchozí požadavek pro další jednání.169 

Všechny politické akce a setkání provázely v průběhu berlínské krize 

nejrůznější vojenské demonstrace, nátlakové akce a testování limitů 

„nepřítele“, kam až je ochoten zajít. Pozemní přístupové cesty a letecké 

koridory do Berlína se tak staly místem, kde docházelo k neustálým 

blokacím vojenských konvojů a nejrůznějším rušivým akcím – například 

letecké koridory byly západními spojenci pravidelně využívány pro leteckou 

špionáž. Tyto malé akce ale neustále přispívaly k nárůstu či udržování 

                                                 
166 Wettig, Gerhard: Chrustschows Berlin-Krise 1958 bis 1963, s. 46. 
167 Wettig, Gerhard: Chrustschows Berlin-Krise 1958 bis 1963, s. 49. 
168 Wettig, Gerhard: Chrustschows Berlin-Krise 1958 bis 1963, s. 71. 
169 Wettig, Gerhard: Chrustschows Berlin-Krise 1958 bis 1963, s. 72. 
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napětí. Poté, co bylo 1. května 1960 sestřeleno americké špionážní letadlo 

U-2 nad Sovětským svazem, klesly vzájemné vztahy k bodu mrazu. Do 

roviny osobní antipatie a konfrontace se dostal i vztah Chruščova 

s Eisenhowerem. Sovětský vůdce si sliboval změnu od nadcházejících 

amerických prezidentských voleb.170 

Koncem 50. let 20. století se představitelům Sovětského svazu zdálo, 

že se jejich pozice v celosvětovém srovnání zlepšuje. Západ v té době jako 

by stagnoval – nezaznamenal významnější politické úspěchy, spíše naopak 

– a zdálo se (především sovětským představitelům), že nad ním začíná mít 

Sovětský svaz i převahu v nejmodernějších (především vojenských) 

technologiích. V roce 1958 vyslal Sovětský svaz na oběžnou dráhu Země 

první umělou družici a na jaře 1961 triumfoval s vysláním prvního člověka 

do kosmu. Svědčilo to o vyspělosti sovětských raketových technologií a 

ukazovalo výsledky Chruščovovy politiky. Od konce 50. let 20. století totiž 

prosazoval změnu vojenské doktríny a příkláněl se stále více ke 

strategickému raketovému vojsku na úkor konvenčních vojenských sil.171 

Na přelomu let 1960 a 1961 navíc docházelo k výměně v Bílém domě – 

zkušeného politika a generála druhé světové války nahradil 

v Chruščovových očích „nezkušený, možná dokonce nezralý muž“.172 

Kennedyho zahraničněpolitickou pozici (a tedy pozici celého Západu) navíc 

poškodilo nezdařené vylodění na Kubě v dubnu 1961. Krátké zaváhání 

Západu umožnilo Chruščovovi pokračovat v agresivních krocích zahraniční 

politiky, které podnikal již od konce 50. let 20. století. Definitivně však 

narazil na tvrdý odpor Západu až v průběhu kubánské raketové krize. 

Ačkoliv si zřejmě konfrontaci nepřál a možné výhody viděl především 

v hospodářské spolupráci se Spojenými státy, nebyly obě tyto komponenty 

jeho politiky – militaristicko-konfrontační a obchodně-kooperativní – 

zároveň slučitelné, respektive Západ v čele se Spojenými státy jejich 

paralelnost vylučoval.173 

                                                 
170 Wettig, Gerhard: Chrustschows Berlin-Krise 1958 bis 1963, s. 80. 
171 Luňák, Petr (ed.): Plánování nemyslitelného…, s. 32. 
172 Citace z Chruščovových poznámek po setkání s Kennedym ve Vídni na jaře 1961, in: 
Wettig, Gerhard: Chrustschows Berlin-Krise 1958 bis 1963, s. 155. 
173 Wettig, Gerhard: Chrustschows Berlin-Krise 1958 bis 1963, s. 141 a 291. 
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Pro Brandta začalo vyhlášením Chruščovovy nóty vyčerpávající 

období, kdy se snažil všemožně zasadit o zachování svobodné existence 

Západního Berlína, o další udržení jeho úzkého spojení se Spolkovou 

republikou Německo a o zachování volného pohybu uvnitř Berlína – pro 

tyto body se snažil nalézt u nejrůznějších zahraničních partnerů politickou 

podporu.174 Chruščovova nóta přestala být postupně vnímána jako přímá 

vojenská hrozba, přesto však nepřestávala znejisťovat situaci Západního 

Berlína, která se již všem zúčastněnym zdála neudržitelná. Logickou 

potřebou komunistického bloku se stal požadavek na zastavení tohoto 

proudu lidí „hlasujících nohama“ a zamezení z toho plynoucího ohrožení 

vnitřní stability hospodářského a politického zřízení.  

Komunální západoberlínská politika sice nemohla ovlivňovat dění na 

nejvyšší úrovni mezinárodní studenoválečné diplomacie, její akce se 

zaměřovaly především na obyvatele města. Ti, kteří žili ve městě, byli vždy 

bezprostředně vystaveni všem následkům studenoválečné „šachové partie“ a 

jejich pocity, názory atd. (logicky) nehrály pro americké či sovětské politiky 

(téměř) žádnou roli. Funkce komunální politiky se proto v této otázce 

omezila na akce zaměřené na západoberlínské obyvatelstvo, a především 

na deklarování bezpečnosti a prozápadní budoucnosti. Toto vyjádření nemá 

snižovat akce západoberlínských politiků v čele s Willy Brandtem, ale jejich 

význam je možné pozorovat nikoliv ve studenoválečném politickém 

kontextu, nýbrž spíše v kontextu západoberlínské společnosti. 

 

                                                 
174 Heimann, Siegfried: Berlin bleibt frei…, s. 35 a 52. 
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2.1.5. Před stavbou zdi 

 

Spolu s postupným vzdalováním se společenského, politického a 

hospodářského systému Spolkové republiky Německo a Německé 

demokratické republiky a v souvislosti s východoněmeckými 

hospodářskými těžkostmi neustále narůstal počet emigrantů směřujících do 

Spolkové republiky Německo. Po zajištění hranic na styku východního a 

západního bloku, tak zůstával Berlín poslední otevřenou „skulinou“ 

v železné oponě. Závažnost útěků na Západ zvyšovalo sociální složení 

emigrantů – většinou se jednalo o mladé a vzdělané lidi, již potom 

východoněmeckému hospodářství citelně chyběli. Většinu uprchlíků z NDR 

(odhlédněme nyní od ostatních národností) tvořili mladí lidé pod 25 let (50 

procent), kteří vykazovali ve srovnání se společenským průměrem vyšší 

dosažené vzdělání – z velké části se jednalo o vysokoškolsky vzdělané 

osoby. Do roku 1961 uprchlo z NDR například 19 tisíc inženýrů – techniků, 

18 tisíc učitelů, 4 tisíce lékařů či 1,5 tisíce zubních lékařů.175 V posledních 

dnech před stavbou zdi proudily na západ až 2 tisíce východoněmeckých 

občanů denně.176  

Mezi lety 1945 až 1960 opustily Německou demokratickou 

republiku, respektive teritorium sovětské okupační zóny, celkem 4 300 000 

osob, tedy zhruba pětina obyvatelstva z roku 1949. Exodus obyvatelstva 

působil NDR závažné hospodářské problémy.177 Jen od počátku roku 1961 

do 15. srpna 1961 (někteří lidé se hlásili až po několika dnech strávených 

v Západním Berlíně u příbuzných či známých) dosáhl počet uprchlíků 

z NDR téměř 60 tisíc.178  

                                                 
175 Werner, Paulsen: 13. August 1961…, s. 19. 
176 Viz například: Der Tagesspiegel z 10. srpna 1961, z 11. srpna 1961 či z 13. srpna 1961; 
nebo také Central Intelligence Bulletin, Daily Brief, 12. srpen 1961, in: NARA, CREST. 
177 Catudal, Honoré M.: Kennedy in der Mauer-Krise…, s. 51. 
178 Timmermann, Heiner (ed.): 1961 – Mauerbau und Aussenpolitik, s. 23. 
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Obr. 8: Oficiální statistika CIA sledující počty uprchlík ů do Západního 

Berlína a Západního Německa v letech 1951–1961. 

 

Zdroj: Central Intelligence Bulletin, Daily Brief, 12. srpen 1961, in: 

CREST, NARA. 
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Statistika CIA (viz obr. 8) ukazuje, jak strmě stoupal v letech 1960 a 1961 

počet lidí odcházejících na Západ.179 Podle vývoje počtu útěků se zdá, že 

informace o chystané zdi začala nenápadně penetrovat východoněmeckou 

společnost a vyvolala postupně sílící vlnu odchodů vrcholící uzavřením 

sektorových hranic dne 13. srpna 1961. Ve chvíli, kdy bylo o stavbě zdi 

rozhodnuto, se snažila Německá demokratická republika zostřit kontrolní 

režim na sektorových hranicích. Obr. 9 dokumentuje, jak vypadal hraniční 

režim na berlínských sektorových hranicích před zahájením zostřujících 

opatření.180 Východoberlínská policie byla na sektorových hranicích 

přítomná a kontrolovala především automobilový provoz – chodci či 

pasažéři metra či S-Bahnu překračovali sektorové hranice zpravidla bez 

povšimnutí a kontroly pohraničními hlídkami. Na sektorových hranicích 

navíc nevznikaly ani žádné bariéry, které by zabraňovaly překročení hranice 

mimo určené sektorové hraniční přechody. Obyvatelé Východního Berlína 

navíc směli na základě aplikace spojeneckých ujednání užívat i nadále práva 

volného pohybu mezi okupačními sektory v Berlíně.181 

 

                                                 
179 Central Intelligence Bulletin, Daily Brief, 12. srpen 1961, in: NARA, CREST. 
180 Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-306-99-019, in: 
NARA, Rg. 306. 
181 Benz, Wolfgang: Deutschland unter…, s. 390–391. 
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Obr. 9: Hrani ční režim na sektorových hranicích před těsně 13. srpnem 

1961. 

 

Popisek na druhé straně fotografie: Berlín, srpen 1961 – Na Postupimském 
náměstí (Potsdamer Platz), jednom z hlavních kontrolních stanovišť mezi 
Východním a Západním Berlínem, kontrolují východoberlínští komunističtí 
policisté auto při přejezdu hranice. 
Zdroj: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
 

Druhou skupinu obyvatel, proti které se obracel východoněmecký režim, 

tvořili tzv. pendleři. Kromě útěků na Západ umožňovala propustná a 

nehlídaná berlínská hranice denní a z pohledu NDR samozřejmě ilegální 

dojíždění za prací do Západního Berlína. Obecný pojem pendler označuje 

osoby, jež žily v jedné části města a byly zaměstnané či čerpaly dávky 

v druhé části. Do počtu pendlerů jsou započítáváni i příjemci starobních, 

invalidních, vdovských a sirotčích důchodů a dalších dávek, pokud dotyčný 

dlouhodobě žil v druhé části města, než ve které pobíral dávky. Statistika 

zahrnuje také zaměstnance Říšských drah („Deutsche Reichsbahn“), které 

na základě spojeneckých ujednání zajišťovaly provoz i na síti železnic a S-
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Bahnu v Západním Berlíně. Tito zaměstnanci tak v rámci své profese museli 

překračovat hranici oběma směry – západoberlínští železničáři nezřídka kdy 

vykonávali své zaměstnání na Východě – a statistika je tak zaznamenala.182 

Největší skupina osob však každodenně docházela za prací z východní části 

města či území Německé demokratické republiky do Západního Berlína a 

stala se tak nedílnou součástí a de facto i produktem kohabitace dvou 

rozdílných režimů v jednom městě. Práce v Západním Berlíně lákala 

vzhledem k hospodářským těžkostem Německé demokratické republiky a 

slábnoucí východoněmecké marce stále více osob. Východoněmečtí (zde 

bráno včetně obyvatel Východního Berlína) gastarbeiteři totiž pobírali vyšší 

výdělek, navíc ze 40 procent vyplácený v hodnotnějších západoněmeckých 

markách.183  

Do poloviny 50. let 20. století zůstával odhadovaný (sic!) počet 

pendlerů na úrovni přesahující 50 tisíc. Pendleři z východu na západ 

představovali naprostou většinu tohoto počtu. Od konce 50. let 20. století 

pak došlo ještě k dalšímu dosti dramatickému nárůstu jejich počtu, zatímco 

počet pendlerů ze západu na východ se neustále snižoval. Pro vysvětlení 

tohoto trendu lze najít několik důvodů – především je to zhoršující se 

hospodářská situace v NDR a mírné zlepšení hospodářské situace v 

Západním Berlíně, která s fázovým zpožděním kopírovala západoněmecký 

hospodářský růst. Nejen, že sílila západoněmecká marka a činila tak 

zaměstnání v Západním Berlíně stále lukrativnější, ale také postupně se 

rozvíjející ekonomika vytvořila podmínky pro vznik nových pracovních 

míst.184 Pendleři pak většinou obsazovali hůře placená pracovní místa, 

protože obyvatelé Západního Berlína o ně nejevili přílišný zájem, ale pro 

pendlery byly mzdy stále lákavé. Pokles počtu pendlerů ze západu na 

východ je možné vysvětlovat racionalizačními opatřeními Říšských drah,185 

snižováním počtu osob pobírajících sociální dávky a důchody a kurzovým 

                                                 
182 Die Situation der Grenzgänger, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 12281; Aufstellung über die 
Anzahl der Grenzgänger, An den Regierenden Bürgemeister, 8. září 1961, in: LAB, B Rep. 
002, Nr. 12281. 
183 Der Tagesspiegel z 8. srpna 1961, s. 1. 
184 Die Situation der Grenzgänger, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 12281; Aufstellung über die 
Anzahl der Grenzgänger, An den Regierenden Bürgemeister, 8. září 1961, in: LAB, B Rep. 
002, Nr. 12281 (data uvedená v této zprávě se vztahují na počátek srpna 1961). 
185 Ciesla, Burghard: Als der Osten durch den Westen fuhr. Die Geschichte der Deutschen 
Reichsbahn in Westberlin, Böhlau, Köln, 2006, s. 155. 
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poklesem východoněmecké marky. Jen v průmyslových podnicích 

pracovalo na počátku roku 1961 na 25 tisíc pendlerů z Východního Berlína 

či NDR.186 

 
Graf 3: Vývoj počtu pendlerů v Berlíně. 
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Zdroj: Landesarchiv Berlin (LAB), B Rep. 002, Nr. 12281, Bm II C, Die 
Situation der Grenzgänger; LAB, B Rep. 002, Nr. 12281, Aufstellung über 
die Anzahl der Grenzgänger, An den Regierenden Bürgemeister, 8. září 
1961 (data uvedená v této zprávě se vztahují na počátek srpna 1961). Data 
jsou ověřena pro roky 1957 až 1961 také in: The Economy of West Berlin, 
Appendix D, The Labour Situation and the Cost of Living, TNA, FO 
371/163632. 
Poznámka 1: Uvedené hodnoty zahrnují kromě osob výdělečně činných i 
důchodce pobírající důchod v jiné části města, než ve které žili. Jejich počet 
se pohyboval do dvou tisíc osob. 
Poznámka 2: Počty pendlerů z východu na západ zahrnují i ty osoby, které 
bydlely na území Německé demokratické republiky (v dnešním Braniborsku) 
a překračovaly za prací „vnější“ západoberlínskou hranici. 
Poznámka 3: Pro roky 1955 a 1956 není počet pendlerů ze západu na 
východ známý. 
Poznámka 4: Počet pendlerů ze západu na východ zahrnuje cca 8 tisíc 
zaměstnanců Deutsche Reichsbahn. 
 

Skupina pendlerů z východu na západ představovala největší trn v oku 

východoněmeckému režimu, protože jednak chyběli na pracovním trhu 

v NDR, který již tak sužovala masivní vlna emigrace do SRN, a zároveň jim 

                                                 
186 Berlin 1961/1962. Zweijahresbericht des Senats, s. 109. In: LAB, B Rep, 1961/1962, Zs 
12. 
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částečný příjem v západoněmeckých markách umožňoval život s vyšším 

sociálním standardem. Zostřující se pohraniční opatření přijatá na hranici 

Západního Berlína, která mířila v první řadě především na emigranty, 

zacílila s podobnou silou i na východoněmecké a východoberlínské 

zaměstnance v Západním Berlíně. Ještě před tím, než došlo k fyzickému 

zablokování hranice, se východoněmecká vláda pokoušela ztížit jim jejich 

existenci. Nejprve byla nařízena povinná registrace všech pendlerů, kteří 

pracují na území Západního Berlína. Pendleři se měli registrovat ze 

„statistických důvodů“ a měli uvést povahu svého pracovního nasazení, tedy 

zda na území Západního Berlína pracují dlouhodobě, či zda tam vykonávají 

pouze časově omezenou práci.187 Toto oficiální nařízení, doplněné 8. srpna 

1961 ještě tzv. prováděcí vyhláškou,188 doprovázel extrémní 

propagandistický nátlak. Východoněmecká média líčila pendlery jako 

protistátní živly a režim při zjišťování jejich počtu nepokrytě spoléhal také 

na udavačství. Magistrátní nařízení dále upravilo platby za byty a služby u 

všech rodin, ve kterých byl alespoň jeden člen zaměstnán v Západním 

Berlíně. Tyto rodiny pak musely platit nájemné, energie a vodu v 

západoněmeckých markách, ovšem v nominálním přepočtu 1:1 s cenami 

udávanými ve východoněmeckých markách. Tato skupina osob také 

nemohla svobodně nakupovat luxusní spotřební zboží, mezi které tehdejší 

režim řadil například osobní automobily či televizní přijímače (obojí bylo i 

pro „normální“ občany extrémně těžko sehnatelné).  

Důvody pro rozpoutání kampaně proti pendlerům byly dvojí – měl 

být zastaven úbytek kvalifikovaných pracovních sil v Německé 

demokratické republice a mělo být dosaženo stabilizace zhoršující se 

hospodářské situace NDR. V okolí Berlína, tedy v oblasti, kde byly otevřené 

hranice na Západ nejblíže, byl nedostatek pracovních sil výrazně znatelnější 

než v jiných částech NDR. Druhým motivem snahy o „registraci“ pendlerů 

byl nedostatek devizových prostředků a snaha získat jich část právě od 

                                                 
187 Beschluss des Magistrates von Ost-Berlin über Arbeitsrechtsverhältnisse in West-Berlin 
vom 4. August 1961. In: Dokumente zur Berlinfrage 1944–1966, s. 464. 
188 Viz: Erste Anordnung zur Durchführung des Magistratbeschlußes vom 4. August 1961 
über Zahlung durch Personen, die in West-Berlin einer Beschäftigung nachgeben vom 8. 
August 1961. In: Dokumente zur Berlinfrage 1944–1966, s. 465. 
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těchto osob. Alespoň na krátko tak mohly devizovou bilanci NDR zlepšit 

právě prostředky vybrané od pendlerů.189  

Tito tzv. pendleři však nebyli jediným společenským pojítkem mezi 

oběma částmi města. To bylo nadále „srostlé“ především rodinnými, 

příbuzenskými a přátelskými vazbami. Každodenní styk obou částí města a 

de facto Východu se Západem se odehrával kromě práce a nákupů 

především na poli kultury. V sovětském sektoru žili příbuzní zhruba 78 

procent obyvatel západních berlínských sektorů. Pro srovnání, pouze 34 

procent obyvatel Spolkové republiky (bez Západního Berlína) mělo 

příbuzné nebo své nejbližší známé na území Německé demokratické 

republiky (včetně Východního Berlína).190  

Vzájemná interakce společenská, hospodářská, v omezené míře 

politická a v neposlední řadě kulturní svědčí o skutečnosti, že ačkoliv se 

východoněmecký režim pokoušel „zhmotňovat“ sektorovou hranici 

v Berlíně již od roku 1952 a uzavřít se hospodářsky, nesetkala se jeho snaha 

s úspěchem a nebylo tak možné počátkem 60. let 20. století vést napříč 

Berlínem „čistý“ řez beze ztrát. Nešlo jednoduše bez následků oddělit jednu 

část města od svého okolí. Město bylo i nadále srostlé, ačkoliv se ve fyzické 

rovině začalo rozdělovat již nedlouho po rozpadu své jednotné komunální 

správy, především na úrovni svých obyvatel a jejich rodinných, pracovních 

či volnočasových vazeb. 

Zpřísnění režimu na hranicích kolem západních okupačních sektorů 

v Berlíně nebylo pro představitele Spojených států, Velké Británie a Francie 

nečekaným krokem. Stavbu berlínské zdi, jež by zastavila 

východoevropskou ekonomiku i politiku destabilizující odchody obyvatel 

sovětského bloku, Ulbrichtův režim dlouho připravoval a podrobnosti této 

akce odsouhlasili vrcholní představitelé východního bloku. Konečné svolení 

s provedením celé akce bylo nepochybně uděleno až několik málo dní před 

samotnou stavbou zdi. Podle některých nepotvrzených verzí pocházejících 

od tehdejších západních novinářů působících ve východním bloku se tak 

                                                 
189 Catudal, Honoré M.: Kennedy in der Mauer-Krise…, s. 199. 
190 Findings and Perspectives of a Berlin Morale Survey – May/June 1962, 26. září 1962. 
In: LAB, B Rep. 002, Nr. 4077. 
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definitivně stalo počátkem srpna 1961 na zasedání Politického poradního 

výboru Varšavské smlouvy.191 

Nikita Sergejevič Chruščov se předtím ještě na jaře 1961 setkal 

s americkým prezidentem Johnem Fitzeraldem Kennedym a mimo jiné se 

naposledy pokusil prosadit sovětský plán na politické 

„osamostatnění“ Západního Berlína do podoby svobodného města pod 

správou Organizace spojených národů. Na setkání, jež se uskutečnilo po 

nezdaru americké kontrarevoluce na Kubě, však oba státníci nedokázali 

nalézt v projednávané berlínské otázce společnou řeč. Oba trvali na svém 

stanovisku a odmítali v otázce Berlína ustoupit. Je zde třeba poznamenat, že 

Chruščov přistupoval ke Kennedymu již s ohledem na jeho mládí (a pro 

Chruščova z toho plynoucí jeho zdánlivou nezkušenost) s notnou dávkou 

despektu. Na závěr vídeňského setkání, které se od začátku odehrávalo v 

napjatém až nepřátelském duchu, Chruščov poznamenal, že na podzim 1961 

podepíše separátní mírovou smlouvu s Německou demokratickou 

republikou. Protože by tento sovětský krok vedl k porušení spojeneckých 

poválečných ujednání a byl v rozporu s názorem Spojených států na další 

vývoj německé otázky, parafrázoval Kennedy budoucí případné oslabení až 

zmrazení vzájemných vztahů slovy, že „tento rok přijde velmi chladná 

zima“.192 

Právě vídeňská schůzka ukázala Chruščovovi marnost jeho snahy 

přivést Západ nátlakem za jednací stůl a otevřít tak otázku Berlína. Po 

setkání nicméně prohlásil, že otázku Berlína vyřeší ještě do konce roku 

1961.193 Odhodlal se proto udělit souhlas s kroky, které již delší dobu 

navrhoval Walter Ulbricht, tedy zřídit uprostřed Berlína klasickou státní 

hranici s patřičným režimem a učinit tak přítrž odchodům obyvatelstva 

východního bloku na západ. Přesné datum, kdy Chruščov Ulbrichtův plán 

definitivně odsouhlasil, není známo. Celá akce měla proběhnout v noci ze 

soboty 12. na neděli 13. srpna 1961. Ulbricht si ze zasedání Politického 

poradního výboru Varšavské smlouvy, které se uskutečnilo dne 3. srpna 

1961 ve Varšavě, přivezl rukou psané poznámky, kde si zaznamenal způsob, 

                                                 
191 Catudal, Honoré M.: Kennedy in der Mauer-Krise…, s. 179–180. 
192 Catudal, Honoré M.: Kennedy in der Mauer-Krise… s. 127. 
193 Kissinger, Henry: Umění diplomacie, s. 607. 
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jakým měla být akce uskutečněna (to nevylučuje, že se plánovací přípravy 

nekonaly dříve – zcela jistě byly již připraveny různé varianty operačních 

plánů): 

 

„1. Vnější hraniční okruh uzavřít. Vstup obyvatel NDR jen na 

základě speciální propustky. 

2. Obyvatelům NDR zakázat navštěvovat Západní Berlín bez 

povolení. Všechny chodce, všechny průjezdy, všechny dráhy 

kontrolovat na hranici. V S-Bahnu na hraničních nádražích kontrola 

všech cestujících. Všichni, mimo obyvatel Západního Berlína, musí 

z vlaku vystoupit. 

3. „Projíždějící provoz“ [skrze Západní Berlín] z Postupimi posílit 

objíždějícími vlaky. 

4. Návštěvy obyvatel Západního Berlína v hlavním městě NDR a 

v Západním Německu ponechat až do podepsání mírové smlouvy. 

5. Ustanovení na berlínské hranici pro diplomaty a vojáky čtyř 

mocností ponechat“.194 

 

Doba pro uskutečnění akce byla příhodná i vzhledem k tomu, že ve většině 

západních zemí, s výjimkou Spolkové republiky, panoval politický klid, 

respektive byly politické prázdniny a jejich státníci právě trávili dovolenou. 

Ve Spolkové republice v té době probíhala kampaň před volbami do 

Spolkového sněmu, které se měly uskutečnit koncem září 1961.195  

Sovětský svaz neočekával, že plán na rozdělení Berlína hraničním 

pásmem proběhne zcela bez komplikací a podle podniknutých kroků se dá 

usuzovat, že se i obával možných potyček. Do čela sovětských okupačních 

                                                 
194 Originál: „1. Äußeren Grenzring schließen. Einreise Bürger der DDR nur auf spezielle 
Passierscheine. 2. Einwohnern der DDR verbieten, ohne Genehmigung West-Berlin 
aufsuchen. Alle Fußgänger, alle Passagen, alle Bahnen am Übergangskontrollpunkt 
kontrolieren. S-Bahn an Grenzstationen Kontrolle aller Reisenden. Alle müssen aus dem 
Zug nach West-Berlin aussteigen, außer den Westberlinern. 3. Durchgangsverkehr von 
Potsdam durch Züge der Umgehungsbahn verstärken. 4. Westberliner Besuche von 
Hauptstadt der DDR und Westd. bis Abschluß des Friedensvertrag bestehen lassen. 5. 
Ordnung an Berliner Grenzen für Diplomaten und Militär 4 Mächte bestehen lassen“. In: 
SAPMO-DDR, DY 30/3682, Bl. 150, rukou psané poznámky Waltera Ulbrichta 
z rozhovoru s N. S. Chruščovem, 3.8.1961. Originální citace zde in: Uhl, Matthias: Krieg 
um Berlin?, s. 135. 
195 Stern, Carola: Willy Brandt, s. 396. 
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jednotek se postavil zkušený frontový generál druhé světové války maršál 

Koněv.196 I přímo v Berlíně byli velitelé západních městských sektorů 

uvědoměni na schůzce s maršálem Koněvem 10. srpna 1961 v Postupimi o 

„jisté [chystané] akci, která žádným způsobem neohrozí jejich práva 

v Berlíně“.197 

Na tomto místě stojí za zmínku, že ani důkladná rešerše 

v dokumentech amerického Ministerstva zahraničních věcí a v dosud 

odtajněných dokumentech CIA198 nedokázala ověřit, zda skutečně americká 

administrativa s předstihem věděla o konkrétních sovětských plánech pro 

Berlín. Je nutné připomenout, že zatím nedošlo k odtajnění všech 

dokumentů ze zkoumané doby a část z nich je nahrazena tzv. poznámkou o 

vyjmutí – „withdrawal notice“. Zbývá tedy malá šance, že se dokumenty o 

znalosti těchto plánů ještě podaří objevit po jejich odtajnění. Zde o odstavec 

výše uvedená Merseburgerova citace zmiňující setkání velitelů sektorů v 

Postupimi těsně před stavbou zdi zůstává minimálně sporná. Ve své studii 

neodkazuje na primární dokument, nýbrž na Brandtovu knihu „Links und 

frei“ z roku 1982.199 Tato publikace se však na citovaných stránkách 

(konkrétně 330 a dalších), na které míří odkaz, zabývá zcela odlišným 

tématem (sic!). 

Na druhou stranu se podařilo dokázat, že o plánech byl s mírným 

předstihem prostřednictvím informátora uvědoměn úřadující starosta 

Berlína Willy Brandt. Informace zůstávala i tak mlhavá a její dešifrování 

nám usnadňuje historické vědomí o tehdejších událostech. Ovšem podle 

razítka podatelny na dokumentu se k němu informace zřejmě stejně 

nedostala včas (o tomto dokumentu viz později).200  

 

                                                 
196 Catudal, Honoré M.: Kennedy in der Mauer-Krise…, s. 228. 
197 Merseburger, Peter: Willy Brandt 1913–1992…, s. 399. Tento odkaz však nenabízí zcela 
věrohodný odkaz – informace o této schůzce se nepodařilo ověřit v žádné dostupné 
literatuře, ani v navštívených německých, rakouských, britských ani amerických archivech. 
198 Zde především CREST. In: NARA. 
199 Brandt, Willy: Links und frei. s. 330. 
200 Vor Maßnahmen gegen West Berlin, 4. srpen 1961 (razítko z podatelny až 7.8.1961), in: 
FESA, WBA, Willy Brandt – Politischer und beruflicher Werdegang, Nr. 75 Regierender 
Bürgermeister – Mauerbau und Passierscheine 1961–1966. 
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2.2. Stavba berlínské zdi 

 

Neděle 13. srpna 1961 se uvádí jako den, kdy byla postavena berlínská zeď 

a kdy byl Západní Berlín od okolního světa neprodyšně oddělen vysokou 

zdí. Na základě podrobného historického zkoumání lze ale říci, že realita té 

doby vypadala zřejmě trochu jinak. „Zhmotnění“ hranice mezi západními 

sektory a sovětským sektorem viselo ve vzduchu již delší dobu a nebylo pro 

obyvatele Berlína událostí, která by nastala zcela nečekaně. Není možné 

popírat překvapení a především rozhořčení obyvatel Západního Berlína 

v okamžiku, kdy si začali uvědomovat skutečné dopady událostí. 

Uvědomění si skutečného stavu se ale dostavilo s jistým zpožděním, protože 

se režim na hranici začal pro obyvatele Západního Berlína přiostřovat 

postupně, nikoliv skokově. Opatření východoněmeckých orgánů měla 

v první řadě podle plánu zasáhnout pendlery dojíždějící za prací do 

Západního Berlína a omezit proud emigrantů.  

Samotná „stavba zdi“ by se dala rozdělit na tři fáze: fázi přípravnou 

(1), realizační (2) a stabilizační (3). Je nutné dodat, že již v minulosti 

několikrát došlo ke krátkodobému uzavření hranice kolem Západního 

Berlína. Poprvé to bylo v době východoněmeckého povstání v roce 1953, 

podruhé v době východoněmecké měnové reformy na podzim roku 1957 a 

naposledy v roce 1960, kdy obyvatelé Západního Berlína nesměli po dobu 

pěti dní přecházet do Východního Berlína. Důvodem bylo konání sjezdu 

Svazu navrátilců („Heimkehrerverband“) a Dnů vlasti („Tage der Heimat“) 

v Západním Berlíně, který se snažila NDR narušovat pro údajný 

„revanšismus“201 jeho účastníků. Po obou krátkodobých uzavřeních se však 

režim na hranici vrátil vždy do původních kolejí.202 

 

(1) První, pro obyvatele Berlína skutečně viditelné zostření hraničního 

režimu, nastalo již počátkem srpna 1961. Dne 3. srpna 1961 přinesl 

západoberlínský deník Der Tagesspiegel reportáž o tvrdých kontrolách na 

                                                 
201 Údajný revanšismus účastníků „Dnů vlasti“ pořádaných v Západním Berlíně je doloženo 
např. in: Přehled činnosti revanšistů – září 1961, 1. října 1961, č.j. 0224/61, zpráva z 
československé Vojenské mise v Berlíně, AMZV. Podobné zprávy vypracovávala VM 
Berlín v pravidelných, zhruba měsíčních intervalech. Vše dohledatelné v AMZV. 
202 Schmidt, Wolfgang: Kalter Krieg, Koexistenz und kleine Schritte. Willy Brandt und die 
Deutschlandpolitik 1948–1963, Wiesbaden 2001, s. 343. 
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sektorální a vnější západoberlínské hranici. Ostřejší kontroly byly také 

zavedeny v přeshraničních linkách S-Bahnu, které nejčastěji využívali 

emigranti z východního bloku. Nicméně stále ještě se daly tyto kontroly 

označit jako namátkové.203 Přípravná fáze směřující k totálnímu uzavření 

hranic uvnitř Berlína s sebou zároveň přinesla další, ponejvíce ekonomické, 

šikany pendlerům v NDR.204 Východoněmecký režim započal konečné 

přípravy pro provedení akce počátkem srpna 1961. Od 4. srpna 1961 platil 

zákaz čerpání dovolené pro příslušníky lidové policie NDR („Volkspolizei“ 

– VoPo) a východoněmecké Německé lidové armády („Nationale 

Volksarmee“ – NVA) a některé části policie byly přímo podřízeny 

armádnímu velení.205  

 

(2) Dne 13. srpna 1961 odstartovala fáze druhá a na všech vnějších 

hranicích Západního Berlína (tedy v místě dotyku se sovětským sektorem a 

sovětskou okupační zónou) byl výrazně zpřísněn režim. Především došlo k 

zavedení důkladných kontrol u osob překračujících (sektorální či zónovou) 

hranici do Západního Berlína. Na ty se lidová policie zaměřila jako první – 

občané NDR a Východního Berlína bez patřičných povolení nesměli 

s okamžitou platností vstupovat na území Západního Berlína. Aby se zvýšila 

efektivita těchto opatření a lidé nepřekračovali hranici mimo vymezené 

přechody přes sektorální hranici, začala být hranice kolem Západního 

Berlína velice přísně střežena a byl zredukován počet míst, kde bylo možné 

tuto hranici legálně překročit.206 

Kolem Západního Berlína vznikla vojensky střežená hranice 160,5 

km dlouhá (do roku 1989 byla na základě dílčích dohod její délka snížena 

na 155 km), která vedla mimo jiné úplným středem města. Vzhledem 

k tomu, že uprostřed města hranice kopírovala historickou hranici 

městských okrsků, došlo například k „rozpůlení“ několika náměstí – 

Hindenburgova náměstí („Hindenburgplatz“), Postupimského náměstí 

                                                 
203 Der Tagesspiegel z 3.8.1961. 
204 Vor Maßnahmen gegen West Berlin, 4. srpen 1961 (razítko z podatelny až 7.8.1961), in: 
FESA, WBA, Willy Brandt – Politischer und beruflicher Werdegang, Nr. 75 Regierender 
Bürgermeister – Mauerbau und Passierscheine 1961–1966. 
205 Merseburger, Peter: Willy Brandt 1913–1992…, s. 393. 
206 V roce 1950 došlo k první redukci počtu přechodů z 247 na 47. Viz in: Alisch, Steffen: 
„Die Insel…“, s. 54. 
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(„Potsdamer Platz“), Mariánského náměstí („Mariannenplatz“) a 

Lohmühlenova náměstí („Lohmühlenplatz“).207 Ze 47 oficiálních přechodů 

jich po 13. srpnu 1961 zbylo jen sedm a platila pro ně následující omezení. 

Přechod Friedrichstrasse (spíše známý pod označením „Checkpoint 

Charlie“) směli využívat pouze cizinci, diplomaté a spojenečtí vojáci. 

Přechod na ulici Heinricha Heineho („Heinrich Heine Straße“) byl určen 

pouze občanům Spolkové republiky Německo, přechod Bornholmer Straße 

sloužil občanům SRN a obyvatelům Západního Berlína, kteří měli jako 

jediná skupina oprávnění také na přechody Chaussestraße, Invalidenstraße, 

Oberbaumbrücke a Sonnenallee. V létě 1961 překračovalo hranice každý 

den za prací ve Východním Berlíně zhruba 6 tisíc obyvatel Západního 

Berlína.208  

Uzavřením hranic se Západním Berlínem skončilo pro obyvatele 

Německé demokratické republiky a Východního Berlína období, kdy mohli 

de facto svobodně cestovat do Spolkové republiky Německo. Především se 

to týkalo cest za příbuznými a známými nejen do Západního Berlína. Až do 

léta 1961 vycestovalo přes Západní Berlín do Spolkové republiky ročně 

zhruba 10 tisíc obyvatel Německé demokratické republiky a opět se po 

vykonání návštěvy vracelo přes Západní Berlín domů. Tito lidé by nedostali 

od východoněmeckých úřadů povolení k překročení pozemní hranice do 

SRN, a proto využívali této z pohledu východoněmeckých orgánů nelegální 

cesty. Letět ze Západního Berlína na letiště ve Spolkové republice jim 

nicméně umožňoval na tyto lety aplikovaný vnitrostátní režim. Vzhledem 

k tehdejšímu přístupu Spolkové republiky Německo k občanům NDR, jim 

postačil k prokázání identity východoněmecký průkaz totožnosti.209 

Východoněmecká opatření na hranici samozřejmě přinesla také četná 

omezení pro západoberlínské obyvatelstvo, které nyní mohlo vstupovat do 

Východního Berlína pouze na pěti hraničních přechodech. Na sektorové 

hranici panovala v prvních dnech velmi nepřehledná situace a pravidla pro 

její překračování obyvateli Západního Berlína se měnila doslova každým 

dnem. Po 13. srpnu 1961 tak museli všichni obyvatelé Západního Berlína, 

                                                 
207 Hildebradt, Alexandra: Die Mauer…2, s. 27–32. 
208 Heise, Joachim – Kreysig, Helmar (edd.): Leben in Berlin…, s. 16. 
209 Werner, Paulsen: 13. August…, s. 12. 
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kteří chtěli přejít hranice do druhé části města, vyplnit speciální propustku, 

v některých dnech dokonce odevzdávat na hraničním přechodu 

západoberlínský občanský průkaz (a při návratu si ho opět vyzvednout).210  

Samotné budování zdi probíhalo v několika fázích, které je možné 

velmi podrobně demonstrovat na dochovaných fotografiích U.S. 

Information Agency. Výstavba bariér na sektorových hranicích vyvolala 

náležitý rozruch mezi obyvateli obou částí města. Nejprve došlo k obsazení 

sektorových hranic jednotkami východoněmecké lidové armády a policie, 

které zamezovaly průchodu přes hranici.211 

 
Obr. 10: Jednotky východoněmecké policie a armády obsadily 

v prvních hodinách 13. srpna 1961 hranici kolem Západního Berlín. 

 

Popisek na zadní straně fotografie: Fotografie ukazuje obyvatele 
Východního Berlína za bariérami, jak mávají obyvatelům Západního 
Berlína. V pozadí vozy s vojáky. 13. srpna 1961. 
Zdroj: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
 

                                                 
210 Rott, Wilfried: Die Insel, s. 176. 
211 Viz fotografie: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
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Obr. 11: Uniformované jednotky VoPo začínají se stavbou hraničních 

bariér v Berlíně. 

 

Popisek na zadní straně fotografie: Východoněmecká policie rozkopává 
chodník poblíž náměstí Potsdamer Platz, aby mohla vybudovat permanentní 
silniční bariéru. Komunisty vztyčený nápis v pozadí říká, že „právě 
vstupujete do demokratického Berlína“. Srpen 1961. 
Zdroj: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
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Obr. 12: Pohraniční jednotky vztyčují první hrani ční bariéry. Místo zdi 

zatím připomínají plot. 

 

Popis na zadní straně fotografie: Komunističtí vojáci připevňují na nově 
zřízený plot ostnatý drát, aby zamezili kontaktu obyvatel Východního 
Berlína se Západem. Srpen 1961. 
Zdroj: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
 

Následně započaly armádní a policejní jednotky s budováním prvních 

hraničních bariér, které ještě měly k obecně užívanému pojmu „zeď“ velmi 

daleko. Dělo se tak v souladu se sovětskou taktikou, protože nebylo zprvu 

jasné, jak se západní spojenci zachovají a zda se nepokusí bariéry 

odstraňovat. V tomto případě by Sovětský svaz argumentoval budováním 

pouhého provizoria. Pokud by se kvůli západním protestům a protiakcím 

nezdařilo vybudovat bariéru přímo na hranici, měly se jednotky přesunout 

zhruba 100 metrů do východoberlínského vnitrozemí a celou akci opakovat. 

Pokud by se ani zde nezdařila, pak opět ustoupit atd. Proto připomínala 

rodící se berlínská zeď zprvu spíše bariéru z plotu, ostnatého drátu a 

protitankových zátarasů. Je nutné si uvědomit, že zmíněná hranice vedla 
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uprostřed města, často doslova středem domů, protínala ji řada železničních 

tratí, parků a vodních toků – ostraha takové zprvu technicky nedostatečně 

zabezpečené hranice rozhodně nebyla z pohledu východoněmeckých 

jednotek v prvních dnech po 13. srpnu 1961 jednoduchá a nemohla být ani 

příliš úspěšná. Relativně vysokému počtu lidí se podařilo v prvních dnech a 

týdnech po 13. srpnu 1961 sektorovou hranici překonat. Některé úseky 

sektorové hranice patřily mezi tak špatně zabezpečené, že ani pohraničníci 

nedokázali odolat tlaku neustále se opakujících útěků a v podstatě na 

několik hodin na její střežení zcela rezignovali. V prvních deseti dnech po 

13. srpnu 1961 se podařilo překonat hraniční zátarasy z Východního Berlína 

ještě stovkám lidí.212 

 

(3) Zavedení přísného režimu na hranici i pro občany Západního Berlína 

odstartovalo třetí fázi budování zdi – stabilizaci. Výstavba berlínské zdi, 

respektive samotné zabezpečení hranice, se v tuto dobu dostalo do takové 

fáze, že se mohl východoberlínský režim začít soustředit na zavedení 

„standardního“ a vymáhaného hraničního režimu i pro ostatní státní 

příslušníky než jen občany NDR a zemí Východního bloku. V pravidlech 

uplatňovaných na obyvatele Západního Berlína nadešel zlom dne 23. srpna 

1961. V platnost totiž vešlo oznámení Ministerstva vnitra NDR ze dne 22. 

srpna 1961 týkající se povolování pobytu obyvatelům Západního Berlína na 

území východní poloviny města. Tím došlo pro obyvatele Západního 

Berlína k zavedení povinnosti žádat o propustku před cestou do Východního 

Berlína. Tato úprava byla zdůvodněna narůstajícím počtem provokací a 

špionáží na území NDR a Východního Berlína ze strany obyvatel 

Západního Berlína. Propustky měly napříště vydávat pobočky Cestovní 

kancelář NDR („Reisebüro der DDR“).213 Východoněmecký režim se 

pokusil o přesunutí výdejních míst do západoberlínského „vnitrozemí“. Jako 

nejpříhodnější pro vybudování takovýchto propustkových center se nabízela 

drážní infrastruktura na území Západního Berlína, kterou na základě 

                                                 
212 Viz například: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-306-
99-019, in: NARA, Rg. 306. 
213 Bekanntmachung des Ministriums des Innern der DDR vom 22. August 1961, betr. 
Aufenthaltsgenehmigung für West-Berliner. In: Dokumente zur Berlin-Frage 1944–1966, s. 
474. 
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spojeneckých dohod spravovaly východoněmecké Říšské dráhy („Deutsche 

Reichsbahn“). I když Západní Berlín a spojenci reagovali na signály o 

chystaném otevření „propustkových středisek“ odmítavě, byly tyto 

„kanceláře“ pro výdej propustek, i přes zákaz vydaný západními spojenci 

dne 25. srpna 1961, nakonec skutečně otevřeny na stanicích S-Bahnu 

„Zoologischer Garten“ a „Westkreuz“. Reakce západoberlínského senátu a 

policie následovala okamžitě a během několika hodin od otevření musely 

tyto „kanceláře“ dne 26. srpna 1961 na základě spojeneckého rozkazu 

ukončit provoz. Rozhodnutí spojenců a zákrok západoberlínské policie tak 

znamenaly de facto uzavření hranice mezi Západním a Východním 

Berlínem také pro obyvatele západní části města. Neexistovalo totiž nadále 

místo, kde by si jeho obyvatelé mohli vyzvednout propustky.214 

Druhý pokus o zřízení propustkového konzulátu se odehrál 20. října 

1961 na nádraží „Zoologischer Garten“, kde otevřel svoji západoberlínskou 

pobočku východoněmecký státní podnik „VEB Deutrans, Internationale 

Spedition und Befrachtung“. Pobočka měla oficiálně sloužit pro „ulehčení“ 

cest ze Západního Berlína do Polska, Československa a Skandinávie, hlavně 

však měla sbírat žádosti a vydávat propustky pro pobyt ve Východním 

Berlíně. I tato kancelář musela na nátlak západních spojenců a 

západoberlínské radnice ukončit svoji činnost několik hodin po svém 

otevření.215  

Výsledkem této politiky odmítání zřízení východoněmeckých 

kanceláří pro výdej propustek se stal stav, jenž frustroval většinu obyvatel 

Západního Berlína prakticky až do konce existence berlínské zdi. V 

důsledku poziční války vysoké politiky se obyvatelé Západního Berlína stali 

de facto jejími rukojmími. Oni byli ze západního bloku jediní (akceptujeme-

li, že Západní Berlín nebyl samostatným svobodným městem a že náležel ke 

Spolkové republice a tím i k západnímu bloku), kteří nesměli relativně 

svobodně překračovat hranici do Východního Berlína.216 A přesto to byli 

právě oni, kteří by na to měli vzhledem k intenzitě především rodinných 

vazeb největší morální nárok a samozřejmě i největší potřebu tak činit. 

                                                 
214 Kunze, Gerhard: Grenzerfahrung…, s. 42. 
215 Kunze, Gerhard: Grenzerfahrung…, s. 42. 
216 Detailně stav popsal například: Pankow verlangt von West-Berlinern Visa-Gebühren, 
FAZ, 23.3.1962. In: LAB, B Rep. 002, Nr. 5681. 
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Rozhodnutí primátora Brandta, Senátu i Spojenců o uzavření 

výdejního centra na propustky bylo v té době obecně chápáno a 

obyvatelstvo se neuchylovalo k protestům. Většině obyvatel Západního 

Berlína však vadilo, že od nynějška nemohou navštívit své blízké v druhé 

části města. Willy Brandt se tak několik dní po událostech, v druhé polovině 

srpna 1961, musel několikrát k danému řešení vyjadřovat a obhajovat tak 

rozhodnutí o uzavření výdejních okének na propustky.217 Rozhodnutí nebylo 

možné – podle Brandta – akceptovat, protože by de facto znamenalo 

nepřímé uznání existence Německé demokratické republiky. S ohledem na 

zahraniční politiku se toho snažili vyvarovat Spolková republika i Západní 

Berlín, byť jen v náznaku. Východoněmecká instituce na území Západního 

Berlína by svojí činností suplovala konzulární orgány Německé 

demokratické republiky, což by opět oslabovalo pozici Západního Berlína, 

který se snažil zdůrazňovat svoji sounáležitost se Spolkovou republikou 

Německo. Naopak by to potvrzovalo zvláštní status Západního Berlína a 

vyhovovalo sovětské teorii o Západním Berlíně jako „třetím německém 

státě“.218  

Sám Brandt, jenž převažující intence své politiky mnohokrát 

charakterizoval tak, že by z ní „měl mít užitek obyčejný člověk“, si 

uvědomoval v plném rozsahu, co bude následovat po rozhodnutí o uzavření 

výdejních center na propustky. Byl si vědom nutnosti udržovat jednotnou 

linii západoněmecké zahraniční politiky a nutnosti vyvarovat se ústupků 

sovětskému a východoněmeckému nátlaku. S ohledem na obyvatele 

Západního Berlína se snažil jednat o kompromisním návrhu, který počítal se 

zřízením propustkových výdejních středisek na hraničních přechodech. Toto 

řešení však nebylo akceptovatelné pro východoněmecký režim. Jednání, pro 

jejichž zahájení požadoval Chruščov jako podmínku diplomatické uznání 

Německé demokratické republiky Západem (či alespoň Spolkovou 

republikou), tak byla od samého počátku na dlouhou dobu zablokovaná. 

Nemožnost vyřešit problematiku propustek v krátkodobém časovém 

horizontu vedla k tomu, že nově nastolený režim na sektorových hranicích 

                                                 
217 Například: Eine Ansprache des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt an die 
Berliner, 24.8.61. In: FESA, Willy Brandt – Publikationen, A3/124, 21.–31.8.1961. 
218 Schmidt, Wolfgang: Kalter Krieg…, s. 404. 
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v Berlíně nejvíce dolehl (vyjma obyvatel NDR, Východního Berlína a 

Východního bloku) právě na obyvatele Západního Berlína.219 I přes jasně 

vymezené mantinely budoucího dialogu s východoněmeckými a 

východoberlínskými institucemi se však Willy Brandt pokusil 28. září 1961 

před frakcí SPD definovat své další politické cíle za nastalé situace: „ulehčit 

životu lidí a pokusit se učinit zeď průchodnou, nevzdat se cíle 

znovusjednocení a zachovat vztah Spolkové republiky Německo k 

Západu“.220  

Východoněmecký režim ve svém konkrétním jednání a přístupu 

k obyvatelům Západního Berlína v podstatě aplikoval výše zmíněnou 

zásadu, podle které Západní Berlín nebyl integrální součástí Spolkové 

republiky Německo. Proto Východní Berlín odmítal u občanů Západního 

Berlína akceptovat pasy Spolkové republiky, jež jim byly vydávány, a nutil 

je, aby se prokazovali západoberlínskými občanskými průkazy.221 Občané 

Spolkové republiky mohli oproti tomu do Východního Berlína vstupovat na 

denní propustky (vydávané nadále na vybraných hraničních přechodech). 

Občané Západního Berlína si na svoji první návštěvu na východě města 

museli počkat až na vánoční propustkovou akci v roce 1963.222 

 

V kontextu druhé berlínské krize, jež započala vyhlášením Chruščovova 

ultimáta, znamenala stavba berlínské zdi jednoznačně ukončení sovětských 

ambicí na změnu uspořádání a statutu (Západního) Berlína. Řešení z roku 

1961 rezignovalo na původní vytyčené zahraničněpolitické cíle z druhé 

poloviny 50. let 20. století, nicméně nelze upírat významnost stavby zdi pro 

vnitřní hospodářskou stabilitu východního bloku a především NDR. 

Druhého cíle – vnitroblokové stabilizace – tak bylo dosaženo. Podařilo se 

ho splnit na výbornou – nově postavená zeď zamezila úniku pracovních sil 

na Západ a zároveň nedošlo k obávané a nechtěné konfrontaci se západními 

spojenci, která by bývala mohla velice snadno přerůst v ozbrojený konflikt 

                                                 
219 Schmidt, Wolfgang: Kalter Krieg…, s. 404. 
220 Orig.: „Das Leben der Menschen zu erleichtern und die Mauer durchlässig zu machen, 
das Ziel der Wiedervereinigung nicht aufgeben, sowie das Verhältnis der Bundesrepublik 
zu Westen aufrechtzuerhalten.“ In: Schmidt, Wolfgang: Kalter Krieg…, s. 407. 
221 Situaci popisuje například: Was steckt dahinter? Telegraf, 12.3.1964. In: B Rep. 002, 
Nr. 5681. 
222 Kunze, Gerhard: Grenzerfahrungen…, s. 129–132. 
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bez vyloučení použití jaderných zbraní. Snaha donutit Západ k jednání a 

k akceptaci sovětských návrhů v otázce Berlína tak již nebyla od té doby na 

pořadu dne.223  

Ačkoliv W. Ulbricht a N. S. Chruščov hodnotili stavbu berlínské zdi 

jako velice úspěšnou, v konfrontaci se Západem Sovětskému svazu nic 

hmatatelného nepřinesla. V konečném efektu se tak zařadila mezi 

Chruščovovy neúspěšné zahraničněpolitické akce, jako byla například 

pozdější instalace sovětských raket na Kubu, které pak ve svém důsledku 

spolu s vnitřními problémy Sovětského svazu přispěly k následnému 

Chruščovovu pádu.224 Ačkoliv ze Západu zaznívala hlasitá kritika nového 

uspořádání v Berlíně a stavba berlínské zdi byla označována za nelidskou či 

zrůdnou, mohl si Západ de facto oddechnout, protože toto řešení považoval 

za nejméně konfrontační. S ohledem na všechny možné scénáře vývoje 

v Berlíně tomu tak skutečně bylo. Z pohledu Západu nedošlo k jakémukoliv 

výpadu proti okupačním sektorům západních spojenců, proti jejich právům 

či spojeneckým okupačním jednotkám. Dokonce se i přes několik drobných 

incidentů podařilo zabránit tomu, aby spojenecké vojáky kontrolovali 

pohraničníci NDR a nadále tak na hraničních přechodech (nejen) pro tyto 

účely sloužili sovětští vojáci. Nový režim postihl nejvíce obyvatele 

Západního Berlína, kteří žili nadále ve svobodném a demokratickém zřízení, 

výrazně však byla omezena jejich možnost cestovat a zároveň již, bohužel 

pro ně, nebylo naplňováno původní spojenecké ujednání o volném pohybu 

osob v Berlíně.225 

 

*** 

 

Kapitolu věnovanou stavbě berlínské zdi a druhu budované bariéry je třeba 

doplnit i částí zabývající se ostrahou, která zajišťovala pohraniční režim a 

dohlížela na něj. V prvním období existence berlínské zdi totiž nebylo 

technické zabezpečení hranice stoprocentní a v některých úsecích bylo lehce 

překonatelné. V tom případě pak hrálo významnou roli složení jednotek 

                                                 
223 Viz například: Uhl, Matthias: Krieg um Berlin?, s. 228. 
224 Vykoukal, Jiří – Litera, Bohuslav – Tejchman, Miroslav: Východ…, například s. 332–
333 či s. 336–337. 
225 Catudal, Honoré M.: Kennedy in der Mauer-Krise…, s. 223–227. 
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sloužících na hranici – ty se pak v mnoha případech staly „skulinou“ nově 

budované bariéry. Zprvu se totiž nejednalo o speciální pohraniční jednotky, 

nýbrž o klasické jednotky východoněmecké lidové armády složené 

z branců, kteří neprošli speciálním politickým sítem. Část vojáků tak 

sympatizovala s lidmi prchajícími přes sektorové hranice – například 

záměrně opožděně zaregistrovali jejich útěk nebo dokonce vůbec nezasáhli. 

V případě střelby pálili úmyslně nepřesně či dokonce sami využili momentu 

nepozornosti svých kolegů k útěku z NDR. Svět oblétla fotografie, na které 

příslušník východoněmecké armády přeskakuje zátarasy z ostnatého drátu a 

při tom zahazuje svoji zbraň (viz obr. 13). V průběhu roku 1961 dezertovalo 

na celém úseku hranic mezi NDR a SRN/Západním Berlínem na Západ 

celkem 575 příslušníků východoněmeckých ozbrojených složek. 

V následujících letech se tento počet pohyboval v podobných řádech.226 

 
 

                                                 
226 Detjen, Marion: Ein Loch in der Mauer. Die Geschichte der Fluchthilfe im geteilten 
Deutschland 1961–1989, München 2005, s. 90. 
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Obr. 13: Příslušník NVA přeskakuje provizorní pohraniční bariéry, 
krátce po 13. srpnu 1961. 

 

Zdroj: http://soldatenglueck.de/wp-content/uploads/2008/07/bw-

schumannconrad.jpg, staženo dne 4. února 2009.  
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Obr. 14: Příklad rezignace pohraničníků na přípravy útěku, krátce po 

13. srpnu 1961. 

 

Poznámka na zadní straně fotografie: Další skupina začíná stříhat ostnatý 
drát. Smělí mladíci si troufnou i přes přítomnost příslušníka VoPo na druhé 
straně bariéry. Příslušníci VoPo byli masovými útěky na tomto úseku 
hranice tak zdrceni a frustrováni, že již téměř nezasahovali. Přesto je třeba 
být na pozoru. Někteří z nich stále dávají pozor. Konec srpna 1961. 
Zdroj: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
 

Od 13. srpna 1961 probíhalo prakticky až do roku 1989 nekončící 

vylepšování hraničních zařízení. Skutečná zeď vyrostla uprostřed Berlína 

teprve s odstupem jednoho až dvou měsíců. Ta byla v podstatě neustále až 

do roku 1989 zvyšovaná a doplňovaná sofistikovanými strážními zařízeními 

– na hranici kolem Západního Berlína ale nebyla instalována samostřílná 

zařízení či výbušné mechanismy jako tomu bylo na hranici mezi NDR a 

SRN. Městský terén, kterým vedla sektorová hranice, umožnil ještě 

v prvních týdnech ještě relativně snadný únik mnoha východním Němcům. 

Mnoho východoberlínských domů stálo přímo na sektorové hranici či 

hranice probíhala těsně kolem nich. Tyto domy museli jejich původní 
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majitelé opustit a ty jejich části, ze kterých se dalo dostat do Západního 

Berlína, byly zazděny – to se týkalo oken, dveří a často i segmentů 

rozlehlých sklepních prostor. Několik fotografů ze Západního Berlína 

zachytilo scény celých prchajících rodin, jimž se podařil útěk právě skrze 

tyto pohraniční domy či skokem z vyššího patra do hasičské plachty.227 

 
 

                                                 
227 Například fotografie viz: Ribbe, Wolfgang: Berlin 1945–2000…, s. 133. 
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Obr. 15: Jeden ze způsobů překonání sektorové hranice, 24. září 1961. 

 

Poznámka: Starou ženu (77 let) se snaží příslušníci VoPo vtáhnout zpět do 
okna domu ve Východním Berlíně. Nakonec nebyli úspěšní, nicméně žena 
nedlouho nato podlehla šoku v západoberlínské nemocnici. 
Zdroj: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
 
 
Právě nemožnost dostatečné ostrahy hranice vedla v dalších letech 

východoněmecké orgány ke stržení domů a celých bloků podél sektorové 
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hranice, k vybudování souvislé vysoké zdi (kromě míst, kde hranice vedla 

podél či překonávala vodní toky), ke stavbě strážních věží rozmístěných na 

dohled od sebe (umístěných co nejblíže západoberlínskému teritoriu, aby 

pohraničníci po uprchlících pálili co možná nejdelší možnou dobu na území 

NDR – tj. aby kulky nepřelétávaly zeď). Zeď byla postupně doplněná ještě 

jednou „Vormauer“ – zdí postavenou několik desítek metrů východně od 

sektorové hranice. Pro prostor, který vznikl mezi oběma zdmi a v němž se 

na uprchlíky již bez vyzvání střílelo, se vžil název „Todesstreifen“ – pruh 

smrti.228 Tyto brutální zásahy do zástavby města změnily natrvalo jeho tvář 

a Berlín nese jejich stopy dodnes. 

 

2.3. Reakce na stavbu berlínské zdi 

 

Zpráva o počínajícím rozdělování Berlína na dvě poloviny se dne 13. srpna 

1961 začala rychle šířit do celého světa. V Berlíně měla doslova explozivní 

účinek – u vznikajících pohraničních bariér se (na západní straně) začaly 

shromažďovat davy vyjadřující svoji nespokojenost. Pro případ protestů ve 

Východním Berlíně byly připraveny policejní jednotky VoPo k promptnímu 

zásahu. Šok vyvolala hraniční opatření východoněmeckého režimu také 

mezi obyvatelstvem Spolkové republiky Německo. Od západních spojenců 

– ze Spojených států, Velké Británie a Francie, od kterých očekávali 

obyvatelé Západního Berlína podporu, nepřicházela po desítky hodin 

doslova žádná reakce – jen mrazivé mlčení. Z dlouhodobého pohledu měla 

stavba berlínské zdi za následek posun v chování a návycích obyvatel 

města, dopad na západoberlínské hospodářství a také dopravu. Ve většině 

sledovaných oblastí byla stavba zdi největším hybatelem změny od konce 

druhé světové války – převážně se jednalo o pozitivní impulz.  

Spojenci přijali zprávu o vývoji na sektorové hranici a zónové 

hranici kolem Západního Berlína chladně, bez výraznějších emocí a jejich 

oficiální reakce přicházely velmi pomalu. Ještě pomaleji poté, co se západní 

městští velitelé přesvědčili, že jejich sektory ani okupační práva nejsou nijak 

omezeny ani narušeny. Celých dvacet hodin od začátku rozdělování Berlína 

                                                 
228 Schmidt, Wolfgang: Kalter Krieg…, s. 441. 
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trvalo, než dorazily (alespoň demonstrativně) první větší západní spojenecké 

jednotky k sektorové hranici (i když již 1. srpna 1961 zakázal generál 

Clarke z důvodu houstnutí politické atmosféry vycházky a dovolené celé 

americké posádce v Berlíně a vojáci tak byli pro případ pohotovosti k 

dispozici v kasárnách),229 40 hodin trvala příprava a odeslání prvního 

protestu sovětskému veliteli v Berlíně, 72 dva hodin trvalo předání oficiální 

diplomatické nóty v Moskvě, po němž následovala rutinní diplomatická 

přestřelka a vzájemná výměna několika nót.230 Důvodem zdržení byla snaha 

západních spojenců zkoordinovat text svých nót, což při liknavosti 

některých vládních činitelů vedlo k neúměrnému prodloužení celé akce.231 

Spojenci ve své nótě protestovali především proti porušení čtyřmocenského 

statutu Berlína, který byl ustaven čtyřmocenskou smlouvou podepsanou 

4. května 1949 v New Yorku,232 a apelovali na skutečnost, že sektorová 

hranice v Berlíně nemá mít charakter klasické státní hranice a požadovali 

okamžité ukončení všech akcí.233 

Absolutní nečinnost Západu jen dokreslili jeho vrcholní politici – 

americký prezident Kennedy nepřerušil dovolenou na jachtě u Hyannis 

Portu u pobřeží Massachusetts,234 britský ministerský předseda MacMillan 

nerušeně pokračoval v lovu zvěře na dovolené ve Skotsku a francouzský 

prezident Charles de Gaulle i nadále v klidu setrvával ve svém venkovském 

sídle. Nově nastavený režim v Berlíně, který neohrožoval jejich zájmy a 

okupační práva, totiž představitelům Západu vyhovoval.235 

Západoberlínské obyvatelstvo nenalezlo oporu ani u spolkového 

kancléře Konrada Adenauera – na veřejnost nepronikla zpráva ani o jediné 

jeho okamžité reakci či vyjádření (sic!). Naopak se spolková vláda na svém 

zasedání 15. srpna 1961 usnesla, že se v otázce Berlína vyhne čemukoliv, co 

by mohl Sovětský svaz považovat za provokaci – tedy i všem otevřeným 

                                                 
229 Catudal, H. M.: Kennedy in der Mauer-Krise, s. 220. 
230 Merseburger, P.: Willy Brandt, s. 396. 
231 Průběh a složitost koordinace přípravy nóty mezi západními spojenci viz například: 
Berlin Cables, in: JFKL, Papers of President Kennedy, National Security Files, Countries, 
Box 91A. 
232 Viermächtekommuniqué vom 4. Mai 1949, in: Dokumente zur Berlin-Frage 1944–1966, 
s. 109. 
233 Note der amerikanischen Regierung an die sowjetische Regierung vom 16. August 1961, 
in: Dokumente zur Berlin-Frage 1944–1966, s. 480–482. 
234 Taylor, Frederick: The Berlin Wall…, s. 204. 
235 Merseburger, P.: Willy Brandt 1913–1992, s. 396. 
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reakcím. Mimo jiné na zasedání údajně236 Adenauer prohlásil, že „[…] nás 

do této situace dostala SPD svými řečmi“.237  

 

„Na základě zprávy spolkového ministra zahraničí o dalších 

společných krocích se západními spojenci přehodnotil kabinet svá 

opatření a rozhodl nepodnikat žádné kroky, aby nebyly vyvolávány 

provokace s nedozírnými následky“.238 

 

Ve smyslu tohoto usnesení se měl i kancléř vyvarovat okamžité cesty do 

Berlína – nakonec tam dorazil až 22. srpna 1961.239 Kancléřovo jednání 

bezprostředně po začátku výstavby berlínské zdi neslo západoberlínské 

obyvatelstvo jen s obrovskou nelibostí a nepochopením. Nedokázal své 

jednání obyvatelům Západního Berlína ani zpětně vysvětlit a ospravedlnit 

ho – bylo spíše chápáno jako trest pro jím neoblíbeného vyzyvatele ve 

volbách do spolkového sněmu, Willyho Brandta.240  

Kancléř Adenauer zřejmě situaci a nutné kroky nevyhodnotil 

v prvních chvílích po 13. srpnu 1961 zcela adekvátně a jeho jednání ve 

prospěch (zdánlivého) politického klidu na úkor učinění alespoň 

demonstrativního kroku „pro lidi“ bylo později ještě mnohokrát kritizováno. 

Adenauer však zašel ve svých úvahách ještě dále a vyjádřil se v tom smyslu, 

že celá východoněmecká, respektive sovětská akce je jen snahou pomoci 

Willymu Brandtovi v předvolebním boji. Dokládá to snímek předvolebního 

plakátu CDU, na kterém stálo: „Vše, co se stalo po 13. srpnu 1961 

v Berlíně, je očekávaná pomoc Chruščova volebnímu boji Brandta, alias 

                                                 
236 Z mimořádného zasedání spolkové vlády dne 15.8.1961 neexistuje schválený protokol, 
nýbrž pouze předběžná verze protokolu. Proto není možné výroky s absolutní jistotou 
ověřit. Dále k mimořádnému zasedání in: Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung. 
Band 14, 1961, s. 234. 
237 „[…] In diese Situation hat uns die SPD durch ihre Redereien hereingebracht“. In: 
Návrh protokolu ze zvláštního zasedání spolkové vlády ze dne 15.8.1961, in: Die 
Kabinettsprotokolle der Bundesregierung. Band 14, 1961, s. 234. 
238 „Nach einem Bericht des Bundesaußenministers über die geplanten gemeinsamen 
Schritte mit den westlichen Verbündeten hatte das Kabinett auch eigene Maßnahmen 
erörtert und beschlossen, keine Schritte zu unternehmen, um nicht weitere Provokationen 
mit unabsehbaren Folgen auszulösen.“ In: Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung. 
Band 14, 1961, s. 234. 
239 Enders, Ulrich – Filthaut, Jörg (edd.): Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung, 
Band 14, 1961, s. 16. 
240 Müller, Helmut – Krieger, Karl – Vollrath, Hanna: Dějiny Německa, s. 375. 
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Frahma, a SPD.241 O nějakém druhu podpory Sovětského svazu Willymu 

Brandtovi ale nemohla být v žádném případě ani řeč. 

Veškeré naděje obyvatel Západního Berlína se vzhledem k jednání 

spojenců, spolkového kancléře a spolkové vlády za této situace upnuly na 

berlínského primátora Willyho Brandta, který jako jediný reagoval tak, jak 

si to obyvatelé Západního Berlína představovali a přáli. Okamžitě přerušil 

předvolební kampaň, které se účastnil jako kandidát na kancléře, vrátil se do 

Berlína a pokoušel se situaci aktivně řešit. Snažil se hlavně uklidnit 

obyvatelstvo a pokusil se rozhýbat spojenecké politiky k akci či alespoň 

k vyslovení jasných záruk Západnímu Berlínu. Brandt se pod tlakem 

situace, kdy se zdálo, že politické reakce ve prospěch Západního Berlína 

nepřijdou v dohledné době od představitelů spolkové vlády ani od 

západních spojenců, rozhodl napsat Kennedymu dopis.242 Nepodařilo se ho 

ale uchovat v tajnosti a zveřejnil ho deník Frankfurter Allgemeine Zeitung – 

doposud není zcela vyjasněné, zda se tak stalo vinou selhání pracovníka 

západoberlínské radnice či zda stál za zveřejněním dopisu úmysl.243 

Dopis ale nenalezl zprvu u amerického prezidenta patřičnou odezvu. 

Kromě porušení diplomatické etikety, podle které není možné, aby se na 

prezidenta Spojených států obrátil starosta města, obsahoval dopis, 

přihlédneme-li k osobě odesílatele, několik nepřípustných „doporučení“ pro 

západní spojence. Dopis nejprve popisoval situaci ve městě a upozorňoval 

na vypuknutí možné krize důvěry v západní spojence a následně je vyzval 

k jasné a veřejné proklamaci třímocenského statutu Západního Berlína a 

k zopakování svého odhodlání setrvat v Západním Berlíně až do opětovného 

sjednocení Německa. Spojenecké závazky měly být, podle Brandta, 

potvrzeny případně lidovým hlasováním ve Spolkové republice Německo a 

v Západním Berlíně.244 V předposledním odstavci dopisu Brandt psal: 

                                                 
241 Snímek in: Heimann, Siegfried: Berlin bleibt frei, s. 68. 
242 Merseburger, P.: Willy Brandt, s. 401 a 402. 
243 Text dopisu Brandta prezidentu Kennedymu ze dne 15.8.1961 (americká ambasáda 
uvádí datum 16.8.1961 – zřejmě se jedná o datum převzetí předání dopisu zástupcům 
USA), viz Příloha 8.4.  
244 Text dopisu Brandta prezidentu Kennedymu ze dne 15.8.1961, viz Příloha 8.4. 
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„Přivítali bychom, kdyby mohl být demonstrativně navýšen stav americká 

posádky“.245 

Na první pohled je nepochybné, že podobně formulovaný dopis 

nenechal prezidenta Kennedyho klidným. Navíc ho dráždila domněnka, že 

se ho snaží Brandt zneužít ve svém předvolebním boji, který v Západním 

Německu právě vrcholil. Předvolební upozornění však nebylo hlavní 

Brandtovou intencí pro sepsání a odeslání dopisu. Kennedy po přečtení 

dopisu údajně nazval Brandta „bastardem z Berlína“.246 Nakonec se 

podařilo Edwardu Murrowovi, řediteli U.S. Information Agency,247 

přesvědčit prezidenta Kennedyho, aby do Berlína odepsal ve smířlivém 

duchu. Murrow sdílel Brandtovy obavy, že by mohla špatná nálada vážně 

ohrozit stabilitu Západního Berlína. Americký prezident sice nereagoval 

zcela přesně na výzvu v Brandtově dopisu, tedy aby se Západ vrhl s novou 

energií na zajištění mírového uspořádání v Německu, nýbrž odepsal, že se 

musí obyvatelé Západního Berlína s rozdělením města smířit a musí se více 

orientovat na Západ, který nehodlá Západní Berlín opustit.248  

S ohledem na tuto komunikaci amerického prezidenta se 

západoberlínským starostou je třeba si uvědomit, jak byly v té době 

nastaveny limity americké politiky, respektive politiky západních spojenců. 

V průběhu jara 1961, po setkání amerického prezidenta Kennedyho 

s Chruščovem, definovala americká zahraniční politika „three essentials“ – 

tři nezbytné podmínky, ze kterých v Berlíně nehodlala slevit. V podstatě 

obsahovaly zhruba následující body – Spojené státy trvaly na přítomnosti 

(západních) spojeneckých jednotek v Berlíně, na svobodném přístupu do 

                                                 
245 Originál: „Es würde zu begrüßen, wenn die amerikanische Garnison demonstrativ eine 
gewisse Verstärkung erfahren könnte“. In: Dopis Brandta Kennedymu, ze dne 15.8.1961, 
in: 
http://www.derhistoriker.de/deutsch/06+Brief_von_Willy_Brandt_an_John_F_Kennedy_vo
m_15-08-61.pdf, 17.12.2008. Anglická verze dopisu Brandta prezidentu Kennedymu ze 
dne 15.8.1961 (americká ambasáda uvádí datum 16.8.1961 – zřejmě se jedná o datum 
převzetí předání dopisu zástupcům USA), viz Příloha 8.4. 
246 Merseburger, Peter: Willy Brandt 1913–1992. Visionär und Realist, München 2002, s. 
401. Merseburgerova citace odkazuje stranu 256 knihy Prithie, Terence: Willy Brandt, 
Frankfurt (M) 1973. Prithie odkazuje na dopis, který mu poslal údajný svědek celé události 
James O´Donnell. 
247 Více informací o této agentuře na: http://dosfan.lib.uic.edu/usia/, 1.10.2008. Souhrn její 
činnosti od roku 1953 lze nalézt na: http://dosfan.lib.uic.edu/usia/abtusia/commins.pdf, 
1.10.2008. 
248 Dopis prezidenta Kennedyho Brandtovi z 19. srpna 1961 (německé zdroje uvádějí datum 
18. srpna 1961), text dopisu viz Příloha 8.4. 
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Berlína a na svobodě občanů Západního Berlína. Za casus belli by Spojené 

státy považovaly až případné překročení těchto jasně vymezených limitů ze 

strany Sovětského svazu (či Německé demokratické republiky).249 Pro 

Západ znamenala stavba zdi signál, že v brzké době nedojde ke změně statu 

quo v Berlíně a Západ de facto (a samozřejmě v tichosti) nastalé řešení 

přivítal. Jednalo se totiž o řešení defenzivní, které nijak neomezovalo jeho 

okupační práva v Berlíně.250 Spojenci nehodlali bránit dodržování veškerých 

velmocenských úmluv, které kdy byly uzavřeny mezi spojenci od konce 

druhé světové války. Spojené státy nehodlaly riskovat válku kvůli „ur čitým“ 

komplikacím obyvatel Západního Berlína na tranzitních cestách do 

Spolkové republiky Německo.251 Ačkoliv byla politika „three essentials“ 

obecně známá, nesmělo se toto pragmatické hodnocení situace v této 

otevřené podobě dostat na veřejnost, protože by ohrozilo důvěryhodnost 

Spojených států a celého Západu v konfrontaci se Sovětským svazem. 

Jakýkoliv náznak konformity či ochoty setrvat na kompromisu by 

společnost na Západě vnímala velmi kriticky. 

I tak ale po začátku stavby zdi museli západní spojenci a Spolková 

republika Německo činit kroky, které měly napomoci vyrovnání se 

s nastalou krizí. V první řadě bylo třeba připravit převážně vojenská a 

vojensko-plánovací opatření. Musel vzniknout alternativní operační scénáře 

pro případ omezení spojeneckých okupačních práv na území Berlína. 

Rovina politického plánování se připravovala na podobný případ. Plánovaly 

se politické kroky, které by předcházely (a případně následovaly) 

vojenskému řešení. Dalším z neméně významných kroků byla práce s médii 

a vytvoření mediálního obrazu krize a jasně přijímaných rozhodnutí. 

Vojenské plánování bylo postaveno před nelehký úkol. Od počátku 

studené války a spolu se vzrůstajícími komplikacemi a neporozuměním 

mezi Sovětským svazem na jedné straně a západními spojenci na straně 

druhé bylo zcela jasné, že vojenská přítomnost spojeneckých jednotek 

v Západním Berlíně je z vojensko-taktického hlediska velmi nevýhodná a 

nehájitelná. V případě útoku na západní vojenské kontingenty v Berlíně by 

                                                 
249 Enders, Ulrich – Filthaut, Jörg (edd.): Die Kabinettsprotokolle…, s. 15. 
250 Merseburger, Peter: Willy Brandt…, s. 405. 
251 Kissinger, Henry: Umění diplomacie, s. 597. 
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tyto jednotky v počtu 10 tisíc mužů nebyly schopny své pozice udržet a 

zřejmě by ani nemělo přílišný význam, aby se o to pokoušely. Proti nim a 

14 tisícům západoberlínských policistů stálo krátce před srpnem 1961 

celkem 12 200 sovětských vojáků a 35 500 příslušníků východoněmecké 

armády a policie rozmístěných kolem Berlína.252 Poměr sil a výrazná šance 

na úspěch v případě sovětského a východoněmeckého útoku byly jasné i 

americkým plánovačům, ovšem je třeba pomyslet na následky takovéhoto 

kroku. Přímá agrese proti spojeneckým jednotkám v Berlíně by nepochybně 

vedla k rozpoutání ozbrojeného konfliktu mezi Východem a Západem. Ten 

by se zřejmě nemusel nutně odehrávat přímo na německém teritoriu, není 

možné vyloučit jeho případné „přelití se“ do jiné části světa. Otázkou však 

zůstávalo, zda by byl Sovětský svaz ochoten riskovat bolestivý a možný 

globální konflikt pro nevelkou enklávu Západu ve své zájmové zóně. 

Daleko pravděpodobnějším vývojem se tak zdálo být zopakování scénáře 

z roku 1948 a 1949, tedy blokády Berlína, a znemožnění jeho zásobování. 

Přípravě na tento plán odpovídalo v podstatě i vojenské vybavení jednotek a 

jejich předzásobení především potravinami a pohonnými hmotami na 

mnoho měsíců. Podobné zásoby schraňoval také západoberlínský Senát pro 

své obyvatelstvo a velká část obyvatelstva ve svých domovech pro jistotu 

uchovávala trvanlivé potraviny.253 

Plány a propočty počítaly v případě komplikací v zásobování 

Západního Berlína s obnovením leteckého mostu a vojensko-politické 

plánování operovalo s konkrétním množstvím materiálu, jež by bylo nutné 

do Berlína letecky dopravovat. Zajímavostí zůstává, že spojenecké plány 

nepočítaly v případě blokády města a nutnosti zajišťovat letecký most jen se 

zajištěním bazálního přežití obyvatel města, tj. dopravením dostatečného 

množství potravin a energií do města nutných pouze k přežití jeho obyvatel, 

nýbrž měl letecký most zajistit také omezené fungování západoberlínského 

průmyslu. Ten měl jednak vyrábět výrobky přímo pro místní potřeby a část 

zboží v omezené míře vyvážet. Plánované opatření tohoto druhu mělo vést 

                                                 
252 Uhl, Matthias: Krieg um Berlin?, s. 92. 
253 Rozložení zásob mezi vojenské posádky a civilní obyvatelstvo popisuje Dopis Thomase 
E. Nelsona (First Secretary of Embassy) C. Arnoldu Freshmanovi (Officer in Charge, 
German Economic Affairs, Bureau of European Affairs, Department of State), 18.8.61, in: 
Records Relating to Berlin and Eastern Affairs 1957-1968, Administration, Box 8, Political 
Affairs, in: NARA, 59-150-69-24-04->06, Entry A1, 5290. 
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mimo jiné k předejití psychického úpadku obyvatel města, jež bylo třeba 

v případě blokády „zabavit“. Letecký most tak počítal s tím, že by se denně 

dopravovalo do města zhruba 4 tisíce tun a ven z města zhruba 1 250 až 1 

700 tun nákladu denně. Počet letadel nutných pro zajištění této akce zpráva 

nezmiňuje, ale hovoří o nutnosti upřesnit náležitosti a schopnosti US Air 

Force.254  

Dokumenty z britských archivů z poloviny 50. let 20. století 

analogicky potvrzují, jakým způsobem se plánoval letecký most a 

zásobování Západního Berlína. Nejprve bylo třeba přesně zmapovat, jaké 

zboží a suroviny je třeba do Západního Berlína dopravovat. Statistika 

ukázala v tab. 1 následující požadavky.255 Zároveň se počítalo s exportem 

výrobků západoberlínského průmyslu. Mělo se jednat o cca 1 200 tun 

materiálu denně, pro který by bylo v letadlech směřujících z Berlína 

samozřejmě dostatek kapacity. Problémem, který bylo třeba vyřešit, se stala 

logistika vykládky a nakládky letadel. Protože případný vývoz z Berlína sice 

nenavyšoval nutný počet letadel přímo – tedy požadovanou kapacitou –, ale 

nepřímo dodatečnou potřebou nakládky v Západním Berlíně. Vyložit a 

znovu naložit letadlo trvá déle než jej jen vyložit. V průběhu případné 

blokády Berlína měly být letecky dopravovány také osoby. Celkem se 

počítalo se 700 civilisty a 100 příslušníky spojeneckého personálu 

přepravených denně každým směrem.256 

 

                                                 
254 Dopis Thomase E. Nelsona (First Secretary of Embassy) C. Arnoldu Freshmanovi 
(Officer in Charge, German Economic Affairs, Bureau of European Affairs, Department of 
State), 18.8.61, in: Records Relating to Berlin and Eastern Affairs 1957-1968, 
Administration, Box 8, Political Affairs, in: NARA, 59-150-69-24-04->06, Entry A1, 5290. 
255 Berlin Airlift Planning, červen 1954, T 220/1187, in: TNA, s. 3. 
256 Berlin Airlift Planning, červen 1954, T 220/1187, in: TNA, s. 6. 
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Tab. 1: Denní potřeba dodávek zboží do Západního Berlína – statistické 

vyhodnocení na základě spotřeby v přechozích letech (v tunách denně). 

Pevná paliva (různé druhy uhlí) – zima 8400 

Pevná paliva (různé druhy uhlí) – léto 6000 

Tekutá paliva 90 

Potraviny 1850 

Průmyslové suroviny (pouze hrubý odhad) 3000 

Medikamenty a zdravotnický materiál 8,3 

Různé civilní dodávky (pošta, noviny apod.) 200 

Potřeby posádek umístěných v Západním Berlíně 

(všechny druhy zboží) 

548 

Celkem dodávky denně – zima (zaokrouhleno) 14100 

Celkem dodávky denně – léto (zaokrouhleno) 17000 

Zdroj: Berlin Airlift Planning, červen 1954, T 220/1187, in: TNA, s. 3. 
Poznámka: Součet položek nevychází zcela přesně na stanovenou celkovou sumu. 
V originálním dokumentu došlo k zaokrouhlení v řádu jednotek procent, aby byla vytvořena 
případná rezerva pro mimořádné dodávky. 
 

Vzhledem k náročnosti organizace leteckého mostu, jehož rozměry by 

předčily ten z let 1948 a 1949, a vzhledem k nedostatku letadel (a pilotů), 

která by se dala „ze dne na den“ převelet do Berlína, se počítalo s ostupnou 

křivkou nárůstu počtu letů trvající 90 dní od zahájení blokády. Organizaci 

letů si mezi sebe spojenci rozdělili následovně: V případě kratšího trvání 

leteckého mostu, tedy před plným rozběhnutím se mechanismu leteckého 

mostu, měl každý ze spojenců přepravovat přesně třetinu tonáže. Spojené 

státy by k tomuto účelu využívaly pouze vojenských letadel, Velká Británie 

vojenská a civilní letadla a podpobně také Francie počítala kromě 

vojenských letadel buď s jejich pronájmem (charterem) nebo dočasným 

zabavením. Letadla německých leteckých společností nemohla být použita – 

do letových koridorů do Západního Berlína měla povolený vstup s ohledem 

na okupační ustanovení pouze spojenecká (vojenská i civilní) letadla. 

V případě delšího trvání leteckého mostu a tedy i vyšších nároků na 

přepravu měly Spojené státy přepravovat celkem 2 165 tun zboží denně, 

Velká Británie 1 335 tun denně a Francie 500 tun denně. Celkový součet 

denně přepravených tun neodpovídá dennímu požadavku západoberlínské 



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 115 

spotřeby tak, jak je to uvedeno v tabulce 1. Západní Berlín byl totiž 

předzásoben obrovským množstvím zboží, aby vydržel co nejdéle. Úvahy 

plánovačů rozkrývá tabulka 2.257 

 

 

                                                 
257 Berlin Airlift Planning, červen 1954, T 220/1187, in: TNA, s. 13. 
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Tab. 2: Přehled zásob v Západním Berlíně (ZB) k 1. červnu 1954 a 

nutné dovozy v případě 12 měsíců trvajícího leteckého mostu (údaje 

v tunách). 

 Odhad 

roční 

spotřeby 

v ZB 

Zásoby 

v ZB 

k 1. 

červnu 

1954 

Potřeba 

importu 

v průběhu 

12-ti 

měsíců 

Nutné 

dodávky 

za měsíc 

Nutné 

dodávky 

denně 

Pevná paliva 2 650 000 2 663 

000 

0 0  

Tekutá paliva 32 000 35 300 0 0  

Potraviny 630 000 546 000 84 000 7 300  

Čerstvé 

potraviny 

36 000 0 36 000 3 130  

Průmyslové 

suroviny 

1 080 000 650 000 430 000 37 400  

Medikamenty 

a 

zdravotnický 

materiál 

3 000 0 3 000 260  

Různé 72 000 0 72 000 6 260  

Potřeby 

vojenských 

posádek v ZB 

200 000 175 000 25 000 2170  

Celkem 4 703 000  650 000 56 520 1 900 

 
Poznámka 1: Kolonka „různé“ v sobě zahrnuje nejrůznější nespecifikované 
civilní dodávky – poštu, noviny, knihy apod. 
Poznámka 2: Zkratka „ZB“ v tabulce znamená Západní Berlín. 
Zdroj: Berlin Airlift Planning, červen 1954, T 220/1187, in: TNA, s. 8. 
 

V dalším kroku pak byly vyčísleny náklady na přepravu, respektive na 

jednu přepravenou tunu. Z oblasti Frankfurtu nad Mohanem měla jedna 

přepravená tuna stát 600 DM a z oblasti Hamburku-Wunadorfu pak 470 

DM. K ceně se ještě připočítávaly fixní náklady („non-flying costs“), které 



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 117 

činily v prvních 30 dnech operace 200 DM na tunu a v dalších dnech 150 

DM na tunu, protože rostl objem přeprav a tím i „produktivita práce“ 

vojenského presonálu. Část nákladů měla podle britských plánů převzít 

spolková vláda nebo západoberlínský senát. Ty pak měly hradit cenu 

dopravy, jako by bylo zboží dopravované pozemní cestou, tedy cca 70 DM 

na tunu.258 Trvání leteckého mostu se mělo podle plánů omezit maximálně 

na rok a během té doby mělo dojít buď k politickému, nebo k vojenskému 

řešení krize.  

V případě vojenské akce se měla armáda zhostit úkolu asertivního 

prosazení okupačních práv podle následujícího scénáře. V případě blokády 

pozemních i leteckých přístupových cest pro západní spojenecké jednotky 

měla být provedena jako první krok jedna z následujících tří typů akcí: měl 

být proveden výstražný letecký útok na sovětské a východoněmecké 

jednotky, pozemní útok jednotky menší než divize s rozhodnou leteckou 

podporou. Dále bylo navrženo zahájení námořní blokády sovětských 

přístavů, jak v evropské části Ruska, tak i na Dálném východě.259 Námořní 

blokáda se jevila v prvních dnech po stavbě zdi jako nejpravděpodobnější 

odpověď na kroky východního bloku v Berlíně.260 Další zvažované kroky 

pro případ krachu těchto akcí počítaly s použitím nukleárních zbraní – 

v první fázi pouze s demonstrativním, v další pak již s omezeně-taktickým 

nasazením, což znamená útok jadernými zbraněmi na významné sovětské a 

východoněmecké vojenské posádky na území Východního Německa. 

Poslední bod aplikovaný v případě selhání všech předchozích, obsahoval 

pouze tři slova – „general nuclear war“.261 

Při posuzování těchto dokumentů je však především nutné vzít 

v potaz roli vojenských plánovačů. Jejich úkolem bylo vypracovat 

                                                 
258 Berlin Airlift Planning, červen 1954, T 220/1187, in: TNA, s. 17. 
259 National Security Action Memorandum No. 109, 23-10-61, US Policy on Military 
Actions in a Berlin Conflict, McGeorge Bundy, to Secretary of State, Secretary of Defense, 
in: Executive Secretariat, Records Relating to the Berlin Crisis 1961–1962, Status on Berlin 
to Kennedy Memos on Berlin, in: NARA, Rg 59, Entry 3052, Box 1. 
260 Zde srovnej: National Security Action Memorandum No. 78, Dopis Kennedy to 
Secretary of Defense, ze dne 21.8.1961, in: Executive Secretariat, Records Relating to the 
Berlin Crisis 1961–1962, status on Berlin to Kennedy Memos on Berlin, in: NARA, Rg 59, 
Entry 3052, Box 1. 
261 National Security Action Memorandum No. 109, 23-10-61, US Policy on Military 
Actions in a Berlin Conflict, McGeorge Bundy, to Secretary of State, Secretary of Defense, 
in: Executive Secretariat, Records Relating to the Berlin Crisis 1961–1962, status on Berlin 
to Kennedy Memos on Berlin, in: NARA, Rg 59, Entry 3052, Box 1. 
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alternativní plán pro každou situaci, jeho aplikace však záležela na 

politickém rozhodnutí administrativy a v neposlední řadě amerického 

prezidenta. Neopominutelným zůstával moment odstrašení Sovětského 

svazu. Německý vojenský historik Uhle ve své knize „Krieg um Berlin?“ 

uvádí, že tento dokument amerických vojenských plánovačů (zde ve verzi 

z počátku berlínské krize po vyhlášení Chruščovova ultimáta) se podařilo 

nechat záměrně „prosáknout“ k sovětským agentům KGB ve Spojených 

státech a dopravit do Sovětského svazu. Takto tedy zapůsobil jednoznačně 

zastrašujícím dojmem a deklaroval sovětskému vedení připravenost 

Spojených států na mnoho eventualit vývoje v Západním Berlíně. 

Důležitým prvkem bylo zapracování nasazení jaderných zbraní v případě 

eskalace vojenského konfliktu, což dále přibržďovalo potenciální „divoké“ 

akce Sovětského svazu v Západním Berlíně.262 

Politické plánování a přípravu akcí nelze snadno rozdělit na období 

„před“ a „po“ stavbě berlínské zdi, nýbrž je nutné události 13. srpna 1961 

vnímat v kontextu celé berlínské krize odstartované Chruščovovým 

ultimátem. Politické vztahy mezi USA a SSSR prošly několika výkyvy – 

obdobím krátkého tání a opět ochladnutí vzájemných vztahů. Krátkodobým 

zvratem ve vzájemných vztazích se stala návštěva N. S. Chruščova ve 

Spojených státech v roce 1959 a jeho srdečné přijetí americkým 

prezidentem Eisenhoverem.263 V této době došlo k „ochladnutí“ hrozby 

Chruščovova ultimáta výměnou za příslib rozhovorů o německé otázce. 

V americké administrativě se dokonce objevovaly interní názory, které 

poukazovaly na téměř nulovou hodnotu západních pozic v Berlíně a 

navrhovaly jejich možné vyklizení „pokud by se našla řádná cesta“.264 Tento 

plán pro případ výrazného zlepšení vztahů se Sovětským svazem či nalezení 

schůdného stanoviska pro řešení berlínské otázky zahrnoval zjištění, že do 

                                                 
262 Uhl, Matthias: Krieg um Berlin?, s. 76–77. 
263 Srovnej: Kissinger, H.: Umění diplomacie, s. 604–605 a Reimann, Michal – Luňák, Petr: 
Studená válka 1954–1964. Sovětské dokumenty v českých archivech, Praha 2000, s. 30–31. 
264 Originál: „[…] if a honorable way were found“. In: Dopis Maxwell Tayla Deanu 
Ruskovi, ze dne 31.7.1961, in: Executive Secretariat, Records Relating to the Berlin Crisis 
1961–1962, status on Berlin to Kennedy Memos on Berlin, in: NARA, Rg 59, Entry 3052, 
Box 1. 
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té doby jsou bezpečnost Západního Berlína a udržení okupačních práv 

západních spojenců velmi významné.265  

Zcela jednoznačně tento názor sdílela pouze malá část prezidentské 

administrativy, která si dokázala představit oteplení ve vztazích Spojených 

států se Sovětským svazem a která byla ochotná připustit klesající význam 

hájení pozic v Západním Berlíně 15 let po skončení druhé světové války. 

Druhým dechem však i toto „názorové křídlo“ vyslovovalo, že je pro něj 

enormně důležité udržení bezpečnosti a současného politického zřízení 

v Západním Berlíně. I když se šance na skutečnou realizaci těchto úvah 

limitně blížila nule, zřejmě nikdy předtím ani potom neměla v době studené 

války tato myšlenka větší šanci uplatnit se v americké administrativě. 

Dokládá tak krátký a významný okamžik tání mezi dvěma světovými 

supervelmocemi a možná i snahy či připravenosti spolehnout se na případné 

sovětské garance. Akce podniknutá 13. srpna 1961 východoněmeckou 

vládou s podporou Sovětského svazu však tyto smělé plány nadobro 

popřela. Ačkoliv si i nadále mnozí američtí plánovači a politici 

uvědomovali, jaké enormní náklady s sebou setrvávání spojeneckých 

jednotek v Západním Berlíně přináší, i když jejich pobyt z velké části 

hradila Spolková republika Německo, bylo všem i přesto jasné, že se musí 

Západní Berlín udržet. Stal se symbolem vzdoru západní demokracie 

východnímu komunismu. 

Berlínská společnost nebyla a ani nemohla být informována o 

vojenských či politických plánech, nicméně s určitými konturami těchto 

plánů a politických záměrů byla seznamována v podobě politických akcí, 

gest a mediálních vystoupení. Willy Brandt v dopise americkému 

prezidentovi Kennedymu navrhl kroky, které by mohla americká 

administrativa učinit, ovšem připojil k tomu následně svůj názor, že si od 

těchto kroků „neslibuje výraznou změnu materiální situace [města] […]“.266 

                                                 
265 Dopis Maxwell Tayla Deanu Ruskovi, ze dne 31.7.1961, in: Executive Secretariat, 
Records Relating to the Berlin Crisis 1961–1962, status on Berlin to Kennedy Memos on 
Berlin, in: NARA, Rg 59, Entry 3052, Box 1. 
266 Originál: „Ich verspreche mir von derartigen Schritten keine wesentliche materielle 
Änderung der augenblicklichen Situation (...)“, in: Německý text dopisu viz: 
http://www.derhistoriker.de/deutsch/06+Brief_von_Willy_Brandt_an_John_F_Kennedy_vo
m_15-08-61.pdf, 18.12.2008. Anglický text dopisu Brandta prezidentu Kennedymu ze dne 
15.8.1961 (americká ambasáda uvádí datum 16.8.1961 – zřejmě se jedná o datum převzetí 
předání dopisu zástupcům USA), viz Příloha 8.4. 
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Tím jen potvrzuje, že politické kroky, které požadoval, byly především 

demonstrativního charakteru. Jeho sdělení koresponduje s dalšími 

následnými událostmi ze srpna 1961, které z Berlína velice rychle učinily 

„velkou show studené války“,267 v níž šlo stále více o gesta a hru symbolů 

než o skutečné hrozby. 

Brandtův dopis zřejmě urychlil symbolické kroky Spojených států 

vedoucí ke zlepšení morálky a zdůraznění amerických závazků ve městě. 

Proto se Kennedy rozhodl kromě odpovědi poslat do Západního Berlína i 

svého zástupce, viceprezidenta Johnsona a generála Claye, hrdinu první 

berlínské krize. Oficiální delegace pak měla především zopakovat a potvrdit 

americké závazky, což mělo přispět ke zklidnění obyvatelstva v Západním 

Berlíně a také v celém západním bloku. Spolu s verbálním potvrzením 

svých závazků se rozhodl Kennedy podpořit vážnost svého poselství 

vojenskou akcí. Berlínskou posádku mělo demonstrativně doplnit 1 500 

mužů, ženistů doprovázených obrněnými a tankovými jednotkami. Jejich 

triumfální příjezd do města byl již pouhým symbolickým završením celé 

akce, protože nejvýznamnější část jejich úkolu se odehrála o několik hodin 

dříve na hranici mezi Spolkovou republikou Německo a Německou 

demokratickou republikou. Šlo o první významnější uskupení americké 

armády po 13. srpnu 1961, které hodlalo využít pozemní spojnice americké 

okupační zóny a amerického sektoru v Berlíně. Situaci na hraničním 

přechodu Helmstedt/Marienborn, která hrozila eskalací, popisuje napínavá 

zpráva velitele vojenského transportu.268 Dne 19. srpna 1961 dorazil 

americký viceprezident Johnson do Berlína, o dva dny později vstoupily do 

města americké jednotky, které projely oblast Německé demokratické 

republiky bez větších komplikací, a přivítaly je kromě amerického 

viceprezidenta Johnsona a generála Claye především davy nadšených 

obyvatel Západního Berlína.269 

Návštěva Johnsona a posílení americké posádky patřily v té chvíli 

k jednoznačně nejsledovanějším událostem v Západním Německu a 

                                                 
267 Daum, Andreas W.: Kennedy in Berlin…, s. 1. 
268 Berlin Task Force, Minutes and Assignments of Meeting of August 30, 1961, in: 
Executive Secretariat, Records Relating to the Berlin Crisis 1961–1962, Berlin Task force, 
in: NARA, Rg 59, Entry 3052, Box 2. 
269 Heimann, Siegfried: Berlin bleibt frei…, s. 53. 
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Západním Berlíně. Svědčí o tom titulní stránky západoněmeckých a 

západoberlínských deníků, které dávaly průchod nadšení z amerického 

kroku.270 Spíše než ke skutečné změně přispěla Johnsonova návštěva 

k zopakování a posílení studenoválečných argumentačních symbolik. 

Největší část z nich byla určena především obyvatelům západní části 

Berlína a západního bloku. Akce měla také nepřímo ujistit Sovětský svaz, že 

Spojené státy nadále zůstávají odhodlány neustoupit ze svých pozic 

v Berlíně. Posílení berlínské posádky pak zapadalo do výše popsané 

vojenské strategie, která měla ověřit, zda spojenecká práva v Berlíně zůstala 

skutečně i po 13. srpnu 1961 nedotčená. Johnson se snažil, aby jeho 

návštěva dodala obyvatelům Západního Berlína vzpruhy. Na titulní 

stránce deníku Der Tagesspiegel vyšla 22. srpna 1961 jeho zpráva 

Berlíňanům: „Právě jsem poznal duši města a lid, který se nikdy nenechá 

podrobit“.271 Britové v těchto dnech demonstrativně na podporu nálady ve 

mestě uspořádali cvičení své berlínské posádky.272 

Na příjezd spolkového kancléře Adenauera reagovalo 

západoberlínské obyvatelstvo výrazně chladněji než na příjezd 

viceprezidenta Johnsona. Dne 22. srpna 1961 ho nevítaly početné rozjařené 

davy spokojených občanů Západního Berlína, nýbrž dav, z jehož reakcí byla 

znát rozpačitost a nespokojenost s kancléřovým jednáním.273 O dva dny 

později, dne 24. srpna 1961, měl podle původních plánů přiletět do 

Západního Berlína téměř celý kabinet na otevření nově postavené budovy 

Německé opery v Západním Berlíně. Vláda však svoji účast odřekla, 

protože se obávala nařčení z vyvolávání provokací. Za provokaci ze své 

strany považovala i pouhou přítomnost svých členů na dlouho plánovaném 

slavnostním ceremoniálu.274 

 
*** 

                                                 
270 Kopie titulních stran západoněmeckých a západoněmeckých novin z období těsmě po 
13. srpnu 1961 viz Příloha 8.3. 
271 Originál: „Ich habe jetzt die Seele einer Stadt gesehen und ein Volk, das sich niemals 
unterwerfen wird“. In: Der Tagesspiegel z 22.8.1961, s. 1. 
272 Der Tagesspiegel z 23.8.1961, s. 3. 
273 Nr. 5167, s. 25, in: LAB, B Rep. 002. 
274 Enders, Ulrich – Filthaut, Jörg (edd.): Die Kabinettsprotokolle…, s. 16. 
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Nejsilnější reakce obyvatel Západního Berlína vyvolala především sama 

pohraniční opatření východoněmeckého režimu realizovaná po 13. srpnu 

1961. Obyvatelé východní části města, v první chvíli nejvíce postižená 

skupina, nesměli svoji nespokojenost otevřeně vyjadřovat. Ihned po začátku 

stavby zdi vypukly v Západním Berlíně spontánní protesty jeho obyvatel – 

počet účastníků demonstrací v prvních dnech údajně dosahoval až 250 tisíc 

lidí. První fáze vzniku hraniční bariéry uvnitř města s sebou přinášela 

možnost fyzického kontaktu mezi východoněmeckými vojáky a 

západoberlínskými obyvateli. Tehdejší situaci velice podrobně popisují 

dobové noviny a zajímavý náhled nabízí také fotografie.  
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Obr. 16: Jednotky východoněmecké policie a armády obsadily 
v prvních hodinách 13. srpna 1961 hranici kolem Západního Berlína. 

 
Popisek na zadní straně fotografie: Vojáci východoněmecké pěchoty se 
rozmístili, aby neprodyšně uzavřeli klíčový hraniční přechod, Braniborskou 
bránu. Od 13. srpna 1961 patrolují východoněmečtí vojáci na hranicích, 
aby neprodyšně uzavřeli hlavní únikovou cestu užívanou tisícovkami 
uprchlíků z komunisty ovládané sovětské zóny. 
Zdroj: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
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Fotografie (obr. 16) ukazuje silnou východoněmeckou vojenskou a policejní 

prezenci na místě největších protestů na sektorové hranici – u Braniborské 

brány.275 Dokud ještě neexistoval první hraniční plot, musely se vojenské a 

policejní jednotky spolehnout na přímé odvracení provokací, útoků a snah o 

proniknutí do východní části města především ze strany mladších účastníků 

demonstrací. Fotografie nezobrazuje druhou část celé scény, tedy 

protestující dav, který se snaží naopak západoberlínská policie udržet na 

území Západního Berlína, aby zabránila hrozící konfrontaci. Při eskalaci 

situace na západní straně sektorové hranice zasahovaly do dění i 

východoněmecké jednotky. Využívaly k tomu vodních děl a slzného plynu. 

Tyto jejich zásahy „na druhé straně“ se neomezily jen na dobu, dokud se 

ještě zeď budovala, nýbrž čas od času zasahovaly i přes stojící zeď). 

Především se jednalo o rozhánění demonstrantů shromažďujících se na 

západní straně zdi či o střelbu na území Západního Berlína při 

pronásledování uprchlíka, což vždy sklidilo náležitou kritiku 

západoberlínského Senátu 276 

 

                                                 
275 Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-306-99-019, in: 
NARA, Rg. 306. 
276 Der Tagesspiegel z 15. srpna 1961, s. 1. 
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Obr. 17: Východoněmecká vodní děla rozmístěna u sektorového 

přechodu u Braniborské brány dne 13. srpna 1961. 

 

Poznámka na druhé straně fotografie: Vodní děla připevněná na vojenské 
nákladní automobily jsou namířená na obyvatele Západního Berlína, kteří 
se dostali příliš blízko komunistickým pozicím u Braniborské brány. 
Západoberlínská policie se snaží udržet 100 yardový pás „země nikoho“, 
aby zamezila případným střetům mezi západními civilisty a rudými 
vojenskými složkami. 
Zdroj: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
 

O napětí a intenzitě pohraničních střetů eskalujících u Braniborské brány 

vypovídala mimo jiné oznámení ministerstva vnitra NDR, které se rozhodlo 

vzhledem k reakcím západoberlínského obyvatelstva uzavřít od 14 hodin 

dne 14. srpna 1961 hraniční přechod u Braniborské brány. Demonstrace a 

projevy nespokojenosti jsou ve zprávě ministerstva nazývána jako 

„Hetzdemo“, tedy štvavé demonstrace. Hraniční přechod u Braniborské 

brány nakonec nebyl až do pádu zdi v roce 1989 již nikdy znovuotevřen.277 

                                                 
277 Bekanntmachung des Ministeriums des Innern der DDR vom 14. August 1961. In: 
Dokumente zur Berlin-Frage 1944–1966, s. 473. 
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Po prvotních násilných protestech odehrávajících se především u 

vznikající zdi, se nespokojenost západoberlínského obyvatelstva a spontánní 

snaha nalézt viníka událostí zaměřila na západní politickou reprezentaci. 

Většina obyvatel Západního Berlína byla v prvních dnech po stavbě zdi 

přesvědčená, že ještě bylo možné pokračování stavby zabránit. Výraznou 

nespokojenost u nich vyvolávala vlažná reakce západních spojenců a 

spolkové vlády. Veškeré naděje obyvatel Západního Berlína se vzhledem 

k nijakému jednání spojenců, spolkového kancléře a spolkové vlády upnuly 

na berlínského úřadujícího starostu Willyho Brandta, který jako jediný 

z politiků reagoval tak, jak si to obyvatelé Západního Berlína představovali. 

Brandt okamžitě po obdržení zprávy o událostech v Západním Berlíně 

přerušil svoji předvolební kampaň, vrátil se do Berlína a pokoušel se jednat 

ve prospěch města.278  

 

Tabulka 3: Názor obyvatel Západního Berlína na politiku Willyho 
Brandta (1959–1961). 
 
 
 

Červen 
1959 

Jaro 
1961 

Podzim 
1961 

spokojenost 93 % 71 % 80 % 
nespokojenost 3 % 15 % 7 % 
žádná odpověď, nerozhodnutí 4 % 14 % 13 % 
 
Zdroj: Schlußfolgerungen zu der Analyse „Politische Moral der Berliner“, 
s. 26, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 4077. 
 

Obyvatelé Západního Berlína chovali k Willymu Brandtovi velkou 

náklonnost. Zapsali si ho již od doby vyhlášení Chruščovova ultimáta jako 

aktivního politika otevřeně vystupujícího ve jménu svobodné existence 

Západního Berlína. Tabulka 3 ukazuje vývoj spokojenosti obyvatel 

Západního Berlína s jeho politikou. Nejvyšší míry popularity dosáhl Brandt 

v období po vyhlášení Chruščovovy nóty, naopak nízkou podporu měl 

v období před stavbou berlínské zdi. Willy Brandt si obyvatele „svého“ 

města „získal“ již na počátku působení ve funkci starosty. Krátce po svém 

jmenování totiž musel čelit sovětskému tlaku v podobě Chruščovovy nóty a 

právě energie a vnitřní síla s jakou se s vlekoucí se hrozbou vypořádal, 

                                                 
278 Merseburger, Peter: Willy Brandt 1913–1992…, s. 401 a 402. 
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přesvědčila obyvatele města, že on je ten pravý reprezentant jejich zájmů – 

tedy myšlenky zachování svobodné existence Západního Berlína. Propad 

popularity na jaře 1961 vysvětluje Brandtova kandidatura na úřad 

spolkového kancléře a obecný nesouhlas obyvatel Západního Berlína (i 

mezi příznivci SPD) s tímto jeho krokem. Pro ně se stal Brandt symbolem 

Berlína a hlavním tahounem politiky zajišťující svobodnou a demokratickou 

existenci Západního Berlína a nebyli přesvědčeni, že by mohl být pro 

Západní Berlín platnější jako spolkový kancléř.279 

 

Tabulka 4: Hodnocení Brandtova přínosu Berlínu v jeho případných 

funkcích ve spolkové politice (1961). 

 

Jaro 1961 
 

Jako 
kancléř 

Podzim 1961 
 

Jako člen 
vlády 

Brandt by byl Berlínu v Bonnu platnější… 41 % 30 % 
Brandt by nemohl udělat pro Berlín v Bonnu 
více… 44 % 59 % 
žádná odpověď 15 % 11 % 
 
Zdroj: Schlußfolgerungen zu der Analyse „Politische Moral der Berliner“, 
s. 31, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 4077. 
 

Brandtův neúspěch v zářijových spolkových volbách proto zapůsobil na 

západoberlínské obyvatelstvo paradoxně jako vzpruha. Znamenalo to pro 

ně, že se Brandtova „bonnská“ politická kariéra nadále omezí pouze na 

zastupování Západního Berlína ve Spolkovém sněmu a že se oblíbený 

úřadující starosta opět plně navrátí na své místo na západoberlínské radnici. 

Brandt byl pro obyvatelstvo zárukou, že otázka Berlína v mezinárodní 

politice nezapadne a že snaha o její řešení přetrvá či bude toto alespoň po 

západních spojencích požadováno. Rétorika a činy spolkové vlády tuto 

naději obyvatelům Západního Berlína příliš nedodávaly.  

Sociologické průzkumy z roku 1961 ukazují, jak těžko snášelo 

obyvatelstvo Západního Berlína myšlenku, že by Brandt natrvalo odešel na 

nejvyšší posty ve spolkové politice v Bonnu. Západní Berlín by podle 

                                                 
279 Schlußfolgerungen zu der Analyse „Politische Moral der Berliner“, s. 31, in: LAB, 3 
Rep. 002, Nr. 4077. 
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obyvatelstva přišel o klíčovou osobnost, a navíc by Brandt v jiné pozici 

nedokázal pro Západní Berlín udělat více, než činí ve své současné funkci. 

Způsobem, jakým se Brandt hned zpočátku jednoznačně a rozhodně postavil 

proti stavbě zdi, si získal velice rychle zpět sympatie berlínského 

obyvatelstva, které ztratil po ohlášení své kandidatury na úřad spolkového 

kancléře (ad Tabulka 4).280 

 

Tabulka 5: Důvěra obyvatel Západního Berlína v jednání spolku 

(spolkové vlády), západních spojenců a západoberlínského Senátu 

1951–1961.  

 

 
Prosinec 

1951 
Únor 
1953 

Duben 
1961 

Podzim 
1961 

spolek by mohl dělat pro Berlín 
více 50 % 54 % 56 % 74 % 
jednání spolku je dostatečné 45 % 40 % 34 % 17 % 
žádná odpověď 5 % 6 % 10 % 9 % 
     
západní spojenci by mohli dělat pro 
Berlín více 35 % 31 % 36 % 58 % 
jednání západních spojenců je 
dostatečné 62 % 62 % 56 % 32 % 
žádná odpověď 3 % 7 % 8 % 10 % 
     
berlínský Senát by mohl dělat pro 
Berlín více 24 % 14 % 32 % 26 % 
jednání berlínského Senátu je 
dostatečné 73 % 82 % 56 % 64 % 
žádná odpověď 3 % 4 % 10 % 10 % 
 
Zdroj: Schlußfolgerungen zu der Analyse „Politische Moral der Berliner“, 
s. 20, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 4077. 
 

Vnímání politických kroků spolkových politiků, spojenců a 

západoberlínského senátu obyvatelstvem Západního Berlína v prvních 

týdnech po rozdělení Berlína ve srovnání s předchozími obdobími ukazuje 

obrovský výkyv. Pocity obyvatel Západního Berlína z politické aktivity po 

stavbě zdi se odrazily v tehdejších sociologických výzkumech. Podle 

                                                 
280 Schlußfolgerungen zu der Analyse „Politische Moral der Berliner“, s. 31, in: LAB, 3 
Rep. 002, Nr. 4077. 
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tabulky 5, kde jsou výsledky anket převedeny na procenta, dopadla 

v hodnocení zcela nejhůře dopadla spolková vláda, která v prvních 

okamžicích z pohledu západoberlínské veřejnosti nepodnikla téměř žádné 

kroky. Svým dílem přispěl ke špatnému výsledku vlády i kancléř Adenauer 

svým chováním bezprostředně po začátku stavby zdi. Pro západoberlínské 

obyvatelstvo bylo chování vlády zcela nepředstavitelné a nepochopitelné.281  

Ve srovnání se spolkovou vládou dosáhli západní spojenci u 

západoberlínského obyvatelstva lepšího výsledku. Jejich reakce sice nebyly 

v prvních okamžicích o tolik energičtější než ty spolkové vlády, nicméně 

lepší výsledek jim přinesl dlouhodobý pocit obyvatel o závislosti jejich 

svobodného života na západních spojencích. Zlost z jejich pomalého a 

neefektivního jednání proto byla tlumena vědomím nutnosti spolehnout se i 

do budoucna na spojeneckou přítomnost a garance.282 Otázka míry skutečné 

(či lépe řečeno reálné) připravenosti a ochoty západních spojenců skutečně 

bránit Západní Berlín proti ruskému útoku je i dnes velmi těžko 

zodpověditelná.283 

 

*** 

 

Stavba zdi dne 13. srpna 1961 se stala významným hybatelem strukturální 

proměny společnosti a uspořádání v Západním Berlíně, který není svým 

rozsahem srovnatelný s žádnou jinou událostí od konce druhé světové války. 

Komplexnost změny nebyla zpočátku lehko předvídatelná a nic 

nenasvědčovalo tomu, že se Západní Berlín vymaní z pozice periferie 

Západu, respektive Spolkové republiky Německo, v niž se začal po 13. 

srpnu 1961 logicky přeměňovat. Ačkoliv to nikdo oficiálně nedeklaroval, 

situace panující ve městě o tom svědčila. Západní Berlín po druhé světové 

válce hledal své místo v novém uspořádání německého prostoru a snažil se 

dokázat své spojení se Spolkovou republikou Německo. Vývoj v něm se ve 

srovnání s vývojem ve Spolkové republice opozdil a zhruba po dobu jedné 

                                                 
281 Merseburger, Peter: Willy Brandt 1913–1992…, s. 408 a 409. 
282 Findings and Perspectives of a Berlin Morale Survey – May/June 1962, s. 3., in: LAB, B 
Rep. 002, Nr. 4077. 
283 Findings and Perspectives of a Berlin Morale Survey – May/June 1962, s. 5., in: LAB, B 
Rep. 002, Nr. 4077. 



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 130 

dekády se držel ve fázovém zpoždění, i když se pouto se Spolkovou 

republikou neustále prohlubovalo. V roce 1952 se Západní Berlín přičlenil 

k finančnímu systému SRN a byl nadále masivně finančně podporován ze 

spolkového rozpočtu. Tato pomoc hrála po celá 50. léta 20. století pro město 

zcela klíčovou roli. Přežití a svobodnou existenci města v rámci svých 

hranic zajišťovali spojenci, ovšem bez spojení se Spolkovou republikou by 

byl Západní Berlín městem s obrovskými hospodářskými a sociálními 

problémy. 

Je tedy otázkou, do jaké míry se 13. srpen 1961 skutečně stal 

spouštěcím mechanismem modernizačních změn. Společenská strukturální 

modernizace se Západnímu Berlínu vyhýbala po celé poválečné období, po 

stránce hospodářské dosud také k výraznému pokroku nedošlo. Poukaz na 

přibližování se Západního Berlína periferii Spolkové republiky je možné 

chápat jako jeho zjevné zaostávání ve většině makroekonomických a 

společenských parametrů za západoněmeckým průměrem.  

Dlouhodobé reakce západoberlínského obyvatelstva na stavbu 

berlínské zdi je možné popisovat od doby, kdy se zklidnily emoce po 

srpnovém šoku a kdy se život vrátil do „zaběhnutých kolejí“. Ve středu 

města sice vyrostla nová bariéra, avšak život obyčejných obyvatel města 

musel jít dále. Lidé měli i nadále stejnou potřebu navštěvovat kulturu, 

bydlet, pracovat, vzdělávat se a trávit volný čas podobně, jako tomu bylo 

dříve. S odstupem několika týdnů či spíše měsíců od počátku krize se na 

přelomu let 1961 a 1962 situace a smýšlení západoberlínského obyvatelstva 

stabilizovaly, jeho život ale doznal oproti době před 13. srpnem 1961 

výrazných změn. Obyvatelstvo již necítilo akutní pocit ohrožení z dalšího 

vyhrocení krize – ihned po stavbě zdi se totiž ve své většině domnívalo, že 

to je pouze první krok na cestě ke konečnému obsazení Západního Berlína a 

jeho pohlcení východním blokem či Sovětským svazem.  

Přesto nově postavená zeď život ve městě výrazně ovlivnila. 

Především omezila prostor, ve kterém se mohli obyvatelé Západního 

Berlína svobodně pohybovat, a koncentrovala tak výrazně využití 

městského teritoria. Omezený městský prostor Západního Berlína nyní 

musel komplexně sloužit pro pracovní i volnočasové vyžití obyvatelstva a 
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městské urbanistické plánování se muselo v dlouhodobém horizontu 

přizpůsobit těmto změněným podmínkám.  

Jednoznačně nejbolestnějším dopadem rozdělení města se stalo 

rozdělení rodin a přátel, které již nebylo možné navštěvovat v druhé části 

města, a to ani v případě závažných rodinných důvodů. Blízkost příbuzných 

a přátel, kteří žili v tom samém městě, a nemožnost navštívit je, frustraci 

obyvatel ještě zvyšovala. To se stalo častým námětem děl západoněmecké 

kultury v 70. a 80. letech 20. století – nejčastěji se tato otázka dočkala 

knižního a filmového zpracování.284 Kontakt s obyvateli druhé poloviny 

města se mohl uskutečňovat pouze písemně. Telefonické spojení bylo sice 

již od roku 1952 přerušené, v době neexistence střežených hranic však toto 

omezení nevyznívalo tak bolestně. Po srpnu 1961 dopadla izolace na 

obyvatele obou částí města v plné síle.285 

Srpnové události roku 1961 obyvatelům Západního Berlína také 

výrazně znesnadnily cestování nejen do Východního Berlína. Pokud se 

občané Západního Berlína chtěli po 13. srpnu 1961 vydat ven z města, 

mohli použít buď pozemní silniční či železniční cestu přes Německou 

demokratickou republiku, či využít četných leteckých spojů. Na letištích 

Západního Berlína ale směly přistávat pouze letecké společnosti západních 

spojenců – tedy americké, britské a francouzské aerolinie. Západoněmecká 

Lufthansa ani jiná další letecká společnost v Západním Berlíně přistát 

nesměla. Letecká doprava byla sice výrazně dražší než pozemní cestování, 

na druhou stranu ale byly ještě ceny letenek dotované ze spolkové 

pokladny.286 Cestující se tak nemusel vystavovat šikaně východoněmeckých 

pohraničníků na zónových hranicích, nýbrž letěl do Spolkové republiky 

Německo ve vnitrostátním režimu. To bylo důležité především pro ty, 

kterým se podařilo emigrovat do Západního Berlína. Pozemní cesta dále na 

Západ pro ně nepřicházela v úvahu ani s nově vydanými krycími dokumenty 

– riziko zatčení na východoněmeckém teritoriu bylo příliš vysoké.  

                                                 
284 Podrobně se fenoménem zdi a Berlína v kulturní produkci zabývá Wolfrum, Edgar: Die 
Mauer, in: Francois, Etienne – Schulze, Hagen (edd.): Deutsche Erinnerungsorte. Eine 
Auswahl, Bundeszentrale für politische Bildung, München 2005, s. 385–401. 
285 Heimann, Siegfried: Berlin bleibt frei…, s. 33. 
286 Například: Der Tagesspiegel z 7.1.1962. 
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Po stavbě zdi tak přestaly být možné výlety či cesty obyvatel 

Západního Berlína do Německé demokratické republiky, respektive jim 

předcházelo složité byrokratické řízení při vyřizování žádostí o vstupní 

dokumenty. Lidé se museli smířit s tím, že často celé měsíce či roky 

neopustili Západní Berlín a že v něm trávili svůj veškerý pracovní i volný 

čas. Do konce studené války se však toto stalo typickým 

„západoberlínským“ životním stylem, na který si obyvatelé Západního 

Berlína přivykli a který neopustili ještě dlouho po pádu železné opony. 

Spolu s existencí berlínské zdi se museli obyvatelé Západního 

Berlína sžít s častými případy střelby na hranici. Pohraniční jednotky VoPo 

obdržely rozkaz střílet po lidech snažících se ilegálně překročit hranici do 

Západního Berlína již 22. srpna 1961. Od té doby skončila snaha mnoha lidí 

dostat se do Západního Berlína jejich zastřelením. Východoněmecký režim 

si byl také vědom citlivosti střelby uprostřed Berlína a proto je zajímavé, že 

například v období, kdy si nepřál politické roztržky, či kdy v Západním 

Berlíně pobývala významná státní návštěva, platil na hranicích dočasný 

zákaz přímé střelby po uprchlících.287  

Střelba východoněmeckých jednotek však často zasahovala i na 

území Západního Berlína, v některých případech i záměrně. Pohraniční 

jednotky NDR totiž nezřídka kdy střílely i na ty uprchlíky, kterým se již 

podařilo hranici překonat. První generaci berlínské zdi není možné 

srovnávat s jejími následujícími fázemi výstavby. Kromě toho, že byla stále 

ještě relativně lehko překonatelná, byla nízká a ze strážních postů bylo 

možné (omylem či záměrně) střílet až na území Západního Berlína. Nízká 

zeď, plot či bariéry z ostnatého drátu nemohly kulky zastavit. Případy, kdy 

východoněmecké kulky zalétly či dokonce zranily kolemjdoucí obyvatele 

Západního Berlína, se proto odehrávaly prakticky denně. Většinou 

následovala přestřelka mezi policiemi obou částí Berlína, s častými oběťmi 

na životech na obou stranách. Jen za první rok existence berlínské zdi 

registroval západoberlínský senát celkem 358 případů střelby Vopo na 

prchající osoby přes sektorovou hranici, v dalších 86 případech došlo 

k přestřelce mezi Vopo a západoberlínskou policií.288 K první střelbě na 

                                                 
287 Schmidt, Wolfgang: Kalter Krieg und Koexistenz…, s. 426. 
288 Der Tagesspiegel z 12. srpna 1962. 
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sektorové hranici se smrtelnými následky došlo v Berlíně již 25. srpna 1961. 

První východní uprchlík byl zastřelen při pokusu o přeplavání hraničního 

kanálu.289 V průběhu prvního roku zemřelo na hranici kolem Západního 

Berlína rukou východoněmeckých pohraničníků celkem 27 lidí (je však 

nutné předpokládat, že se východoněmeckému režimu podařilo část obětí 

zatajit).290 

V důsledku „opotřebení“ a dlouhodobého působení psychického 

tlaku a nejisté budoucnosti města vykazovalo západoberlínské obyvatelstvo 

obrovskou míru vnitřní nespokojenosti se setrváváním v Západním Berlíně. 

Velká část obyvatelstva chtěla Západní Berlín jednou pro vždy opustit a po 

srpnových událostech roku 1961 se jeho míra ochoty opustit město ještě 

zvýšila.291 

 

Tabulka 6: Spokojenost obyvatel se životem v Západním Berlíně před a 

po stavbě berlínské zdi (1961). 

  
Nechtějí opustit 

Berlín Chtějí opustit Berlín  Žádná odpověď 

  
Jaro 
1961 

Podzim 
1961 

Jaro 
1961 

Podzim 
1962 

Jaro 
1961 

Podzim 
1962 

muži 49% 53% 41% 41% 10% 6% 

ženy 46% 49% 43% 44% 11% 7% 
 
Zdroj: Moral der Berliner nach dem 13. August, příloha, in: LAB, B Rep. 

002, Nr. 4077. 

 

Tabulka 6 ukazuje, jak vysoká byla touha obyvatelstva Západního Berlína 

opustit město. Vysoké hodnoty vykazuje již údaj pro první polovinu roku 

1961. Zcela překvapivě došlo u hodnoty pro stav po 13. srpnu 1961 jen 

k malému nárůstu, nicméně i tak zůstávala nadále znepokojivě vysoká. Ještě 

znepokojivější bylo věkové a sociální rozvrstvení lidí ochotných opustit 

Západní Berlín. Jako nejochotnější k vystěhování ze Západního Berlína se 

jevili mladí lidé, muži i ženy. Ženy byly statisticky ještě více nespokojené 

                                                 
289 Detjen, Marion: Ein Loch in der Mauer…, s. 85. 
290 Jmenný seznam obětí s krátkým vylíčením jejich příběhů je možné nalézt na stránkách 
Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.chronik-der-
mauer.de/index.php/de/Start/Index/id/593816 , 8.10.2008.  
291 Moral der Berliner nach dem 13. August, příloha, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 4077. 
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se situací ve městě než muži. Průzkum zohledňující výši platu ukázal, že 

ochota Západní Berlín opustit rostla se stoupajícím příjmem (viz tabulky 7 a 

8).292 

 

Tabulka 7: Ochota opustit Západní Berlín na podzim 1961 podle 

pohlaví a věku. 

 

 Muži Ženy 

do 30 let 55 % 59 % 

31–45 46 % 59 % 

46–60 53 % 48 % 

60 + 23 % 19 % 
 
Zdroj: Moral der Berliner nach dem 13. August, příloha, in: LAB, B Rep. 
002, Nr. 4077. 
 

Tabulka 8: Ochota opustit Západní Berlín na podzim 1961 podle 

měsíčního výdělku.  

 

Podle výdělku  
do 400 DM 29 % 
400–600 DM 44 % 
600–800 DM 50 % 
800–1000 DM 53 % 
1000 + DM 54 % 

 
Zdroj: Moral der Berliner nach dem 13. August, příloha, in: LAB, B Rep. 
002, Nr. 4077. 
 

Výsledky průzkumů veřejného mínění jasně ukázaly nespokojenost obyvatel 

Západního Berlína s panující bezvýchodnou situací. Politické vedení jak 

Západního Berlína, tak i Spolkové republiky si uvědomovalo, že pokud 

nechce, aby se v horizontu několika málo let stalo ze Západního Berlína 

místo, kde budou žít pouze penzisté a pracující lidé s nízkou kvalifikací, je 

nutné přijmout okamžitá opatření.293 V letech 1961 a 1962 skutečně opustilo 

                                                 
292 Moral der Berliner nach dem 13. August, příloha, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 4077. 
293 Brandt, Willy: „Ich bin bereit, mit Ost-Berlin zu verhandeln“ – SPIEGEL Gespräch Nr. 
1–2/1962, 10. ledna 1962, s. 72, in: Böhme, Erich – Wirtgen, Klaus (edd.): Willy Brandt: 
Die Spiegel-Gespräche, Reinek bei Hamburg 1995. 
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Západní Berlín 7 882, respektive 4 527 osob. V roce 1963 se pak míra 

přistěhování a odchodů z města vyrovnala a po zhruba dvou letech se 

podařilo zastavit pokles počtu obyvatel vyvolaný stavbou berlínské zdi.294 

Úpadku Západního Berlína a jeho postupné přeměně 

v bezvýznamnou periferii Spolkové republiky měl zabránit (a nakonec se to 

skutečně podařilo) politický plán na změnu nastoleného trendu. Západní 

Berlín se podle něj měl stát centrem vzdělanosti, špičkové vědy a výzkumu 

a v neposlední řadě kultury. Již během několika měsíců po srpnu 1961 

započaly masivní investice (hrazené převážně spolkovým rozpočtem) do 

výstavby a rozšiřování západoberlínských vysokých škol. Zároveň se 

rozběhl stipendijní program, který měl každému studentovi 

západoberlínských vysokých škol umožnit minimálně jednosemestrální 

studijní pobyt na území Spolkové republiky a naopak každému studentovi 

ze Spolkové republiky jeden či více semestrů v Západním Berlíně. Tento 

program neměl být limitovaný a de facto každý západoněmecký student tak 

měl dostat možnost studovat v Západním Berlíně. Tyto pobyty byly navíc 

dotované měsíčním (v té době relativně slušným) stipendiem pohybujícím 

se ve výši 100 až 200 DM.295 

Počet řádných studentů západoberlínských vysokých škol dosahoval 

v roce 1958 úrovně zhruba 21 tisíc. Jejich počet se zvyšoval již v období 

před stavbou zdi a v roce 1961 dosáhl 24 tisíc, poté rychle vzrostl na 28 tisíc 

v roce 1964.296 Například počet studentů Svobodné univerzity se mezi 

letním semestrem v roce 1961 a letním semestrem o rok později zvýšil z 13 

000 na 14 100. Prostředky plynoucí do stavebních investic i na zajištění 

provozu vysokých škol rostly o desítky procent ročně. Příklad Svobodné 

univerzity ukazuje skokové navýšení dotací – zatímco v roce 1961 

hospodařila univerzita pouze s 30,6 miliony DM, v roce 1962 to bylo již 

42,7 milionu DM. Výhody plynuly i pro vysokoškolské učitele – například 

profesoři si tu mohli zažádat o sabbaticus (tzv. volný semestr) každé čtyři 

roky a ne každých sedm let, jak bylo běžné na území Spolkové republiky 

                                                 
294 Katch, Karl Heinz: Berlin. Struktur und Entwicklung, Sonderausgabe für das Presse- 
und Informationsamt des Landes Berlin, Mainz 1966, tabulka 3. 
295 Zs 1961/62, s. 40, in: LAB. 
296 Zs 1965/66, s. 57, in: LAB. 
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Německo.297 V Západním Berlíně našlo v rámci realizace senátního plánu 

sídlo několik prestižních vědeckých institucí – Institut Maxe Plancka pro 

vzdělávání, Německý institut pro rozvojovou pomoc, Institut 

severoamerických studií (později přejmenovaný na Institut Johna Fitzeralda 

Kennedyho) při Svobodné univerzitě či Univerzitní klinika Svobodné 

univerzity ve Steglitzu.298 

Výrazné zvýšení podpory zaznamenala oblast kultury, v níž měl 

Berlín jako celek až do stavby zdi výsostné postavení, protože se tam 

snoubila nabídka kultury východního a západního bloku – obě na vynikající 

úrovni. Oběma směry proudily přes sektorové hranice tisíce diváků a plnily 

hlediště divadel, oper, kin a dalších uměleckých scén. Po 13. srpnu 1961 se 

stala východní část kulturní nabídky pro západoberlínské občany 

nepřístupná a zároveň západoberlínská divadla přišla o východoberlínské 

diváky. Stavba zdi tak dopadla velmi negativně na provozovatele kulturních 

zařízení, především kin a divadel, a to nejen těch ležících v blízkosti 

sektorové hranice. Jejich provoz byl dotován již před 13. srpnem 1961 – jen 

díky tomu mohli za vstupenky platit návštěvníci z Východního Berlína 

východními markami v nominální hodnotě ceny udané v západních 

markách. Berlínským divadlům bezprostředně po stavbě zdi chybělo zhruba 

půl milionu diváků měsíčně a mnoha z nich hrozil krach či propouštění.299 

Snaze podporovat špičkovou kulturní produkci a připravit jí co 

nejlepší podmínky měla přispět Nová opera, jejíž slavnostní otevření se 

shodou okolností odehrálo jen několik dní po zahájení stavby berlínské zdi. 

Tato shoda okolností ještě zvýšila symbolickou roli tohoto prestižního druhu 

kultury. Navíc to umožnilo urychlit plán na posílení kulturní nabídky 

v Západním Berlíně po 13. srpnu 1961, na němž se začalo pracovat už 

v období před stavbou zdi. Nyní došlo k jeho urychlení. Velice rychle se 

začalo stavět nové kulturní centrum na Kemperově náměstí (Kemperplatzu), 

Nová filharmonie a Freie Volksbühne dostaly nové sídlo. Ze Západního 

Berlína se stalo během několika měsíců místo, které v pozdějších letech 

                                                 
297 Zs 1961/62, s. 41, in: LAB. 
298 Ribbe, Wolfgang: Berlin 1945–2000… s. 131. 
299 Dopis pana Kräfta (předseda Internationaler Varieté-Theater- und Circus-Direktoren-
Verband e.V.) senátoru prof. Dr. Tiburtiovi, 14. září 1961, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 2210b. 



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 137 

hostilo nejlepší umělce z celého světa a lákalo publikum z celé Spolkové 

republiky Německo.300 

 

*** 

 

V prvních dnech existence zdi se zvedla vlna společenského zájmu a téměř 

kdokoliv ze Západního Berlína byl ochoten napomáhat útěku kohokoliv 

z Východního Berlína. První organizovanější snahy o překonávání zdi si 

vzali za své příbuzní osob, které se měly dostat za hranice. Do konce roku 

1961 to byla zhruba polovina všech napomahačů k útěku („Fluchthelfer“). 

Jednalo se o manžely, milence, příbuzné a známé osob, které po 13. srpnu 

1961 zůstaly „na druhé straně“. Ke zdaru velké části těchto prvních útěků 

často napomohla skutečnost, že hraniční bariéry nebyly v prvních dnech (na 

některých místech v prvních týdnech či dokonce měsících) ještě dokonale 

zajištěny a šance na jejich překonání byly relativně vysoké. I přes 

požadovanou „politickou spolehlivost“ se totiž do policejních a vojenských 

jednotek strážící sektorové hranice dostali i lidé, jejichž sympatie k režimu 

nebyly příliš vřelé.301 V prvním období nebyly ještě na vnitroberlínské 

hranici nasazeny speciální a komunistické straně loajální jednotky 

pohraniční stráže. 

Po opadnutí vlny napomáhání útěkům z „rodinných důvodů“ se 

aktivity v Západním Berlíně chopili studenti. Myšlenka pomáhat lidem 

z NDR s překonáním zdi spojila velkou část západoberlínského studentstva i 

s jinak odlišnými politickými názory. Pro toto sepětí se vžil název 

„akademische Mauer-Einheitsfront“ – tedy „jednotná akademická fronta 

proti zdi“. V roce 1961 se zrodilo cca 13 nekomerčních organizací 

napomáhajících útěku, ve většině z nich byli činní studenti. Jak tedy tyto 

skupiny fungovaly, jak koordinovaly svoji činnost a jakým způsobem 

napomáhaly obyvatelům NDR k útěku? Skupiny jednoznačně podporoval 

západoberlínský Senát – finančně, ale i jinak. Například západoberlínská 

policie pro členy těchto skupin organizovala střelecký výcvik. Útěky přes 

zeď totiž nezřídka končily přestřelkou ve chvíli, kdy byl 

                                                 
300 Ribbe, Wolfgang: Berlin 1945–2000…, s. 131. 
301 Detjen, Marion: Ein Loch in der Mauer…, s. 86. 
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východoněmeckými pohraničními jednotkami odhalen záměr ilegálně 

překonat hranici.302 

Ve skupinách organizujících útěky přes zeď působili jako 

zprostředkovatelé mezi oběma částmi města především cizinci nebo občané 

SRN. Ti totiž měli i nadále v podstatě volný přístup do Východního Berlína 

a mohli, samozřejmě za dodržení maximální opatrnosti, pokus o útěk 

zkoordinovat s pomocí ze západní strany zdi. Egon Bahr popsal na přelomu 

let 1962 a 1963 v memorandu303 Willymu Brandtovi v zásadě čtyři základní 

možnosti, jak někoho dostat do Západního Berlína a většiny těchto možností 

využívaly i výše zmíněné skupiny.  

 

(1) První způsob patřil mezi legální – jednalo se o slučování rodin. Osoby 

starší 65 let nechával východoněmecký režim bez problémů vycestovat za 

jejich příbuznými v západní části země. Pro osoby mladší bylo nutné použít 

jiné řešení. (2) Druhá možnost – propuštění z vazby či vězení – také počítala 

s kooperací orgánů NDR a týkala se většinou těch osob, které nebyly 

považovány za občany NDR („Bürger der DDR“). Občané SRN a jiných 

západních států odsouzení v NDR tak mohli být se SRN vyměněni například 

za odhalené východoněmecké agenty nebo za finanční vyrovnání. Tato 

možnost patřila mezi ty v celku reálné a často uskutečňované. Na přelomu 

let 1962 a 1963 se toto podařilo zhruba u tisíce osob a soukromé osoby i 

státní rozpočet SRN to stálo celkem 30 milionů DM.304 

Mladší osoby – občany NDR – bylo možné dostat za hranici pouze 

ilegálním způsobem, režim NDR jejich vycestování nepovoloval. (3) Třetím 

způsobem tak byla západní pomoc při násilném či nepozorovaném 

překročení hranice. Zde se nezřídka využívalo tunelů. Tyto akce patřily sice 

mezi ty nákladnější, nicméně jejich účinnost byla vysoká. Metody stavby 

tunelů se využívalo jak u klasické hranice mezi SRN a NDR, tak také 

v Západním Berlíně, který nabízel pro stavbu tunelů příznivé podmínky. 

Kromě mimořádně vhodného podloží se pod Berlínem skrývala rozsáhlá 

                                                 
302 Detjen, Marion: Ein Loch in der Mauer…, s. 90–97 a 232. 
303 Vermerke 1962–1964, 1/EBAA000965 Mappe I., Memorandum Bahr – nedatováno, 
zřejmě přelom 1962 a 1963, in: FESA, Depositum Egon Bahr, 362. 
304 Vermerke 1962–1964, 1/EBAA000965 Mappe I., Memorandum Bahr – nedatováno, 
zřejmě přelom 1962 a 1963, in: FESA, Depositum Egon Bahr, 362. 
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podzemní síť sklepů a podzemních úkrytů. Jednalo se o zbytky domů 

zničených v průběhu války, jejichž sklepy však v podzemí přetrvaly a 

spojovaly tak celé domovní bloky. Náklady na stavbu tunelů hradil z 95 

procent západoněmecký státní rozpočet.305 

 

(4) Čtvrtým a zcela nejlevnějším způsobem se stalo využívání cizích pasů 

díky podobnosti jeho držitele tomu, kdo se chtěl dostat z NDR. Toto se 

dařilo nejčastěji u mladých lidí, což usnadňovala přítomnost velkého 

množství zahraničních studentů v Západním Berlíně, kteří k tomuto 

propůjčovali své pasy. Při vhodném vytipování dvou velmi podobných 

osob, bylo riziko odhalení jen nevelké. Bahrovo memorandum popisuje 

paradoxní případ, kdy jeden švédský student propůjčil svůj pas jemu 

podobnému východnímu Němci pro útěk do Západního Berlína. Orgány 

NDR nic nepoznaly a útěk se zdařil. Nicméně po medializaci celé události 

došlo k paradoxní situaci, kdy byl student předvolán švédskou justicí a 

obviněn ze zneužívání osobních údajů. Případ, na jehož konci byl student 

odsouzen ke čtyřem měsícům podmíněně (sic!), probíhal za vysokého zájmu 

švédských médií a společnosti. Soudce při vynášení rozsudku vyjádřil 

studentovi hluboký morální obdiv, stejně jako většina švédské společnosti, 

nicméně rozsudek musel vynést pro zjevné porušení švédského práva.306 

Studentské a dobrovolnické skupiny však byly v napomáhání útěků 

během několika málo let vystřídány skupinami komerčními. Dobrovolnické 

skupiny utrpěly v prvním období řadu ztrát, kdy při přestřelkách zahynuli 

jejich představitelé, a studentský altruismus s postupem doby vyprchal. Jako 

nejznámějšího vůdce a organizátora skupin napomáhajících k útěku je 

možné jmenovat Reinharda Furrera. Patřil k aktivistům, kteří se věnovali 

napomáhání k útěkům až do poloviny 60. let 20. století. Tento student 

fyziky se proslavil později ve zcela jiném než berlínském kontextu – udělal 

významnou vědeckou kariéru a v roce 1985 se stal prvním rakouským 

kosmonautem.307  

                                                 
305 Vermerke 1962–1964, 1/EBAA000965 Mappe I., Memorandum Bahr – nedatováno, 
zřejmě přelom 1962 a 1963, in: FESA, Depositum Egon Bahr, 362. 
306 Vermerke 1962–1964, 1/EBAA000965 Mappe I., Memorandum Bahr – nedatováno, 
zřejmě přelom 1962 a 1963, in: FESA, Depositum Egon Bahr, 362. 
307 Detjen, Marion: Ein Loch in der Mauer…, s. 9. 
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Komerční převaděčské skupiny naopak zaznamenaly obrovský 

rozmach. Zatímco v roce 1961 působily dvě, v roce 1963 jich bylo již 13. 

V podstatě tak zcela ovládly „scénu“ napomáhání ilegálnímu přechodu 

hranic z NDR. Za jednu či druhou formu výše zmíněných skupin se 

vydávaly také mnohé tajné služby, které na hranici SRN s NDR či v Berlíně 

působily v nadprůměrné míře.308  

***  

 

O zajišťování železničního provozu v Západním Berlíně se nevedly až do 

doby vypuknutí první berlínské krize v letech 1948/1949 žádné zásadnější 

spory o způsobu ani formě. Tu dosud zajišťovaly Říšské dráhy („Deutsche 

Reichsbahn“ – DR) – tedy de facto železniční správa provozující železniční 

dopravu v sovětské okupační zóně a později v Německé demokratické 

republice. Dne 1. září 1945 předali Sověti železniční dopravu v Sovětské 

okupační zóně („Sowjetische Besatzungszone“ – SBZ) včetně Berlína do 

„německých rukou“ osmi železničním ředitelstvím („Reichsbahndirektion“) 

obnovených Říšských drah – jedno z nich mělo působnost na území celého 

Berlína. První berlínská krize odhalila naplno nepraktičnost organizace a 

správy železniční dopravy na území Berlína. Jednak dopravu na území 

západních sektorů spravovaly východoněmecké Říšské dráhy, na druhou 

stranu vznikala velká tenze i mezi samotnými zaměstnanci DR. Část z nich 

totiž bydlela na Západě a pracovala na Východě a naopak. Požadavky na 

mzdy vyplácené v západní měně pak vedly k několika masivním stávkám 

železničních zaměstnanců v Západním Berlíně.309 

Západní spojenci se pokusili po vzestupu napětí mezi Východem a 

Západem koncem 40. let 20. století zatáhnout za záchrannou brzdu a DR v 

Západním Berlíně omezit – v průběhu první berlínské krize došlo k 

rozdělení železničního majetku na nemovitosti („Vorratsvermögen“) a 

majetek nutný pro provoz („Betriebsvermögen“). První z nich byl roku 1953 

definitivně předán pod správu Německých spolkových drah („Deutsche 

Bundesbahn“ – DBB), druhý setrval pod správou a využitím DR. Vozbu 

všech vlaků v Západním Berlíně – osobních, nákladních i vojenských – však 

                                                 
308 Detjen, Marion: Ein Loch in der Mauer…, s. 87. 
309 Barclay, David E.: Schaut auf diese Stadt…, s. 286 a 287. 
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i nadále zajišťovaly svými náležitostmi DR. Stejně tak i S-Bahn jezdila plně 

v režii DR, které nadále v Západním Berlíně spravovaly 1038 ha ploch, 145 

km kolejí S-Bahnu, 78 nádraží (včetně stanic S-Bahnu) a 1000 km kolejí.310 

V 50. letech 20. století zůstala železnice jedním z posledních prvků 

navozujících zdánlivou jednotu města rozkládajícího se ve dvou mocensko-

politických zónách. Železnice nerespektovala sektorové hranice a fungovala 

v obou částech města jednotně a s jediným provozovatelem. Soupravy S-

Bahnu přejížděly hranice ve svých tradičních trasách a v obou částech města 

bez rozdílu fungovala zařízení pro železničáře, jako například polikliniky, 

kulturní centra a sportoviště. Jediný rozdíl činila DR u zaměstnanců 

bydlících v Západním Berlíně, kterým vyplácela část mzdy v 

západoněmeckých markách.311 

Hermetické rozdělení Berlína po 13. srpnu 1961 se zásadním 

způsobem odrazilo v proměnách vnitřní veřejné dopravy (nejen) v západní 

části města. Stavba zdi v ní vyvolala ve srovnání se všemi ostatními 

sledovanými oblastmi zřejmě nejviditelnější změny. Po roce 1951, kdy 

došlo k rozdělení systému autobusových a tramvajových linek směřujících 

přes hranici, zůstal zachován systém metra („U-Bahn“) a rychlé městské 

železnice („S-Bahn“) ve většině přeshraničních tras téměř beze změny. 

V neděli 13. srpna 1961 pak došlo k přerušení a hermetickému oddělení 

dopravy v Západním a Východním Berlíně i u vlaků S- a U-Bahnu. Všechny 

linky směřující ze Západního Berlína na území Braniborska – tedy na území 

Německé demokratické republiky, byly přerušeny. Na linkách ve středu 

města vedených ze severu na jih a tranzitujících mezi dvěma částmi 

Západního Berlína přes území Východního Berlína, došlo k uzavření 

východoberlínských stanic pro cestující veřejnost. Cestující tak již nemohli 

využívat stanic „Bornholmer Straße“, „Nordbahnhof“, 

„Oranienburgerstraße“, „Unter den Linden“ a „Potsdamer Platz“. Nádraží 

„Wilhelmsruh“, „Schönholz“ a „Wollankstraße“ šlo použít pouze ze západní 

části města. Stanice „Friedrichstraße“, ač ležící na území Východního 

Berlína, sloužila pouze pro přestup mezi severojižní osou a tzv. Stadtbahn 

(východozápadní osou) ve směru stanice „Zoologischer Garten“. Linky na 

                                                 
310 Ciesla, Burghard: Als der Osten…, s. 11. 
311 Barclay, David E.: Schaut auf diese Stadt…, s. 287. 
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severu i jihu v oblasti tzv. Ringu, tedy železničního okruhu kolem centra 

města, byly bez náhrady přerušeny.312  

 

Obr. 18: Plán sítě linek západoberlínského metra, květen 1963. 

 

Poznámka: Plán z května 1963 zobrazuje situaci v provozu linek metra. 
Zatímco dřívější plány západoberlínských dopravních podniků BVG 
nerespektovaly změnu linkového vedení zaviněnou událostmi 13. srpna 1961 
(viz například plán ze září 1961: http://www.berliner-
untergrundbahn.de/nz-6109.htm, staženo dne 4. února 2009). Tento plán 
sice respektuje přerušení dvou linek – červené a zelené. Nerespektuje ale 
skutečnost, že fialová a modrá linka projížděly všechny stanice na území 
Východního Berlína kromě stanice „Friedrichstraße“, kde byl umožněn 
přestup na linku S-Bahnu směrem na Západ. Analogicky k provozu metra 
projížděly linky S-Bahnu „pod“ Východním Berlínem. 
Zdroj: http://www.berliner-untergrundbahn.de/nz-6305.htm, staženo dne 4. 
února 2009. 
 

Omezení dopravy zaviněná stavbou berlínské zdi však nepatřila mezi 

nejvýznamnější determinanty proměn v městské hromadné dopravě v roce 

1961. Paralelním impulsem pro změnu se stal projev Willyho Brandta dne 

16. srpna 1961, který vyzval západoberlínské obyvatelstvo k protestu proti 

výstavbě zdi formou bojkotu linek S-Bahnu na území města. Tím prakticky 

                                                 
312 Der Tagesspiegel, 15.8.1961. 
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došlo k vyřazení S-Bahnu z koncepce provozování a rozvoje městské 

hromadné dopravy ve městě, které je mimo jiné patrné na území bývalého 

Západního Berlína dodnes. Důvodem pro bojkot linek S-Bahnu se stala 

skutečnost, že byla tato síť provozována východoněmeckými drahami. 

Obyvatelé Západního Berlína bojkotem pod všeobecně známým heslem „už 

žádnou marku na Ulbrichtův ostnatý drát“ („Keine Mark für Ulbrichts 

Stacheldraht“) odmítali přispívat na chod východoněmeckého režimu 

prostřednictvím výnosů z jízdenek, které byly v Západním Berlíně 

samozřejmě hrazeny v západoněmeckých markách.313 Kromě bojkotu se 

množily fyzické útoky, vykolejování souprav a další devastace drážního 

majetku včetně vozů a infrastruktury. Umožnila to mimo jiné absence 

železniční policie („Transportpolizei“ – TraPo) podléhající Ministerstvu 

dopravy NDR v Západním Berlíně, protože služba tam se stala pro její 

příslušníky po 13. srpnu 1961 doslova životu nebezpečnou. Její příslušníci, 

mnohdy bydlící v Západním Berlíně, byli při střežení drážního majetku 

napadáni a pranýřováni. Služba drážní policie v Západním Berlíně tak byla 

na několik let zcela přerušena a západoberlínská policie na rozsáhlých 

drážních pozemcích nehlídkovala.314  

Vedení města na změněnou situaci v dopravní poptávce zareagovalo 

s pochopením a velice rychle. Okamžitě začaly být posilovány a zřizovány 

autobusové linky, kopírujícími tratě S-Bahnu.315 Počet denně přepravených 

osob v prostředcích dopravního podniku BVG rychle stoupl o 300 tisíc. Pro 

obyvatele Západního Berlína bylo toto symbolické vyjádření nesouhlasu 

s politikou NDR nepoužíváním nejrychlejšího dopravního prostředku velice 

významné. Psychologicky byl důležitý i pocit osobní oběti pro vyjádření 

nesouhlasného stanoviska. Často to znamenalo, že lidé jezdili do práce delší 

dobu a museli tak zcela jinak naplánovat svůj den. Postupem doby si 

obyvatelé Západního Berlína zvyk ignorovat S-Bahn automaticky osvojili a 

přišel jim zcela samozřejmý. Vývoj městského dopravního systému tento 

trend pouze potvrdil.316 Paradoxně se ho nepodařilo zvrátit ani dlouho poté, 

                                                 
313 Ciesla, Burghard: Als der Osten…, s. 126. 
314 Ciesla, Burghard: Als der Osten…, s. 150. 
315 Například: Der Tagesspiegel z 20. srpna 1961, s. 12. 
316 Berlin 1961/1962. Zweijahresbericht des Senats, s. 123–130, in: LAB, Zs 12, 
1961/1962. 
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co přešlo v 80. letech 20. století provozování S-Bahnu na západoberlínský 

BVG.317 

Německé říšské dráhy se pokoušely ještě několikrát zvrátit stav, 

který v Západním Berlíně nastal po vyhlášení bojkotu S-Bahnu. Pojímaly 

svoji roli, de facto však již od konce 50. let 20. století, jako „výkladní skříň“ 

socialismu. Například bezprostředně po stavbě zdi DR posilovala dopravu a 

zkracovala intervaly – její vlaky však jezdily téměř prázdné. To samozřejmě 

vedlo k postupnému finančnímu vyčerpání se ze strany DR. Do budoucna se 

tak vždy jednalo již jen o nejrůznější okrašlovací a modernizační akce 

nevelkého rozsahu a především nízké finanční náročnosti kvůli kritickému 

nedostatku západoněmeckých marek.318 

Nový režim na sektorových hranicích postihl samozřejmě i dálkovou 

železniční dopravu, která doznala od 13. srpna 1961 několikerých omezení. 

Zprvu neměla opatření, kromě přísnějších hraničních kontrol, přílišný dopad 

na pravidelnost dopravy a tzv. mezizónové rychlíky („Interzonen 

Schnellzüge“), což bylo oficiální pojmenování pro vlaky jedoucí mezi 

Západním Berlínem a územím SRN bez zastávky pro nástup či výstup 

cestujících na území NDR. Zlom nastal ve chvíli, kdy došlo k násilnému 

projetí jednoho vlaku přes hranici do Západního Berlína – strojvedoucí 

„vlaku svobody“ se rozhodl emigrovat se svou rodinou a na poslední stanici 

před hranicí do Západního Berlína svůj vlak místo zastavení rozjel na 

nejvyšší možnou rychlost a hraniční bariéry, tedy vrata, prorazil. Celá 

událost se odehrála 5. prosince 1961 na hlavní trati z Oranienburku.319 

Následkem této události však došlo k výraznému omezení provozu vlaků 

mezi územím Západního Berlína a územím SRN. Došlo totiž k vytvoření 

jen několika železničních přeshraničních „koridorů“, které překračovaly 

sektorovou hranici ze Západního Berlína, a ostatní železniční tratě byly 

poblíž hranic fyzicky přerušeny. Přeshraniční „koridory“ byly osazeny 

speciálními výkolejkami, které ovládaly přímo pohraniční jednotky. Navíc 

bylo na několika místech znemožněno přejíždění sektorové hranice 

z přímého směru na podobné bázi, jako tomu bylo například na ašském 

                                                 
317 Ciesla, Burghard: Als der Osten…, s. 286–288. 
318 Ciesla, Burghard: Als der Osten…, s. 196–197. 
319 Celá událost se dočkala filmového zpracování o dva roky později: „Durchbruchlok 234“, 
režie Frank Wisbar (1963). 



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 145 

nádraží po přejetí československého „vlaku svobody“ dne 11. září 1951 do 

Západního Německa. Dopadem na cestující tak bylo významné prodloužení 

jízdních dob, například z Berlína do Hamburku až o téměř dvě hodiny.320  

Provozování železnice v Západním Berlíně v celém jejím rozsahu, 

tedy včetně S-Bahnu, se ukázalo být v nově nastolených podmínkách 

vysoce ztrátové. Tato ztráta ještě zvyšovala nedostatek devizových 

prostředků NDR i DR. Pro železnici v Západním Berlíně to znamenalo 

jediné – zásadní omezení veškerých investic do infrastruktury a probíhaly 

pouze základní udržovací opravy, navíc se zvyšoval tlak na snížení počtu 

„devizově drahých“ západoberlínských zaměstnanců. Jejich nahrazení 

kolegy bydlícími ve Východním Berlíně nebylo z politických důvodů 

možné. Přistupovalo se proto k drastické racionalizaci provozu, ovšem 

neprovázené nasazováním modernějších technologií.321 

Koncem 60. let 20. století tak vykazovala železnice v Západním 

Berlíně významnou podfinancovanost – ze zhruba tisíce kilometrů 

traťových kolejí jich bylo cca 15 procent uzavřeno, 7 procent projížděno 

nepravidelně anebo byly ve stavu těsně před zavřením. Na 22 procent 

výhybek bylo uzavřeno a 10 procent před uzavřením, 17 procent pozemních 

staveb neobyvatelných a 1,26 km mostů a mostních staveb uzavřených nebo 

těsně před uzavřením. DR vzhledem k nedostatku prostředků často uzavírala 

dlouhá vlečkoviště, čímž odřízla mnoho podniků a továren od železniční sítě 

a způsobila si tak další ztráty plynoucí ze snížené nakládky. Paralelně s 

těmito snahami šetřit samozřejmě sílil tlak na zvýšení poplatků za 

nápravový tunokilometr u mezizónových osobních, nákladních a 

vojenských vlaků. Z politických důvodů však nemohla DR pravé důvody 

technické zanedbanosti své infrastruktury a některých provozních 

rozhodnutí přiznat – ve hře byla prestiž NDR! 

Z právního hlediska nebyl v letech 1961 až 1971 provoz Deutsche 

Reichsbahn na území Západního Berlína smluvně zajištěný a při pohledu do 

minulosti je až s podivem, že nedošlo k významnějším komplikacím či 

                                                 
320 Hamburger Interzonen Umgeleitet, in: Der Tag, 8.12.1961. In: LAB, B Rep. 002, Nr. 
9208/2. 
321 Ciesla, Burghard: Als der Osten…, s. 152. 
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konfrontacím. Právně volný stav ukončila až v roce 1971 tranzitní smlouva 

mezi oběma německými státy. 

Z výše uvedeného tak vyplývá, že železnice v Západním Berlíně se 

stala po 13. srpnu 1961 jedním z odvětví nejcitelněji postižených stavbou 

zdi. Z rozsahu a síly tohoto zásahu se po roce 1990 vzpamatovávala za 

vynaložení obrovských nákladů jen pomalu a velmi těžce. Železnice se totiž 

po roce 1961 zapojila naplno do konfrontační „soutěže“ mezi Východem a 

Západem. Podobně jako oba mocenskopolitické bloky soutěžily v dosažené 

životní úrovni svých obyvatel, v dostupnosti spotřebního zboží, sociálním 

zabezpečením a sociálních jistotách, kulturní nabídce či architektuře, utkaly 

se i na poli dopravy. S železnicí v Západním Berlíně provozovanou DR 

soupeřil BVG a jeho nové autobusové linky a především nově budované 

linky U-Bahnu záměrně koncipované, bohužel pro dnešní dobu, jako 

konkurence S-Bahnu. Jen pro zajímavost je možné uvést, že se rozdělení 

Berlína objevilo na pláncích BVG až po roce 1964. Do té doby jako by 

žádná zeď neexistovala a linky metra, alespoň podle plánku, jezdily stále po 

svých trasách z východu na západ.322  

 

                                                 
322 Viz například dobový plán metra, in: http://www.berliner-untergrundbahn.de/nz-
6305.htm, staženo dne 4. února 2009. 



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 147 

2.3.1. Dopad 13. srpna 1961 na západoberlínské hospodářství  

 

Před rokem 1945 patřil Berlín k nejvýkonnějším hospodářským jednotkám 

Německa. Za jeho výkonností stálo nejen množství gigantických 

průmyslových podniků – berlínské firmy zaměstnávaly více lidí než 

například průmysl v celém Sasku –, ale především sektor služeb. V Berlíně, 

tehdejším říšském hlavním městě, sídlila kromě státních úřadů celá řada 

celoněmeckých institucí, společností a bank.323 

Události druhé světové války, a především nepříznivý poválečný 

vývoj zcela změnily charakter berlínského hospodářství. První, i když jen 

velice omezenou redukci jeho hospodářské výkonnosti přineslo spojenecké 

bombardování. Výrazně větší škody napáchala bitva o Berlín na přelomu 

dubna a května 1945, kdy došlo k těžkému poškození řady významných 

berlínských průmyslových komplexů.324 Ve srovnání s vývojem 

v následujícím období se však i toto poškození zdá být pouze marginálním. 

Od konce bojů druhé světové války do července 1945 náležel celý Berlín 

pod sovětskou okupační správu a v té době začaly rozsáhlé demontáže 

použitelného průmyslového zařízení především z území budoucích 

západních (sic!) okupačních sektorů Berlína. Došlo například tak došlo 

k urychlené demontáži dosud funkčních strojů z obrovských berlínských 

Siemensových závodů („Siemens-Werke“). Zatímco po dobytí města 

zůstalo v továrně funkčních zhruba 25 tisíc strojů, v červenci 1945 jich 

Britové převzali pouhých 88 (sic!).325 V demontážích pak pokračovala ve 

zvýšené míře ve svém sektoru Francie, která v několika případech 

demontovala po prvotní sovětské demontáži znovuobnovené podniky.326 

Definitivně západní spojenci ukončili demontáže až v roce 1949.327 Po 

                                                 
323 Ribbe, Wolfgang: Berlin 1945–2000…, s. 52. 
324 Například se jednalo o podniky v průmyslové oblasti Spandau („Industriebezirk 
Spandau“), „Siemens-Werke“, „Lokomotiv- und Maschinenfabrik Borsig“, či „Deutsche 
Industriewerken“. In: Ribbe, Wolfgang: Berlin 1945–1990…, s. 52–55. 
325 Ribbe, Wolfgang: Berlin 1945–2000…, s. 54. 
326 Ribbe, Wolfgang: Berlin 1945–2000…, s. 54. Více k problematice francouzských 
demontáží: Buffet, Cyril: Die Borsig-Affäre 1945–1950. Ein Beispiel der französischen 
Reparationspolitik, in: Berlin in Geschichte und Gegenwart. Jahrbuch des Landesarchivs 
Berlin 1991, s. 243–262. 
327 Ribbe, Wolfgang: Berlin 1945–2000…, s. 52–55. 
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válečných škodách a demontážích zbylo na území Berlína pouze 18 procent 

pracovních míst ve srovnání s předválečným stavem.328 

Válečný a poválečný vývoj způsobil, že se Západní Berlín ve chvíli 

konstituování Spolkové republiky Německo v roce 1949 nacházel ve fázi 

naprostého hospodářského chaosu a rozvratu. Obnovování za války zničené 

městské infrastruktury a bytového fondu trvalo výrazně déle než v ostatních 

částech západních okupačních zón. Složitou hospodářskou situaci ještě 

zhoršila sovětská blokáda přístupových cest do Západního Berlína v letech 

1948 a 1949. V důsledku blokády Západního Berlína a naprosto neutěšené 

sociální situace ve městě došlo v dubnu 1949 k naprostému zhroucení 

berlínského hospodářství.329 

Kromě blokády, která zhoršila rámcové hospodářské podmínky 

západoberlínské ekonomiky, přispěla k jejímu zhroucení na jaře 1949 i 

stávka železničních zaměstnanců. To byl jeden z důvodů, proč spojenci se 

zrušením leteckého mostu otáleli ještě několik týdnů po skončení sovětské 

blokády přístupových cest do Západního Berlína. Stávku vyvolal Nezávislý 

odborový svaz („Unabhängige Gewerkschaftsorganisation“ – UGO) 

sdružující 15 tisíc železničních zaměstnanců bydlících v Západním Berlíně a 

celý spor vypukl kvůli měně, ve které jim měla být po měnové reformě 

v NDR z března 1949 vyplácena mzda. A protože je de facto zaměstnával 

východoněmecký státní podnik, měli být nově vypláceni ve 

východoněmecké měně. UGO však očekával, požadoval a prosazoval 

výplatu mezd pro své členy v západoněmeckých markách. Jistou dobu se 

snažil do sporu zasahovat Ernst Reuter a po krátké období zápodoberlínská 

radnice mzdy refundovala a převáděla železničářům jejich plat v poměru 1:1 

z východoněmeckých marek na marky západoněmecké. Západoberlínské 

radnici to přineslo obrovské náklady a situace se uklidnila jen na krátkou 

dobu. Vztah mezi UGO a východoněmeckým železničním ředitelstvím se 

nadále vyhrocoval a dne 21. května 1949 propukla v Západním Berlíně 

naplno železniční stávka. Trvala pět týdnů plných střetů demonstrantů se 

západoberlínskou policií a východoněmeckou dopravní policií (sic!) 

v železničních stanicích v Západním Berlíně. Například západoberlínskou 

                                                 
328 Ernst Reuter. Sein Leben in Bildern, s. 34. 
329 Barclay, David E.: Schaut auf diese Stadt…, s, 291. 
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stanici „Wannsee“, která byla v té době klíčovou západoberlínskou 

železniční křižovatkou a nalézala se v blízkosti hranic Západního Berlína, 

dokonce se souhlasem západních spojenců obsadili sovětští vojáci (sic!). 

Závažnost situace dokazuje i fakt, že nakrátko došlo k reaktivaci 

čtyřmocenské komandatury a zástupce Sovětského svazu se tak opět zapojil 

do činnosti Berlínské komandatury, kterou původně opustil již v červnu 

1948, a společně se západními sektorovými veliteli řešil nastalou situaci. 

Železniční odbory byly vystaveny obrovskému tlaku nejen německých, ale i 

všech spojeneckých politiků. Jejich kapitulace přišla až koncem května 

1949. Odborová organizace UGO nebyla schopna dohody a kompromisu a 

odmítala slevit ze svých požadavků. Stávka pro nereálnost požadavků a pro 

neschopnost obou stran přistoupit na kompromis skončila fiaskem. Koncem 

června 1949, kdy již začínala městským komandantům docházet trpělivost, 

musel i Reuter souhlasit s tvrdším postupem proti demonstrantům. 

V platnost tak vešlo nařízení, že každý, kdo bude pokračovat ve stávce, 

pozbude nároku na podporu v nezaměstnanosti. Zároveň magistrát přislíbil, 

že bude následující tři měsíce vyplácet všem železničářům jejich mzdu 

v západoněmeckých markách a poté bude vše znovu revidováno. Nakonec 

bylo opět přistoupeno k vyplácení pouze části jejich mzdy 

v západoněmeckých markách.330  

Důsledkem bezmála dvouměsíční stávky železničních zaměstnanců 

byly obrovské demonstrace nespokojených obyvatel Západního Berlína, na 

jejichž život a zásobování měla železniční stávka samozřejmě obrovský 

dopad. Západní Berlín doslova vřel, a proto se se souhlasem západních 

spojenců i představitelů Západního Berlína na udržení pořádku podílely také 

jednotky východoberlínské policie, mezi něž se východoněmeckým 

orgánům podařilo „propašovat“ ozbrojené stranické jednotky SED a FDJ 

(„Freies Deutsches Jugend“ – Svobodná německá mládež) (sic!). Tyto 

události v podstatě vrazily na krátkou dobu klín mezi západní spojence a 

obyvatele Západního Berlína, protože ti se nemohli ztotožnit s tím, jaká 

řešení spojenci v západní části města povolili a jakým způsobem se Sověty 

tak krátkou dobu po blokádě opět spolupracovali. Trvalo několik měsíců, 

                                                 
330 Barclay, David E.: Schaut auf diese Stadt…, s. 284–287. 
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než vyprchala pachuť železniční stávky ze vzájemných vztahů mezi 

spojenci a obyvateli Západního Berlína.331  

Přestože v Západním Berlíně proběhla měnová reforma prakticky ve 

stejném okamžiku jako ve Spolkové republice Německo a náležela mu 

pomoc poskytovaná v rámci Marshallova plánu, zcela se mu vyhnul 

hospodářský zázrak, jaký zažila SRN – Západní Berlín naopak sužovala 

ještě dlouho masová nezaměstnanost, průmysl nedokázal navázat na svoji 

předválečnou tradici a výkonnost.332 Západnímu Berlínu se dostávalo až do 

roku 1949 pomoci v rámci amerického programu GARIOA („Government 

and Relief in Occupied Areas-Programme“), který však byl ukončen již 

v roce 1949. V tu chvíli se zcela jasně ukázalo, že garance za finanční a 

hospodářskou stabilitu Západního Berlína bude muset převzít sama 

Spolková republika Německo.333 Do konce 50. let 20. století stál Západní 

Berlín teoreticky mimo hospodářský systém Spolkové republiky Německo, 

patřil však do jejího celního systému. Na jeho území se sice platilo 

západoněmeckou markou (správněji „DM-West“), bankovky obíhající 

v Západním Berlíně však byly označeny (okolkovány) symbolem „B“. Toto 

v praxi prakticky neznatelné oddělení západoberlínské marky od 

západoněmecké marky bylo odstraněno zhruba na přelomu 40. a 50. let 20. 

století, kdy se Berlín stále intenzivněji vázal na hospodářský systém SRN.334 

Hospodářská situace Západního Berlína znepokojovala od počátku 

existence Spolkové republiky její čelné představitele. Průmyslová 

výkonnost Západního Berlína se v roce 1949 pohybovala na 19 procentech 

úrovně roku 1936. V roce 1950 stále neměla třetina obyvatel Západního 

Berlína zaměstnání a v roce 1953 ještě nepracovalo 19 procent obyvatel – 

průměr nezaměstnanosti ve Spolkové republice se v té době pohyboval 

lehce nad sedmi procenty. Prvním výrazným opatřením zaměřeným na 

hospodářskou pomoc Západnímu Berlínu bylo jeho začlenění do finančního 

systému Spolkové republiky Německo v roce 1952. Spolek se tehdy jasně 

postavil za myšlenku podpory západoberlínského hospodářství a rozpočtu 

                                                 
331 Barclay, David E.: Schaut auf diese Stadt…, Berlin 200, s. 287. 
332 Aspects of Morale in Berlin – Before August 13th, Trends, Perspectives, Analysis, 1961, 
in: LAB, B Rep. 002, Nr. 4077 Bd. I, 
333 Barclay, David E.: Schaut auf diese Stadt…, Berlin 200, s. 292–294. 
334 Barclay, David E.: Schaut auf diese Stadt…, Berlin 200, s. 238. 
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města. Firmy sídlící v Západním Berlíně nemusely od roku 1952 platit daň 

z obratu a daň z příjmu jim byla snížena pod 20 procent. To sice přineslo 

západoberlínským podnikům a společnostem úlevu, průmysl Západního 

Berlína nicméně stále ještě nedokázal dohnat ani držet krok se Spolkovou 

republikou. Ve srovnání se západoněmeckými podniky jeho obrat až do 

počátku 60. let 20. století neustále klesal (sic!) a mzdy zaměstnanců se 

pohybovaly hluboko pod běžnou úrovní ve Spolkové republice.335 

Spolkový rozpočet převzal v roce 1952 také výplatu veškerých 

sociálních a dlouhodobých nemocenských dávek pro válečné invalidy 

v Západním Berlíně a přispíval městskému rozpočtu na úhradu jeho deficitu 

a na ztráty zdravotních pojišťoven plynoucí z věkové skladby jeho obyvatel. 

Ta byla negativně ovlivněna válečnými ztrátami, poválečnou, politickými 

okolnostmi sníženou mobilitou obyvatel města a tím, že město 

s nevyřešeným statutem a nevýkonným hospodářstvím nebylo dostatečně 

přitažlivé pro nově příchozí. Město se tak stalo již počátkem 50. let 20. 

století prakticky zcela odkázaným na finanční pomoc ze spolkového 

rozpočtu SRN.336 

Trvale špatná hospodářská situace Západního Berlína v 50. letech 

20. století silně frustrovala jeho obyvatelstvo a to pak v pravidelně 

prováděných průzkumech veřejného mínění vyjadřovalo svoji připravenost 

k odchodu do Spolkové republiky. Odchod z města zvažovalo koncem 50. 

let 20. století až 50 procent západoberlínského obyvatelstva.337 Ve stejném 

období se pro Západní Berlín vžil ve Spolkové republice stereotyp 

hospodářsky neúspěšného města s obecně nižším životním standardem, 

nižšími mzdami, nedostatkem bytů a s vysokou nezaměstnaností.338  

Pozitivní zlom v dlouhodobé perspektivě hospodářského vývoje 

Západního Berlína přinesla, i přes okamžité a krátkodobé komplikace, 

paradoxně až stavba berlínské zdi. Událost, která objektivně přivodila další 

komplikace nejen obyvatelstvu, ale i průmyslu a podnikání ve městě, se 

zapsala ve zpětném pohledu do hospodářských dějin města jako spouštěcí 

                                                 
335 Werner, Paulsen: 13. August 1961…, s. 14–15. 
336 Werner, Paulsen: 13. August 1961…, s. 14. 
337 Dopis Harolda Hurwitze vyhodnocující sociologické ankety prováděné ve městě, 17. 
ledna 1962, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 4077. 
338 Erste Auswertung der Emnid Erhebung (Shells) über die Auswirkungen der Berlin Krise 
auf das Meinungsbild in der Bundesrepublik, 1962, s. 3, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 4077. 
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mezník, po kterém nastal dlouho očekávaný pozitivní zlom ve vývoji. 

Západní Berlín se díky vnějším zásahům, především tedy díky spolkové 

podpoře, konečně hospodářsky odrazil ode dna.  

K bezprostředním komplikacím způsobeným stavbou zdi patřila 

především ztráta pracovních sil z Východního Berlína, snížení poptávky po 

zboží, komplikace a úbytek tržeb některých poskytovatelů služeb 

zaměřených na východoberlínské obyvatelstvo, problémy při dopravě zboží 

pozemní cestou mezi Západním Berlínem a Spolkovou republikou a ve 

svém důsledku i zhoršení nálad západoberlínského obyvatelstva. Pracovní 

síly denně dojíždějící z Východního Berlína (a samozřejmě Braniborska), 

tvořily celkem 6 procent všech výdělečně činných osob v Západním Berlíně. 

Největší část jich byla zaměstnána v ocelářství (12,5 procenta z celkového 

počtu zaměstnanců) a v oděvním průmyslu (18 procent z celkového počtu 

zaměstnanců).339 Výpadek těchto pro některá odvětví klíčových pracovníků 

se po 13. srpnu 1961 podařilo rychle a účinně kompenzovat především díky 

vysoké nezaměstnanosti panující v Západním Berlíně. Dále byly firmám 

kompenzovány potíže způsobené například výpadkem zákazníků transfery 

z rozpočtu Západního Berlína, respektive SRN.  

Zprvu nepříznivý vývoj ekonomiky se podařilo postupně zvrátit 

především díky pomoci spolkové vlády, která na podzim 1961 odsouhlasila 

Západnímu Berlínu roční pomoc ve výši 475 milionů DM. Tato suma mířila 

ve formě investic do průmyslu a do rozvoje dopravní infrastruktury, zde 

především do výstavby nových linek metra. Podpora dále umožnila snížit 

odvody ze mzdy o pět procentních bodů, snížit daň z příjmu z 30 na 20 

procent a zavést investiční pobídky, které v poměrně krátké době nalákaly 

do Západního Berlína řadu firem ze spotřebního průmyslu. Relativně rychlý 

příchod podniků lehkého průmyslu umožnil v Západním Berlíně brzké 

dosažení téměř plné zaměstnanosti.340 

Makroekonomické statistiky západoberlínské ekonomiky ukazují, že 

se již v průběhu roku 1962 začaly objevovat příznivé trendy. Začala se 

zvyšovat průmyslová produkce, propad za výkonností hospodářství 

Spolkové republiky sice přetrvával, nicméně se již nezvyšoval. Stejně tak se 

                                                 
339 Zs 12, 1961/62, in: LAB, B Rep. 
340 Der Tagesspiegel z 30.6.1962, s. 1. 
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podařilo téměř zastavit úbytek pracovních sil a nové pobídky začaly nést své 

první ovoce. Do Západního Berlína začali přicházet noví pracovníci,341 což 

umožnilo pokrytí nedostatku pracovních sil, který v Západním Berlíně 

nastal již v průběhu roku 1962.342 Spolu s mnoha pracovníky ze Spolkové 

republiky přišlo i velké množství zahraničních pracovníků (tzv. 

Gastarbeiterů), pro které platily v Západním Berlíně stejné podmínky jako 

na území Spolkové republiky.343 Mezi těmito zahraničními pracovníky 

přicházeli do Spolkové republiky, a tedy i Západního Berlína, nejčastěji 

občané jihoevropských zemí, například Řecka či Jugoslávie a Turecka. 

Dopad tohoto období intezivního příchodu zahraničních přistěhovalců je na 

složení berlínského obyvatelstva znát dodnes. 

Všichni obyvatelé Západního Berlína dostávali ještě několik dalších 

finančních příspěvků, které jim měly kompenzovat nevýhody plynoucí 

z místa jejich bydliště. Mezi ně patřily například příspěvky na dovolenou 

pokrývající část vícenákladů344 na cestu ze Západního Berlína do Spolkové 

republiky,345 nově uzavřená manželství získala nevratnou novomanželskou 

půjčku,346 nově příchozí lidé hlásící se k trvalému pobytu v Západním 

Berlíně inkasovali peníze na uvítanou („Begrüßungsgeld“), dále byla ze 

spolkové kasy dotovaná doprava osobní (především letecká), ale i nákladní 

mezi Západním Berlínem a Spolkovou republikou. 

Vývoj cen letenek mezi západoněmeckými městy a Západním 

Berlínem neodpovídal inflaci ani skutečným cenám. Cena letenek byla od 1. 

března 1962 snížena zhruba o čtvrtinu oproti původním denním tarifům. 

                                                 
341 West Berlin Quarterly Economic Report. Period July 1–September 30, 1963, 
31.12.1963, in: TNA, FO 371/172159. 
342 Na jaře 1962 došlo k dohodě o pomoci Berlínu: 1. byly vyrovnávány střední a nízké 
mzdy, 2. soukromý kapitál byl zvýhodněn pro investice a výstavbu bytů, 3. zlepšily se 
možnosti daňových odpisů, 4. došlo k dodatečnému daňovému zvýhodnění podnikatelů, 5. 
zvýhodnění středostavovských podnikatelů v Západním Berlíně, 6. zvýšení daňově 
odečitatelného paušálu pro živnostníky, 7. rozšíření výjimky na osvobození od daně 
z příjmu na filmový průmysl, in: Der Tagesspiegel z 23.3.1962, s. 1.  
343 Do roku 1966 přišlo do Západního Berlína celkem zhruba 17 tisíc osob, z toho nejvíce 
Turků (26%), Řeků (13,7%) a Italů (1,9%). In: LAB, Zs 1965/66, s. 74.  
344 Pod tímto pojmem se chápou vyšší náklady vynakládané na cesty ze Západního Berlína 
na území Spolkové republiky. Část obyvatel nebývala například z důvodu politické aktivity 
vpouštěna na území NDR a museli při cestách kamkoliv ze Západního Berlína využívat 
leteckých spojů. 
345 Příspěvek na dovolenou se od roku 1961 pohyboval ve výši 100 DM na hlavu 
domácnosti a 50 DM na každého dalšího člena, in: Der Tagesspiegel z 19.10.1961, s. 1. 
346 Takzvaný „Familiengründungszuschuss“ činil v roce 1961 3 000 DM, in: Der 
Tagesspiegel z 19.10.1961, s. 1. 
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Původní a nyní zrušené noční tarify byly také dražší než nová cena 

celodenních letenek. Roční míra dotací na letenky do Západního Berlína 

měla činit cca 21 milionů DM ročně. Vzhledem k silnému nárůstu dopravy a 

počtu letů po 13. srpnu 1961 se nutná podpora vyšplhala až na 24,5 milionu 

DM. Tabulka 9 ukazuje změnu cen letenek v ročním srovnání let 1961 a 

1962.347 

 

Tabulka 9: Srovnání cen letenek mezi západoněmeckými městy a 

Západním Berlínem (ZB) v letech 1961a 1962 (v DM). 

 

Trasa Nový tarif 

zpáteční (platný 

od 1.3.1962) 

Původní tarif 

zpáteční – 

denní 

Původní tarif 

zpáteční – 

noční 

ZB – Düsseldorf 140 193 152 

ZB – Frankfurt 

(M) 

123 168 136 

ZB – Hamburk 79 111 86 

ZB – Hannover 62 108 68 

ZB – Kolín 140 193 152 

ZB – Mnichov 140 193 158 

Zdroj: The Economy of West Berlin, Appendix 3: Transport and 
Communication, 9.12.1963, in: TNA, FO 371/172159. 
 

Rozměr pomoci rozpočtu SRN Západnímu Berlínu nejlépe vyjádří čísla: do 

roku 1961 kryl spolek zhruba 30 procent západoberlínského rozpočtu, poté 

stoupl jeho podíl o 10 procentních bodů. Od roku 1956 dostával Západní 

Berlín finanční pomoc rozdělenou do následujících položek: „příspěvek na 

krytí jiným způsobem nevyrovnatelných rozpočtových potřeb“ 

(„Bundeszuschuß zur Deckung des anderweitig nicht auszugleichenden 

Haushaltsbedarfs des ordentlichen Haushaltplans“), „příspěvek na 

financování konkrétních stavebních opatření a spolkovou půjčku na krytí 

mimořádných potřeb při obnově Berlína“ („Bundeszuschuß zur 

                                                 
347 The Economy of West Berlin, Appendix 3: Transport and Communication, 9.12.1963, 
in: TNA, FO 371/172159. 
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Finanzierung bestimmter Aufbaumaßnahmen und ein Bundesdarlehen zur 

Deckung des außerordentlichen Bedarfs für den Wiederaufbau Berlins“). Od 

roku 1958 k tomu přibylo krytí potřeb všeobecné zdravotní pojišťovny 

v Berlíně („Bundeszuschuß zur Deckung des Zuschußbedarfs der 

Allgemeinen Ortskrankenkasse Berlin“). Graf 4 vývoje spolkové pomoci 

západoberlínskému rozpočtu v letech před i po stavbě zdi jasně ukazuje 

významné navýšení prostředků plynoucích ze Spolkové republiky do 

Západního Berlína. Především šlo o prostředky alokované na politicky 

iniciované projekty, které měly zabránit provincionalizaci Západního 

Berlína a na dopravní projekty.348  

 

Graf 4: Vývoj spolkové pomoci západoberlínskému rozpočtu v letech 

1956–1963 (v mil DM). 
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Zdroj: Haushaltsplan von Berlin für das Rechnungsjahr 1963, s. 24, in: 
LAB, B Rep. 002, Nr. 3000. 
Poznámka: Snížení objemu podpory spolkového rozpočtu SRN Západnímu 
Berlínu, který je znázorněn v grafu, je zaviněn chybějícími daty. Pro rok 
1960 se podařilo dohledat statistická data jen pro 9 měsíců fiskálního roku. 
 

Po přelomovém roce 1961 tak západoberlínská ekonomika velice rychle 

dohnala výkonnou západoněmeckou ekonomiku, i když nadále s daňovou, 

finanční a investiční preferencí, a Západní Berlín se mohl konečně stát 

skutečným „ostrůvkem blahobytu“ či „výkladní skříní kapitalismu“ v moři 

východního bloku. Bez významné pomoci především Spolkové republiky by 

to nebylo tak rychle možné. Finanční podpora Bonnu, daňové zvýhodnění 

                                                 
348 Haushaltsplan von Berlin für das Rechnungsjahr 1963, s. 24–25, in: LAB, B Rep. 002, 
Nr. 3000. 
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firem i zaměstnanců a zavedení podpory pro mladé rodiny učinily rychle ze 

Západního Berlína ekonomicky úspěšné a lákavé místo – již přestalo platit 

dřívější trvzení, že je Západní Berlín stižen nezaměstnaností a nedostatkem 

bytů.349 Nezaměstnanost se v roce 1962 v Západním Berlíně skokově snížila 

a v roce 1964 dosáhla historicky nejnižší úrovně, počet nabízených volných 

pracovních míst naopak neustále stoupal.350 Hrubý domácí produkt 

Západního Berlína v roce 1964 prakticky dohnal průměr Spolkové republiky 

Německo.351 

Velmi pozitivně líčí stav hospodářství Západního Berlína oficiální 

publikace z pera Willyho Brandta „Die deutsche Hauptstadt“352. Kniha 

obsáhle líčí hospodářské úspěchy města a měla sloužit mimo jiné k 

propagaci turistických cest obyvatel Spolkové republiky Německo do 

Západního Berlína. Berlín je tu líčen jako pulsující a moderní velkoměsto, 

největší průmyslové centrum mezi Londýnem a Moskvou, ve kterém bylo 

od roku 1950 postaveno 230 tisíc nových bytů a kde pracuje přes milion 

výdělečně činných osob. Západní Berlín se podle Brandtovy knihy stal 

nejvýznamnějším centrem především lehkého a zpracovatelského průmyslu 

Západního Německa. Západoberlínské elektroprůmyslové podniky 

produkovaly například více zboží než elektroprůmysl Rakouska a Švýcarska 

dohromady a celkovým exportem ve výši 1,4 miliardy DM tak Západní 

Berlín převyšoval například Irsko. Výčet úspěchů nezapomíná připomenout, 

že každá druhá žárovka, každá třetí klimatizace, každý třetí film a třetí šaty 

v Západním Německu pocházely ze Západního Berlína.353 I s jistým 

konstruktivním odstupem od pozitivně vyznívajícího propagačního 

materiálu je nutné poznamenat, že jeho tvrzení potvrzují i statistická data. 

Západní Berlín se opravdu neuvěřitelně úspěšně vyrovnal s rolí izolovaného 

ostrova (a tedy vlastně i výkladní skříně) uprostřed socialistického moře – 

ovšem za masivní finanční pomoci Bonnu 

                                                 
349 West Germans Look at Berlin, 19. srpna 1962, s. 3, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 4077. 
350 1961/1962, Statistisches Jahrbuch 1963/1964, s. 73, in: LAB, Zs 12. 
351 1961/1962, Statistisches Jahrbuch 1963/1964, s. 136, in: LAB, Zs 12. 
352 Pro odkaz na knihu se nepodařilo dohledat plnohodnotnou citaci včetně ISBN. Na 
publikaci odkazují a citují jí pouze archivní materiály: Willy Brandt – Publikationen 20.–
31.12.1963, A3/170, in: FESA. Zřejmě se jednalo o propagační brožuru, která nebyla 
zanesena do knihovních systémů. 
353 Berlin – Die deutsche Hauptstadt (1963 – datum neověřeno), in: FESA, Willy Brandt – 
Publikationen, A3/170, 20.–31.12.1963. 
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2.3.2. Vztah obyvatel Západního Berlína a Spolkové republiky – stavba zdi 

jako inicializace změny 

 

Ačkoliv byl vztah obyvatelstva Západního Berlína a Spolkové republiky po 

dlouhá desetiletí napjatý a nejasný, jako téma není v dosud vydané literatuře 

prakticky zmíněn. Této otázce se věnovalo několik studií Harolda Hurwitze, 

které v 60. letech 20. století vypracoval pro Willyho Brandta. Hurwitz se 

v té době zabýval veřejným míněním ve Spolkové republice a snažil se 

kromě politického posílit i společenské pouto mezi Spolkovou republikou a 

Západním Berlínem.354 Obyvatelstvo Západního Berlína nemělo až do 

přelomových let 1948 a 1949 v podstatě „čas“ zabývat se otázkou své 

identity. Až tehdy se ukázalo, že osudy všech obyvatel Berlína (ani všech 

Němců) již nejsou a nebudou stejné a že je rozděluje příslušnost k různým 

okupačním sektorům. Právě angažmá západních spojenců v čele se 

Spojenými státy přesvědčilo obyvatele Západního Berlína (ale i Západního 

Německa), že jejich okupační úmysly a demokratizační snahy jsou čisté, 

respektive „čistější“ než ty sovětské.355  

Obyčejní obyvatelé západních okupačních zón a pozdější Spolkové 

republiky Německo dlouho neměli vůči Berlínu vyjasněný postoj. Prakticky 

v průběhu celých 50. let 20. století docházelo k formování vzájemného 

pouta mezi občany Spolkové republiky Německo a obyvateli Západního 

Berlína – zpočátku se jednalo o chladnou nedůvěru a až později 

v souvislosti s nárůstem napětí okolo Chruščovova ultimáta a stavby 

berlínské zdi si obyvatelé Západního Berlína získali u obyvatel Spolkové 

republiky Německo sympatie. 

V prvních letech po konci druhé světové války se všichni zaměřovali 

především na své vlastní problémy a sebeidentifikaci s nově se ustavujícím 

režimem – jak v Západním Německu, tak i v Západním Berlíně –, tedy 

smiřovali se s neexistencí „velkého“ Německa a s životem v „polovičním“ 

státě. Hledali své nové identity a pomalu je nacházeli v nově se ustavujícím 

                                                 
354 Příklad Hurwitzovy analýzy (mnoho dalších je k nalezení v Sammlung Hurwitz, 
GESIS): West Germans Look at Berlin, 19. srpna 1962, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 4077. 
355 Nigrin, Tomáš: Zásobování düsseldorfského…, s. 82. 
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zřízení. Tento proces však ztěžovala a zprvu až znemožňovala především 

všeobecná nouze, která nutila obyvatele zaměřovat veškeré své úsilí hlavně 

na zajištění obživy a zaopatření své rodiny než na hledání jakési identity. 

V Berlíně se to navíc kombinovalo s výraznou poválečnou frustrací, jednak 

plynoucí z konce a výsledku druhé světové války a za druhé 

z komplikovaného poválečného vývoje.356 

Od počátku 50. let 20. století, kdy se začala obecně situace 

v Západním Německu i Západním Berlíně zlepšovat, se otevřel prostor pro 

položení si otázky, zda se obyvatelstvo identifikuje se snahou politiků o 

vytvoření pevné vazby mezi Západním Berlínem a nově vzniklou 

Spolkovou republikou Německo. Společenské pouto a povědomí o 

vzájemné svázanosti měla podle politiků posilovat také výrazná podpora 

kulturní nabídky, vysokého školství a vědy v Západním Berlíně. V první 

polovině 50. let 20. století však vzájemný vztah poznamenávala nedůvěra 

především ze strany západních Němců a (logická) orientace obyvatel 

Západního Berlína především na Východní Berlín a nejbližší okolí města 

(tedy oblasti patřící NDR). Čistě subjektivně měl Západní Berlín v očích 

západních Němců cosi společného s nově se vytvářejícím komunistickým 

režimem v Německé demokratické republice. K tomuto pocitu přispívalo i 

uspořádání ve městě – až do roku 1961 patřil mezi jedinečná místa v Evropě 

a de facto i na světě, kde šlo zcela bez obtíží překročit hranice mezi 

Východem a Západem a v podstatě tak překonat železnou oponu. To 

vytvářelo pro vnější pozorovatele pocit blízkosti či spřízněnosti Západního 

Berlína s režimem NDR. Míru toho subjektivního pohledu, který byl po 

území SRN hojně rozšířen, ukazují tehdejší sociologické průzkumy 

v tabulce 10.357 

 

                                                 
356 Rozhovor Hurwitz, s. 1–2, viz Příloha 8.1. 
357 West German Look at Berlin, 19. srpna 1962, s. 2, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 4077. 
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Tabulka 10: Průzkum veřejného mínění o (politickém) vlivu komunistů 

v Západním Berlíně ve srovnání se Spolkovou republikou Německo (v 

procentech). 

Rok Větší vliv 

komunistů 

než v SRN 

Stejný vliv 

komunistů ve 

srovnání se 

SRN 

Menší vliv 

komunistů 

než v SRN 

Žádná 

odpověď 

1960 42 17 19 22 

1962 28 24 35 13 

 
Zdroj: West German Look at Berlin, 19. srpna 1962, s. 2, in: LAB, B Rep. 

002, Nr. 4077. 

 

Ve vnímání Západního Berlína občany SRN došlo v průběhu 50. a na 

počátku 60. let 20. století ke dvěma zásadním zlomům souvisejícím se 

zahraničněpolitickým vývojem. První zlom nastal zhruba v době vyhlášení 

Chruščovova ultimáta (1958) a druhý po stavbě berlínské zdi (1961). Oba 

vedly k intenzifikaci povědomí obyvatel Západního Berlína na jedné straně 

a Spolkové republiky na straně druhé o vzájemném vztahu a nutnosti jej 

nadále prohlubovat. Mínění obyvatel Spolkové republiky o Západním 

Berlíně se mezi lety 1960 a 1962 dosti zásadně proměnilo – výrazně klesl 

počet těch, kteří si mysleli, že je vliv komunistů v Západním Berlíně větší 

než ve Spolkové republice (ze 42 na 28 procent) a zvýšil se počet těch 

občanů, kteří byli přesvědčeni o tom, že mají komunisté menší vliv. Západní 

Němce krize z let 1958 a 1961 zcela přesvědčily o vážnosti komunistické 

hrozby, jíž je Západní Berlín vystaven. A obyvatelům Západního Berlína 

naopak ukázaly, že i přes čilé osobní vztahy a kontakty, jež dosud udržovali 

s obyvateli Východního Berlína a Německé demokratické republiky, je 

komunistický režim pro ně a obecněji pro svobodnou existenci Západního 

Berlína zhoubným a hlavně nechtěným.358  

 

                                                 
358 West German Look at Berlin, 19. srpna 1962, s. 2, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 4077. 
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Jak je ale možné, že během velmi krátké doby došlo k tak výrazné změně? 

Po začátku stavby berlínské zdi začala ve Spolkové republice velká 

mediální a politická kampaň zaměřující se v detailním popisu na situaci v 

Západním Berlíně. Organizovala, koordinovala a financovala ji 

západoberlínská radnice, respektive její po 13. srpnu 1961 nově vzniklé 

oddělení s 45 zaměstnanci – jednalo se o Oddělení III kanceláře 

(západoberlínského) Senátu („Abteilung III der Senatskanzlei“). Část peněz 

však jistě pocházela od Spolkové vlády.359 O obecném zvýšení 

informovanosti svědčí poslední sloupec tabulky 10 – počet respondentů 

„bez názoru“, tedy osob neseznámených s tématem či neschopných na 

otázku odpovědět, klesl v roce 1962 téměř na polovinu stavu roku 1960.360  

Jednou z mnoha kampaní na podporu zvýšení zájmu obyvatel SRN o 

dění v Západním Berlíně byla i podpora turistických návštěv města. 

Především byl kladen důraz na vyzdvihování jeho historického významu a 

současné „lákavosti“ atmosféry ve městě. O úspěchu této kampaně svědčí 

průzkum provedený na území SRN a nabízející respondentům hypotetický 

plně hrazený výlet do největších západoněmeckých měst – do Mnichova, 

Düsseldorfu, Hamburku, Západního Berlína apod. Počet těch, kteří by 

v roce 1962 preferovali výlet do Západního Berlína před ostatními městy, se 

v roce 1962 zdvojnásobil (data v tabulce 11).361 

 

Tabulka 11: Průzkum zaměřený na preferenci Západního Berlína jako 

cíle plně hrazené turistické cesty občanů Spolkové republiky. 

V případě plně hrazeného 

výletu byste Západní Berlín... 

Léto 1960 Duben/květen 

1962 

Změna 

... preferovali. 22 41 + 19 % 

... rádi navštívili. 28 20 - 8 % 

 
Zdroj: West Germans Look at Berlin, 19. srpna 1962, s. 5, in: LAB, B Rep. 
002, Nr. 4077. 

                                                 
359 Celou problematiku zmiňuje dokument Hinweise für den Regierenden Bürgermeister 
Willy Brandt für die Etatdebatte im Abgeordnetenhaus von Berlin ze dne 16.12.1961, in: 
FESA, Willy Brandt – Publikationen, A3/195, 16.–31.12.1964. 
360 West German Look at Berlin, 19. srpna 1962, s. 2, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 4077. 
361 Například: Der Tagesspiegel z 7.1.1962. 
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Poznámka: Respondenti dostali na výběr z plně hrazených cest do většiny 
velkých měst v SRN. 
 

Mezi respondenty, již se zúčastnili výše představeného průzkumu, jich 

uvedla v roce 1960 pouze 3 procenta, že je „zajímají památky města a jeho 

okolí“. V roce 1962 to bylo již 10 procent. Zhruba 22 procent potenciálních 

návštěvníků Berlína přitahovala v roce 1962 kulturní nabídka – muzikály, 

opery atp. (a v žádném případě ne politické důvody). V roce 1960 to bylo 

pouhých 5 procent (sic!). To svědčí (při reálném zvýšení počtu návštěvníků 

města) o rychlém zkvalitnění a především zatraktivnění kulturní nabídky 

v Západním Berlíně, jež začala oslovovat publikum z celého Západního 

Německa. Mezi dalšími důvody pro návštěvu města uváděli respondenti 

návštěvu příbuzných z NDR ve Východním Berlíně – občané SRN (nikoliv 

obyvatelé Západního Berlína) totiž směli i po stavbě zdi relativně volně za 

splnění určitých podmínek překračovat sektorovou hranici v Berlíně. Více 

než polovina respondentů uváděla, že by pro cestu do Berlína použila 

letadlo – zde je možné, že je také částečně lákal zážitek z tehdy ještě nepříliš 

obvyklého létání.362 

Větší vypovídací hodnotu o nárůstu počtu návštěvníků Západního 

Berlína nabízí statistika počtu hlášených noclehů v Západním Berlíně – 

z půl milionu noclehů za rok v roce 1950, narostl jejich počet na 1,4 milionu 

v roce 1960, na dva miliony v roce 1964 a na 2,5 milionu v roce 1966. 

Kromě změn ve společnosti a intenzifikaci hospodářských vztahů, které 

vedly k nárůstu počtu a délky turistických a pracovních cest do Západního 

Berlína, je možné přisoudit zvýšený nárůst počtu noclehů mezi lety 1961 a 

1966 mimo jiné osvětovým akcím západoberlínského Senátu, jenž se snažil 

prosazovat a pořádat propagační cesty západoněmeckých občanů do 

Západního Berlína.363 

Průzkumy z let 1960 a 1962 ukazují na realističtější pohled obyvatel 

SRN na situaci Západního Berlína. Zatímco ještě v roce 1960 si většina 

respondentů myslela, že se Berlín stane v blízké či vzdálenější budoucnosti 

hlavním městem Německa, v roce 1962 se počet optimisticky naladěných 

                                                 
362 West German Look at Berlin, 19. srpna 1962, s. 5–6, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 4077. 
363 Zs 1965/66, s. 180, in: LAB. 
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obyvatel SRN snížil a výsledek průzkumu ukazuje, že se kloní spíše k tomu, 

že je tento vývoj nepravděpodobný (více v tabulce 12). 

 

Tabulka 12: Názor obyvatel Spolkové republiky Německo na otázku, 

zda bude Berlín opět hlavním městem Německa v letech 1960 a 1962 

(odpovědi v procentech). 

 

Berlín se hlavním městem Německa... 1960 1962 

...stane v blízké budoucnosti. 9 5,8 

...stane ve vzdálené budoucnosti. 64,1 60,9 

...nikdy nestane. 10,3 21,7 

...neví či bez odpovědi. 16,6 11,6 

 
Zdroj: Nr. 4077 Bd. I, in: LAB, B Rep. 002. 
 

Vztah obyvatel SRN se Západním Berlínem a jeho povědomí o tomto 

vztahu se na přelomu 50. a 60. let 20. století již dostatečně etablovaly. O 

nutnosti pevné příslušnosti Západního Berlína ke Spolkové republice 

Německo byla přesvědčena naprostá většina jejího obyvatelstva (viz tabulka 

13).364 

 

Tabulka 13: Názor obyvatel SRN na postavení Západního Berlína 

v letech 1960 a 1962 (v procentech). 

 

Svoboda a bezpečnost Západního Berlína bude nejlépe 

zajištěna, když... 

1960 1962 

...bude součástí SRN bez zvláštních ustanovení. 66 62 

...obdrží zvláštní práva a stane se nezávislým na SRN i NDR. 14 24 

Jiná odpověď. 20 14 

 
Zdroj: West Germans Look at Berlin, 19. srpna 1962, in: LAB, B Rep. 002, 

Nr. 4077, Bd. I. 

 

                                                 
364 West Germans Look at Berlin, 19. srpna 1962, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 4077, Bd. I. 
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Tabulka 13 ukazuje jeden závažný problém, který se u obyvatelstva SRN 

projevil v roce 1962 i přes všechny mobilizační kampaně ve prospěch 

myšlenky pevného spojení Západního Berlína se SRN. Slabý pokles 

preferencí obyvatelstva SRN ve prospěch této myšlenky může být způsoben 

drobnou statistickou odchylkou ve výzkumu. Je však také možné, že se rok 

po stavbě zdi a tedy rok po spuštění kampaně „pro“ Západní Berlín již 

začala snižovat její účinnost a začalo se projevovat „přesycení“ obyvatelstva 

tímto tématem. Kampaně tak devalvovaly svoji možnou výpovědní hodnotu. 

Důležité však je, že většina obyvatel SRN již o nutnosti zachování svazku 

nepochybovala.365 

Průzkumy však ukazují, že i přes některé drobné výchylky 

považovalo 66 procent obyvatelstva SRN situaci Západního Berlína za 

vážnou. Jen zhruba 28 procent obyvatel ji považovalo za nepříliš vážnou. 

Další data viz tabulku 14.366 

 

Tabulka 14: Pohled obyvatel SRN na situaci Západního Berlína v letech 

1958, 1960 a 1962 (v procentech). 

 

Situace Západního Berlína je... Prosinec 

1958 

Léto 

1960 

Květen/červen 

1962 

...velmi vážná, osud obyvatel 

Západního Berlína je ohrožen. 

31 27 28 

...docela vážná, ale statut Berlína 

nebude porušen. 

29 42 38 

...nepříliš vážná, krize opět odezní. 22 18 24 

...v žádném případě vážná, jsou to 

jen „povídačky“. 

4 2 4 

Žádná odpověď. 14 11 6 

 

Zdroj: West Germans Look at Berlin, 19. srpna 1962, in: LAB, B Rep. 002, 

Nr. 4077, Bd. I. 

 
                                                 
365 West Germans Look at Berlin, 19. srpna 1962, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 4077, Bd. I. 
366 West Germans Look at Berlin, 19. srpna 1962, in: LAB, B Rep. 002, Nr. 4077, Bd. I. 
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První průzkumy Harrolda Hurwitze předkládané v této části práce začaly 

vznikat v zadání západoberlínského senátu po Chruščovově ultimátu v roce 

1958. Do té doby neexistovala relevantní sociologická data pro dění 

v Západním Berlíně. Zadání těchto nových průzkumů přišlo ze strany 

politiků a radnice, protože Senát a představitelé Západního Berlína 

potřebovali vědět, co si lidé myslí a jak na nastalý vývoj reagují. 

Společenské výzkumy veřejného mínění jim měly být odpovědí na jejich 

otázky.367 

                                                 
367 Veškerá data jsou dostupná v „Sammlung Hurwitz. Die Berlin-Datenbank“. In: GESIS. 
Datenarchiv und Datenanalyse. Podrobněji viz rozbor pramenů a literatury. 
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2.4. Stavba zdi jako hybatel modernizace Západního Berlína 

 

Počátek stavby zdi dne 13. srpna 1961 patří v dějinách Západního Berlína a 

především v obecném společenském historickém povědomí mezi černé dny, 

kdy bylo na dalších třicet let potvrzeno rozdělení města mezi Západ a 

Východ. Od té doby již nebyl možný pravidelný kontakt mezi 

obyvatelstvem obou částí města. Pokud na tuto událost pohlédneme 

v dlouhodobé společenské a hospodářské perspektivě, jednalo se o okamžik, 

který stál na počátku velké strukturální proměny Západního Berlína. 

Zjednodušeně tak lze s velkým časovým odstupem označit Západní Berlín 

před 13. srpnem 1961 za místo, které se ještě nevyrovnalo s poválečnou 

situací, s výrazným demografickým vychýlením oproti normálu a které se 

pohybovalo v politické nejistotě, již zhoršovala nekonkrétní hrozba 

Chruščovova ultimáta. Koncem 50. let 20. století vrcholil ve Spolkové 

republice hospodářský zázrak a ekonomika si připisovala každoroční vysoké 

přírůstky. Naproti tomu Západní Berlín rostl jen pomalu a nůžky 

ekonomické (ne)výkonnosti mezi ním a Spolkovou republikou se nadále 

rozevíraly. 

Plány na zlepšení situace Západního Berlína samozřejmě existovaly, 

ovšem počítaly s výraznou finanční podporou – buď od západních spojenců 

či od Spolkové republiky. Před rokem 1961, ač bylo téma Západního 

Berlína přítomné na politických diskuzích právě kvůli Chruščovově 

ultimátu, se nenašlo pro jejich podporu ze strany politiků Spolkové 

republiky výraznější politické odhodlání. Srpen 1961 tak do jisté míry 

„vyřešil“ budoucnost Západního Berlína. Došlo k zakonzervování 

poválečného statu quo německé otázky, jehož změna by si vyžádala 

významně větší množství energie než „Ulbrichtovo srpnové defenzivní 

řešení“ problému.368 Zároveň se v srpnu 1961 v Západním Berlíně objevily 

hmatatelné hrozby, které zasáhly především hospodářskou oblast – odchod 

východoberlínských pendlerů, snížení odbytu zboží, možné zhoršení 

přepravy výrobků do Spolkové republiky, znejistění investorů, zhoršující se 

demografické složení obyvatelstva s hrozícím odchodem velké části 

                                                 
368 Zimmermann, Volker: Eine sozialistische Freundschaft. Die Beziehungen zwischen der 
SBZ/DDR und der Tschechoslowakei (1945–1969), s. 308–310. 
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obyvatel v produktivním věku ze Západního Berlína, a zhroucení poptávky 

po kulturních představeních vedoucí k nutnosti navýšit finanční podporu 

tomuto sektoru. Kromě těchto konkrétně definovaných problémů se Západní 

Berlín stal nosným tématem mediálních zpráv a zájmu politiků. Také díky 

tomu po stavbě zdi jejich odhodlanost městu pomoci výrazně vzrostla. 

Na podzim roku 1961 se podařilo spustit programy na podporu 

západoberlínského hospodářství, pro rozvoj investic ve městě a ve prospěch 

výstavby městské dopravní infrastruktury, která se aktuálně musela 

vyrovnat s rozdělením města a bojkotem S-Bahnu. Hospodářská pomoc 

slavila velice rychle úspěch a do Západního Berlína se podařilo doslova 

během několika měsíců nalákat množství firem. Město se tak zhruba od 

roku 1963 stalo (v kontextu Spolkové republiky) jedním z nejvýznamnějších 

center lehkého průmyslu. Změny v hospodářství měly značný a poměrně 

rychlý pozitivní vliv na západoberlínskou společnost. 

Obyvatelstvo Západního Berlína uvrhly události 13. srpna 1961 a 

jejich následky do hluboké frustrace a de facto je přiměly k posunu, ke 

kterému se nemohlo odhodlat od konce druhé světové války. Část obyvatel 

neustále se obávající východní hrozby v Západním Berlíně se definitivně 

odhodlala město opustit a skutečně tak během několika málo měsíců učinila. 

I přes odchod části obyvatelstva se Západní Berlín stal již na přelomu let 

1961 a 1962 místem, které začalo přitahovat nově příchozí. Ty bylo možné 

rozdělit do několika skupin – především to byli lidé přicházející za prací, 

které lákaly výhodné daňové a motivační podmínky pro zaměstnance 

v Západním Berlíně. Dále to byli studenti, kterých začalo díky podpoře 

západoberlínských univerzit přijíždět do Západního Berlína stále více, a 

v neposlední řadě přicházeli lidé, pro které byl život ve městě obehnaném 

zdí „sexy“. Tito lidé často ve městě hledali pocit osobního vzdoru vůči 

východnímu politickému systému. Nezanedbatelnou část příchozích pak od 

konce 50. let 20. století tvořili mladí muži, kteří se chtěli vyhnout vojenské 

službě v Bundeswehru. 

Kromě výše zmíněné hospodářské proměny tak došlo k podstatné 

změně ve složení společnosti. Stará společnost „válečných vdov a majitelů 
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domů“369 nyní ustupovala do pozadí a musela se naučit sžít s novými 

společenskými skupinami přicházejícími do města – se studenty, 

zahraničními „Gastarbeitery“ a sympatizanty nezávislých hnutí či levice. Od 

roku 1945 do roku 1990 Západní Berlín a jeho společnost rozhodně 

neprodělaly žádnou jinou tak významnou proměnu jako byla ta v letech 

1961 až 1963. 

                                                 
369 Tuto tezi pronesl Paul Jaskot, DePaul University, v průběhu konference „Berlin, Divided 
City“ na University of Texas, Austin, konané ve dnech 28. až 29. března 2008. 
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3. Willy Brandt 
 

Willy Brandt patří mezi nejvýznamnější a nejznámější osobnosti německé 

politiky. Jeho jméno se stalo pojmem v oblasti moderní, otevřené a 

komunikativní politiky, jejíž dopad v pozitivním slova smyslu pociťují i 

„obyčejní“ lidé. Brandt získal za svého života obrovské renomé především 

díky své realizované koncepci východní politiky („Ostpolitik“), která 

zasáhla i do dění ve východním bloku. Kde se ale zrodil „fenomén Brandt“, 

politická osobnost, která předběhla svoji dobu? Tím místem byl především 

Berlín – specifické a zvláštní město nacházející se na pomezí Západu a 

Východu, kde se Brandt propracoval na nejvyšší post v komunální i 

stranické politice. Fakt, že Berlín byl v době studené války neustále 

zkoušeným městem, kde došlo k několika konfrontacím Západního a 

Východního bloku, dalo Brandtovi možnost překonat ve svém politickém 

jednání limity „normálních“ kroků úřadujícího starosty.  

Pro Willy Brandta se Berlín stal v pozitivním slova smyslu místem 

jeho politického tréninku. Z pozice úřadujícího starosty vstupoval do 

jednání se světovými politiky a de facto se tak snažil ovlivnit dění 

na nejvyšších politických úrovních v období studené války, která několikrát 

ohrozila existenci Západního Berlína. Podařilo se mu zorientovat se na 

nejvyšší zahraničněpolitické úrovni, navázat úzké kontakty 

s nejvýznamnějšími světovými politiky a osvojit si specifický politický styl, 

který nadále aplikoval a kterým se proslavil v průběhu své pozdější kariéry. 

Ten mu následně otevřel cestu také do čela spolkové SPD, která se koncem 

50. let 20. století snažila nalézt nový styl, jenž by oslovil více voličů a 

přivedl tak sociální demokracii konečně k volebnímu úspěchu. A protože 

Brandt přesně naplňoval představy svých stranických soudruhů, stal se po 

sociálnědemokratickém sjezdu v Bad Godesbergu v roce 1959 „tváří 

proměn“ SPD a sociálnědemokratickým kandidátem na úřad spolkového 

kancléře ve volbách v roce 1961. Willymu Brandtovi se díky jeho úspěchu 

ve spolkové stranické organizaci podařil postupný transfer jeho politického 

stylu a přístupu, jistého „modelu Brandt“, do myšlení spolkové SPD a po 

jejím úspěchu ve volbách v polovině 60. let 20. století následně i do 
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německé zahraniční politiky. Když v roce 1966 nastupoval do funkce 

spolkového ministra zahraničních věcí, předčil svými zkušenostmi většinu 

svých předchůdců-nováčků (ale i pozdějších následovníků) na tomto postu. 

S ohledem na Brandtem dosažené úspěchy není možné nezmínit jeho 

vrozené nadání, šarm a charizma, které mu v politice samozřejmě pomohly 

výrazným způsobem. Brandt byl navíc velice nadaným a charismatickým 

řečníkem. Také to jej odlišovalo od ostatních tehdejších politiků v SRN. 

Brandtovi bylo v době konání zlomového godesberského sjezdu teprve 

šestačtyřicet let, patřil tedy na tehdejší dobu mezi vysloveně mladé politiky. 

Tehdejší západoněmecké politické scéně dominoval více než osmdesátiletý 

konzervativec Adenauer, ale také Erich Ollenhauer, předseda SPD, byl o 

jedenáct let starší než Brandt. Osobní předpoklady a tvrdá systematická 

práce udělaly z Brandta politickou osobnost, která se dokázala vypořádat s 

nejtěžšími výzvami doby. Politika konce 50. let 20. století opouštěla 

uzavřené kabinety, politici museli stále více komunikovat s voliči. Kromě 

velkých projevů a tištěných médií se v masové míře ke slovu hlásil rozhlas, 

a především televizní vysílání. Tato nová dimenze přinesla politikům nové 

možnosti, jak oslovovat voliče, nicméně ne všichni význam televize 

pochopili a dokázali v pravý čas využít. Brandt patřil mezi ty, kteří se pro 

toto médium perfektně hodili. Brandtovo osobní charisma, velmi dobrý a 

srozumitelný projev spolu se schopností jasně formulovat srozumitelné 

myšlenky, a v neposlední řadě mediální trénink, z Brandta udělaly jednoho 

z prvních úspěšných mediálních politiků, který ve Spolkové republice 

Německo ve své době neměl konkurenta. O Brandtovi se tak hovoří jako o 

„německém Kennedym“ i s ohledem na nové prvky vedení předvolební 

kampaně.370 

Tato část práce si klade za cíl zmapovat Brandtovy kroky, které činil 

po vypuknutí druhé berlínské krize a především pak po stavbě berlínské zdi 

a kterými reagoval na politické hrozby, na nastalou situaci v Západním 

Berlíně a na potřeby západoberlínského obyvatelstva. Kromě jeho 

prohlášení, činů a rozhodnutí v samotném městě nelze opomenout jeho 

zahraniční aktivity, mimo jiné opakované snahy o kontakt s Nikitou 

                                                 
370 Münkel, Daniela: Willy Brandt und die „vierte Gewalt“. Politik und Massenmedien in 
den 50er bis 70er Jahren, Frankfurt am Main 2005, s. 219–221. 
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Chruščovem a zahraniční cesty po zemích celého světa. Vzhledem 

k celkovému zaměření této práce, jež se snaží ukázat problematiku možné 

diference společenské, mediální a politické reality vycházející z přístupu 

nových politických dějin na příkladu Západního Berlína a politických kroků 

Willyho Brandta v letech 1961 až 1966, je část této kapitoly věnovaná také 

analýze Brandtových mediálních výstupů a proměně jejich hlavních témat 

v čase. Zároveň je tato pasáž charakteristikou Brandtova mediálního 

přístupu, který patřil ve své době mezi průkopnické. 

 

3.1. Brandt a Berlín 

 

Willy Brandt371 pocházel z Lübbecku, kde se narodil v roce 1913 jako 

nemanželské dítě Martě Frahmové. Mládí budoucího politika ovlivnil jeho 

dědeček Ludwig Frahm, který převzal starost o jeho výchovu. Frahm svojí 

politickou orientací a činností – působil jako místní důvěrník odborů a 

německé sociální demokracie („Sozialdemokratische Partei Deutschlands“ – 

SPD) – zřejmě nasměroval Brandtovo celoživotní politické smýšlení. Do 

sociální demokracie vstoupil již ve svých šestnácti letech.  

Již brzy po svém vstupu do SPD přestal Brandt souhlasit 

s převládající stranickou politikou. Nesouhlasil především s politikou SPD, 

která umožňovala toleranci Brüningova kabinetu. V roce 1931 se proto ve 

svých osmnácti letech Brandt rozhodl z SPD odejít a vstoupit do nově 

vznikající socialistické dělnické strany („Sozialistische Arbeiterpartei“ – 

SAP). Tam se soustředila část stoupenců původně levého křídla SPD. 

Brandtovo členství v SAP v žádném případě neznamená, že by v této době 

patřil mezi příznivce stalinismu, jak to později účelově interpretovalo 

mnoho jeho odpůrců zejména z křesťansko-demokratických kruhů. Pro 

formování Brandtova politického smýšlení však bylo, podle jeho názoru, 

radikálně levicové období zcela klíčové.372  

Ve volbách v roce 1932 SAP nezabodovala a naopak ji začal 

ohrožovat nárůst podpory NSDAP. Nacisté po svém nástupu k moci SAP 

                                                 
371 Příjmení „Brandt“ přejal Willy Brandt až na konci svého působení v exilu – na konci 
druhé světové války. V poválečném Německu se objevuje již jen jako „Willy Brandt“. Jeho 
původní příjmení znělo: „Frahm“. 
372 Lorenz, Einhart (ed.): Hitler ist nicht Deutschland…, s. 15–20. 
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zakázali jako jednu z prvních stran. SAP se ještě v poslední chvíli pokusila 

sloučit s SPD, což se ale vzhledem ke stoupajícímu nacistickému tlaku 

nezdařilo, a musela se uchýlit do ilegality. Rok 1933 tak přinesl do 

Brandtova života významný mezník – v té době dvacetiletý mladý muž 

vyslyšel nabídku a odešel přes Dánsko pracovat pro SAP do norského exilu. 

Zde setrval s krátkými přestávkami až do obsazení Norska nacisty v roce 

1940. Mezi jeho první a hlavní úkoly patřilo především shánění finančních 

prostředků pro financování exilové činnosti SAP. V období Brandtovy 

exilové činnosti neustále narůstaly jeho konflikty se stranickými špičkami, a 

tak od roku 1935 cítil k SAP stále slabší pouto. Brandt se začal více 

angažovat na poli norského dělnického hnutí a žurnalistické tvorby jako 

zahraniční redaktor norského deníku „Dělnické listy“ („Arbeiderbladet“). 

V průběhu 30. let 20. století Brandt několikrát ilegálně navštívil Německo a 

v roce 1937 strávil čtyři měsíce ve válkou zasaženém Španělsku.373  

Brandtovo angažmá ve španělské občanské válce se stalo jedním 

z problematických a jeho politickými rivaly později často zneužívaných 

témat. Oficiálně odcestoval Brandt do Španělska jako válečný korespondent 

tiskového oddělení Norské dělnické strany, nicméně skutečným důvodem 

jeho cesty bylo zprostředkování dialogu mezi SAP a Dělnickou stranou 

marxistického sjednocení („Partido Obrero de Unification Marxista“ – 

POUM). Údajně měl přesvědčit POUM, aby se držela „správného“ 

politického kurzu. POUM trvala na rozdíl od španělské komunistické strany 

na současném průběhu války a revoluce. Proto se přiblížila spíše 

k anarchistům a vzdálila se záměrům Kominterny, která prosazovala pouze 

pokračování války (tedy bez současně probíhající revoluce). Brandta proto 

stalinisty pronásledovaná a likvidovaná POUM považovala za pomahače 

svých pronásledovatelů. Brandt se však dostal do konfliktu i s druhou 

stranou, protože odsuzoval teror, s jakým NKVD („Národnyj komissariat 

vnutrennich del“ – Lidový komisariát vnitřních záležitostí) POUM 

pronásledoval. Proto také hrozil konflikt stalinistů s Brandtem – proto poté, 

co NKVD zatkl vůdce POUM Josepa Roviru a zklikvidoval další vedení 

                                                 
373 Lorenz, Einhart (ed.): Hitler ist nicht Deutschland…, s. 25–50. 
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strany, se Brandt rozhodl urychleně Španělsko opustit a vrátit se do 

Norska.374 

V roce 1939 přišel Brandt definitivně o německé občanství a 

pobýval tak nadále v Norsku na základě norského povolení k pobytu pro 

osoby bez státní příslušnosti. O norský exil jej připravila v roce 1940 

nacistická expanze. Brandtovi začalo jít doslova o život. Za dramatických 

okolností v uniformě norského vojáka a pod cizí identitou se vydal do rukou 

Wehrmachtu s nadějí na své brzké propuštění. Sázka na tuto kartu mu vyšla 

a následně se mu podařilo uprchnout do Švédska. To se mu stalo útočištěm 

pro bezmála pět následujících let.375 

Švédský exil znamenal pro Brandta v podstatě exil dvojnásobný, 

jednak z Německa, jehož občanství mu bylo v roce 1939 odebráno, a 

zároveň z Norska, jehož občanství získal až po příchodu do Švédska v roce 

1940 a ke kterému si během svého pobytu vytvořil pozitivní vztah. O době 

svého nuceného pobytu ve Švédsku Brandt napsal, že tu pracoval ve jménu 

myšlenky svobodného Norska a demokratického Německa.376 Po rozpadu 

exilové organizace SAP, se kterou byl stále ještě volně svázán, přešel v roce 

1944 díky osobnímu angažmá tehdejšího předsedy sociálních demokratů 

Ericha Ollenhauera zpět do SPD. Tento kontakt a osobní vztah 

s Ollenhauerem se ukázal být pro Brandta v budoucnu zcela klíčovým. 

V průběhu svého exilového působení se Brandt nakonec ideově 

odklonil od extrémně levicové SAP a navrátil se ke svému původně 

sociálnědemokratickému přesvědčení pod křídla SPD. Dlouhé působení 

v zahraničí však Brandtovi přineslo cenné výhody a zkušenosti – naučil se 

cizí jazyky, zorientoval se v zahraniční politice, a především získal 

neocenitelné osobní kontakty, které posléze zhodnotil během svého 

poválečného působení. Od dob svého pobytu v exilu navíc Brandt 

prosazoval ve své době výjimečný názor, podle kterého nemělo být 

Německo obecně zaměřováno za Hitlera – tedy že si ne všichni Němci přáli 

                                                 
374 Merseburger, Peter: Willy Brandt…, s. 131–146. 
375 Lorenz, Einhart (ed.): Hitler ist nicht Deutschland…, s. 69–70. 
376 Lorenz, Einhart (ed.): Zwei Vaterländer…, s. 15. 
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válku a že ne všichni Němci bezmezně souhlasili s nacistickou politikou a 

ideologií.377 

Po porážce nacistického Německa se dvaatřicetiletý Willy Brandt 

rozhodl vrátit zpět do jeho původní vlasti. Jako první se mu naskytla 

možnost vydat se tam jako korespondent norského tisku u Norimberského 

tribunálu. Krátce nato působil jako tiskový důstojník Norské vojenské, 

v Berlíně. Od počátku svého pobytu v Berlíně se pokoušel opět uplatnit 

v obnovujících se strukturách SPD. Brandtův návrat do stranických struktur 

SPD po roce 1945 však nebyl jednoduchý, a to ze dvou důvodů. Ani jeho 

kontakty na sociálnědemokratické exilové představitele neodčinily v očích 

jeho oponentů to, že ze strany kdysi vystoupil a že období války nestrávil 

v Německu. Dokonce i mezi Brandtovými spolustraníky se po roce 1945 

projevovala pro poválečné Německo typická nedůvěřivost vůči emigrantům 

a těm, kteří období druhé světové války strávili v cizině. Syndrom „exulanta 

– cizáka“ a s tím spojená naprosto iracionální nedůvěra stranických 

soudruhů, ale i mnoha „obyčejných Němců“, tak Brandta provázely ještě 

dlouho po skončení druhé světové války; viditelně minimálně do konce 60. 

let 20. století, latentně pak až do konce jeho života. Stranické struktury SPD 

byly po válce obnovovány především z řad těch, kteří přežili válku a zůstali 

v Německu. Vzhledem k dlouhému trvání nacistické diktatury a silnému 

vlivu nacistického hnutí a ideologie na společnost v podstatě nešlo ani 

v případě SPD hovořit o přeživší fungující ilegální sociálnědemokratické 

organizaci. Problémem „reaktivovaných“ stranických činitelů se tak často 

stala zastaralost jejich politických názorů, které nezřídka navazovaly na 

pozice hájené počátkem 30. let 20. století a nereflektovaly (a vzhledem 

k izolaci ani nemohly) vývoj politických názorů a přístupů diskutovaných 

v exilu v době války.  

Po konci války, která zanechala Německo v troskách, bylo třeba 

mimo jiné obnovit také politický život. Společnost se musela znovu naučit 

svobodně formulovat a prosazovat politické názory. Není proto 

nepochopitelné, že se i SPD nacházela bezprostředně po roce 1945 ve stádiu 

vnitřních rozepří a hledání svého politického směřování. Zde je nutné 
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připomenout, že (nejen) na území sovětské okupační zóny, ale i Berlína, 

infiltrovalo do (doposud celoněmecké, respektive celoberlínské) SPD 

mnoho osob se zjevným zájmem či úkolem stranu názorově posunout více 

doleva a připravit ji na „fúzi“ s KPD („Kommunistische Partei 

Deutschlands“ – Komunistická strana Německa). Ta se nakonec zdařila ve 

Východním Berlíně a v Sovětské okupační zóně.378 

 

*** 

 

Koncem 40. let 20. století se dalo rozlišit několik konfliktních linií, které 

uvnitř SPD oddělovaly skupiny s rozdílnými politickými názory. Významná 

konfliktní linie probíhala mezi západoberlínskou stranickou organizací SPD 

a spolkovou centrálou SPD – ta se týkala především otázek postavení 

Berlína, respektive později Západního Berlína, německé otázky a také 

postavení SPD ve spolkové politice. Druhá a pro Brandta významnější 

konfliktní linie se táhla uvnitř samotné západoberlínské SPD – na jedné 

straně stálo levicové křídlo Franze Neumanna a na straně druhé pravicové 

křídlo skupiny Ernsta Reutera. K druhému zmiňovanému se hlásil i Willy 

Brandt. Franz Neumann byl dlouhodobým předsedou zemské 

západoberlínské organizace SPD a Ernst Reuter usedl v druhé polovině 40. 

let 20. století do křesla berlínského úřadujícího starosty. Neumannovy 

názory se kryly s výmarsky-tradicionalistickým konzervativním přístupem 

stranického vedení celoněmecké SPD tak, jak jej představovalo stranické 

vedení v době Kurta Schumachera a Ericha Ollenhauera.379 Ernst Reuter 

naopak patřil ke skupině exilových sociálních demokratů.380  

Willyho Brandta je možné zařadit do obrozené sociálnědemokratické 

generace, která dorostla v průběhu druhé světové války a která 

v poválečném období konkurovala skupině navazující na dobu Výmarské 

republiky. Od počátku Brandtova působení v Berlíně jej významně 

podporoval Reuter, jenž se mu snažil předat některé zásady své komunální 

                                                 
378 Obšírně se zápasu o vznik SPD věnují kapitoly 10 až 12 in: Hurwitz, Harold: 
Demokratie und Antikommunismus in Berlin nach 1945, Band IV, Die Anfänge des 
Widerstandes, Teil 2, Zwischen Selbsttäuschung und Zivilcourage: Der Fusionskampf, s. 
863–1372. 
379 Münkel, Daniela (ed.): Auf dem Weg nach vorn…, s. 27. 
380 Barclay, David E.: Schaut auf diese Stadt…, s. 152–190. 
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politiky a do jisté míry ho považoval za svého žáka a nástupce. Ne vždy byl 

Brandt pozorným posluchačem svého učitele. Na rozdíl od Reutera 

fascinovala Brandta politika více než každodenní řešení komunálních 

problémů, ze všeho nejvíce ho však přitahovala zahraniční politika. Brandt 

se ale zcela neodklonil od Reuterova přístupu a dá se říci, že hlavní zásada 

jeho politiky pochází od Reutera – zásada „dělat politiku pro lidi“. Toto 

heslo se stalo středobodem veškeré Brandtovy politické činnosti.  

Po Reuterově smrti v roce 1953 ztratil čtyřicetiletý Brandt výrazného 

zastánce a nedokázal se ještě plně v zemské politice prosadit. Stejně jako 

v roce 1952, kdy se poprvé ucházel o předsednické křeslo zemské SPD, 

prohrál proti Franzi Neumannovi i v roce 1956.381 Uvolněné místo starosty 

Západního Berlína obsadil po Reuterově smrti Otto Suhr – muž 

kompromisu obou znesvářených politických křídel západoberlínské SPD. 

Brandt pak dosedl na Suhrem uvolněné místo předsedy západoberlínského 

Senátu. Suhrův špatný zdravotní stav vyžadoval, aby ho při některých 

aktech zastupoval předseda západoberlínského městského shromáždění – 

Willy Brandt. V této době byl již Brandt zkušeným (nejen) komunálním 

politikem a vzhledem k rozsahu svých zkušeností jak ze západoberlínského 

senátu, z působení po boku Ernsta Reutera, tak i z doby zastupování Otto 

Suhra při nejvyšších aktech, se etabloval jako jeden z nejschopnějších, 

nejvlivnějších a nejzkušenějších mužů západoberlínské politiky. Od počátku 

své komunální kariéry začal s ohledem na své dřívější působení v tisku na 

svoji dobu a postavení navazovat zcela netypický vztah s novináři – byl 

k nim naprosto otevřený a pěstoval s nimi vřelý dialog. V praxi to vypadalo 

tak, že se s nimi po velkých politických jednáních pravidelně scházel na 

kávu a malé občerstvení. Novináři tak s ním vše mohli dopodrobna 

prodiskutovat a pobavit se o jeho názorech.382 

Od počátku 50. let 20. století zintenzívnil Brandt práci na posílení 

své pozice v západoberlínské zemské organizaci SPD, které stále dominoval 

Neumann. Vzájemnému vztahu obou mužů nechybělo napětí a poznamenala 

jej řada pomluv především ze strany Neumanna. Opět zde zapůsobil tzv. 

emigrantský komplex, tedy obavy z těch, kteří se navrátili z emigrace. 

                                                 
381 Merseburger, Peter: Willy Brandt 1913–1992…, s. 306–308. 
382 Merseburger, Peter: Willy Brandt 1913–1992…, s. 330. 
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Neumann spolu s Schuhmacherem, mezi jehož kritiky patřil Brandt spolu s 

Reuterem, zabraňoval vzestupu Brandta uvnitř strany. Brandt se sice snažil 

vzájemný vztah urovnat, dokonce zaslal v první polovině 50. let 20. století 

několik dopisů s návrhem na usmíření, jejich vzájemná konkurence o 

nejvyšší stranické posty však znovu nechávala spory rozhořet. V dopisech 

svým známým kritizoval Brandt především politický provincionalismus 

Západního Berlína. Od poloviny 50. let 20. století pak Brandt systematicky 

pracoval na upevnění své pozice, na přesvědčování jednotlivých stranických 

organizací a buněk a na získávání jejich podpory, která byla pro volbu 

předsedy klíčová.383 

Zásadní a nepříliš známý zlom v Brandtově politické kariéře přinesl 

5. listopad 1956.384 V průběhu pokojné demonstrace konané jako vyjádření 

protestu obyvatel Západního Berlína s krvavými událostmi v Maďarsku 

vystoupil před západoberlínskou radnicí v Schönebergu místo nemocného 

úřadujícího starosty Západního Berlína Otto Suhra spolu s několika 

předřečníky Franz Neumann, do té doby leader západoberlínské SPD a 

protivník Brandta. Ve svém projevu vzpomínal především na minulost 

Berlína, na proběhlé krize jako například na blokádu Berlína, a pouze 

dokázal „potvrdit“ správný kurz politiky SPD. Dav plný emocí se 

s projevem neztotožnil a Neumanna odmítl dále poslouchat. Neumann si 

hlučení davu špatně vyložil a pokračoval v projevu dále, čímž ještě více 

rozvířil emoce. Vzhledem k tomu, že se k řečnickému pultu dralo mnoho 

demonstrantů a podařilo se jim i promluvit, byly mikrofony vzápětí 

odpojeny. 385 

Následně začal dav skandovat jméno tehdejšího předsedy městského 

shromáždění Willyho Brandta a požadoval jeho vystoupení. Brandt, který se 

v té době nacházel ve své kanceláři a s projevem nijak nepočítal, nakonec 

skutečně před dav předstoupil. Jeho projev provázely velké organizační 

zmatky a opakované technické výpadky zvukové aparatury.386 Ve svém 

projevu požadoval konkrétní kroky – přerušení vztahů se Sovětským 

                                                 
383 Heimann, Siegfried (ed.): Berlin bleibt frei… s. 26–30. 
384 Rozhovor Hurwitz, s. 6–8, viz Příloha 8.1. 
385 Schroeder, Friedrich-Christian: Der 5. November 1956 in Berlin. Anschub für die 
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svazem, bojkot sovětských lodí v německých přístavech a slíbil zaslat ve 

jménu protestujících telegram Organizaci spojených národů.387 Vzhledem k 

nepřehlednosti situace na místě se demonstranti těsně poté, co Brandt 

domluvil, vydali do Dahlemu a k Braniborské bráně. Demonstranti vytvořili 

dva nezávislé průvody, oba se ubíraly k sektorovým hranicím poblíž 

Braniborské brány. Reálně hrozilo, že tam dojde ke střetu 

s východoněmeckými policisty. Eskalace také hrozila přímo u památníku 

Sovětské armády v Tiergartenu, který střežili přímo sovětští vojáci.388 Willy 

Brandt však dokázal na sektorové hranici za pomoci policejního automobilu 

s tlampačem uklidnit zhruba dvě stovky nejdivočejších demonstrantů 

odhodlaných proniknout do východního sektoru a dav odklonit.389 Podle 

některých svědectví již byly za sektorovou hranicí připraveny sovětské 

tanky a jednotky odhodlané nevpustit do Východního Berlína žádného z 

protestujících.390 Tato událost znamenala pro Neumanna obrovskou 

politickou ztrátu a prakticky ho připravila o možnost v budoucnu 

kandidovat na post západoberlínského starosty. Naopak Brandta, který se 

v projevu zaměřil na konkrétní kroky a postavil se (alespoň symbolicky) za 

požadavky davu, katapultoval tento úspěch na pozici nejoblíbenějšího 

politika Západního Berlína. Navíc se mu podařilo zabránit možnému 

krveprolití na sektorové hranici a zažehnat zřejmou provokaci ze strany 

Stasi.391 Mnozí začali věřit, že by se Brandt mohl stát politickou osobností 

podobných rozměrů, jako býval Ernst Reuter.392 

Neumannova pozice ale zůstala ve straně ještě po určitou dobu 

relativně silná a Brandtovi se ještě nepodařilo získat post zemského 

stranického předsedy. Výrazně úspěšnější byl v kandidatuře na úřad starosty 

Západního Berlína po smrti Otto Suhra. I díky tomu, že se Neumann 

                                                 
387 Merseburger Peter, Willy Brandt…, s. 338. 
388 Jinak velmi podrobná Merseburgerova kniha se důvody pro pohyb davu nezabývá. Po 
popisu obsahu projevu se omezuje na sdělení, že „se dav vydal směrem…“, zde viz 
Merseburger Peter: Willy Brandt…, s. 338. Situaci podrobně popisuje Hurwitz ve svém 
rozhovoru s některými detaily, které se nepodařilo ověřit. Další vzpomínky účastníků viz 
například: Schroeder, Friedrich-Christian: Der 5. November 1956 in Berlin. Anschub für 
die Karriere Willy Brandts, Deutschlandarchiv 6/2008, s. 1030–1030 a například Meyr, 
Fritjof: Anmerkung. Kein Anschub für Brandts Karriere. Deutschlandarchiv 6/2009 s. 
1040–1041. 
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390 Schmidt, Wolfgang: Kalter Krieg…, s. 207 a 208. 
391 Rozhovor Hurwitz, s. 8, viz Příloha 8.1. 
392 Heimann, Siegfried: Berlin bleibt frei…, s. 30. 
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nepovedeným projevem z listopadu 1956 kvůli totálnímu nepochopení 

požadavků obyvatel Západního Berlína připravil o velkou část sympatií 

svých spolustraníků, mohl Willy Brandt usednout 3. října 1957 do křesla 

úřadujícího starosty Západního Berlína. Na tuto pozici dosáhl ve svých 

třiačtyřiceti letech a tím se také otevřela nová kapitola jeho politického 

života.393 

Dne 17. října 1957 v souvislosti se svým nástupem do úřadu starosty 

Západního Berlína přednesl Willy Brandt své vládní prohlášení, ve kterém 

mimo jiné zmínil potřebu a připravenost jednat s východoberlínským 

magistrátem o technických záležitostech. Udal tak celkový směr své politice 

v následujících letech, kdy se snažil zamezit stále výraznějšímu rozdělování 

města a zmenšit každodenní komplikace života obyvatel města plynoucí 

z jeho politické a správní dvojjedinosti.394 Brandt nastoupil do nového úřadu 

na prahu pro Berlín velmi výbušné doby. Od 13. října 1957 do listopadu 

1957 probíhala tzv. malá blokáda Berlína. Šlo o chystanou akci, o které však 

spojenci Brandta informovali až na poslední chvíli. Důvodem této akce se 

stala prováděná měnová reforma v NDR. Uzavření hranic v Berlíně mělo 

v nejkritičtější době stabilizovat společnost NDR. Východoněmecký režim 

začal navíc ve zvýšené míře kontrolovat především poštovní vlaky 

projíždějící územím NDR mezi Západním Berlínem a Spolkovou 

republikou. Na to reagovali západní spojenci zavedením malého leteckého 

mostu, kterým přepravovali citlivé vojenské materiály – tiskopisy, poštu a 

další zneužitelné zboží.395 

 Situace hrozící další eskalací a zhoršením situace v Západním 

Berlíně vyžadovala okamžité Brandtovy kroky. Ani hrozba možného 

trvalého nasazení kontrol na hranici kolem Západního Berlína nedokázala 

přimět západní spojence a především Spojené státy k rozhodné reakci. Za 

slabou reakci na tuto hrozbu se koncem října 1957 zpětně omluvil americký 

velvyslanec Bruce. Tváří v tvář hrozící krizi a izolaci Západního Berlína 

našel Brandt společnou řeč jen se spolkovým ministrem zahraničí 

Brentanem – oba byli odhodláni ukázat sílu a jasnost závazku SRN k 
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Západnímu Berlínu. Prostor k tomuto manévru ale měla Spolková republika 

v podstatě pouze v hospodářských vztazích se zeměmi východního bloku. 

„Tvrdší“ postup s důrazem na Západní Berlín a jeho sounáležitost se SRN 

se tedy začal aplikovat při jednáních o nové smlouvě mezi Spolkovou 

republikou a Sovětským svazem o hospodářských a konzulárních otázkách. 

Brandt od začátku požadoval jasné vymezení platnosti smlouvy, kterou 

měla uzavřít Spolková republika se Sovětským svazem s platností i na 

území „Land Berlin“ či „Berlin West“. Tomuto explicitnímu vymezení 

platnosti se Sověti s ohledem na svoji interpretaci zahraničněpolitického 

postavení Západního Berlína bránili. Spor se však táhnul až do doby stavby 

berlínské zdi, kdy se situace stabilizovala. Nakonec se tedy ve smlouvě 

použila běžná formulace, že se platnost smlouvy vztahovala pouze na 

území, kde se k platebnímu styku využívalo západoněmecké marky.396 

Po odeznění tzv. malé berlínské blokády z roku 1957 nastalo pro 

Brandta krátké období uklidnění, ve kterém se mohl postupně etablovat ve 

svém úřadu. Pokusil se také začít plnit program svého vládního prohlášení. 

Dne 16. června 1958 vypracoval soubor deseti otázek397 a odeslal je „Správě 

východního sektoru v Berlíně“.398 Již samo oslovení adresáta dávalo 

předpokládat, že odpověď nikdy nepřijde. Jiné oslovení však vzhledem 

k oficiální západoněmecké a západoberlínské politice o neuznání státní 

suverenity NDR a jejích institucí nebylo přijatelné. Soubor těchto otázek je 

však sám osobě zajímavým výpovědním materiálem o situaci Západního 

Berlína tehdy ještě neobklopeného zdí a o snaze Brandtovy politiky 

docílit ulehčení života obyčejných obyvatel města. 

Příloha dopisu Willyho Brandta pro „Správu východního sektoru 

v Berlíně“: 399  

 

„10 otázek na Správu východní zóny v Beríně 

 
                                                 
396 Schmidt, Wolfgang: Kalter Krieg…, s. 215–216. 
397 Schreiben aus dem Büro des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Brandt, an die 
„Verwaltung des Ostsektors von Berlin“, 16. června 1958, in: Heimann, Siegfried: Berlin 
bleibt frei, s. 242. Citace vychází z: LAB, B Rep 002/10978. 
398 V originále: „Verwaltung des Ostsektors von Berlin“. 
399 Schreiben aus dem Büro des regierenden Bürgermeisters von Berlin, Brandt, an die 
„Verwaltung des Ostsektors von Berlin“, 16. června 1958, in: Heimann, Siegfried: Berlin 
bleibt frei, s. 242–244. 
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1) Je správa východního sektoru připravená, 

a) zasadit se u úřadů sovětské okupační zóny400 o to, aby byli 

z vězení propuštěni odsouzení po událostech 17. července 

1953? 

b) zasadit se alespoň o to, aby byli propuštěni političtí vězni 

se zdravotními problémy? 

2) Je správa východního sektoru připravená zasadit se u úřadů 

sovětské okupační zóny, 

a) aby se ulehčily návštěvy obyvatel Západního Berlína u 

jejich příbuzných žijících v zóně?401 

b) aby byla obyvatelům Západního Berlína vydávána 

dlouhodobá povolení pro návštěvu hřbitovů v okolí našeho 

města? 

c) aby se ulehčila procedura vydávání cestovních povolenek 

obyvatelům východního sektoru pro cesty do Západního 

Německa? 

3) Je správa východního sektoru připravená, zasadit se u úřadů 

sovětské okupační zóny, 

a) aby byly poplatky za používání vodních cest ošetřeny 

ujednáním, které by zohledňovalo případné škody způsobené 

výstavbou zdymadla „Geesthacht“? 

b) aby byly vyřešeny poplatky za užívání dálnic globálním 

ustanovením, které by mezi sebou uzavřely odpovědné 

správy obou stran? 

4) Je správa východního sektoru připravená, zasadit se u úřadů 

sovětské okupační zóny, aby byl zahrádkářům a obyvatelům 

umožněn vstup do zahrádkářských kolonií, který jim byl v roce 1952 

zakázán a aby jim bylo znovu umožněno využívat tyto pozemky na 

kraji Berlína? 

5) Je správa východního sektoru připravená, zasadit se u úřadů 

sovětské okupační zóny a jejích bezpečnostních orgánů 

                                                 
400 Originální pojem „die Behörden der Sowjetischen Besatzungszone“ označuje vládu 
Německé demokratické republiky. 
401 Originální pojem „Zone“ označoval s odvoláním na termín sovětská okupační zóna 
(„Sowjetische Besatzungszone“) v západoněmecké terminologii NDR či její území. 
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a) o ukončení politických kázeňských trestů ve 

východoberlínských podnicích? 

b) o odstranění z politických důvodů přijatých překážek pro 

všechny takzvané pendlery402? 

6) Je správa východního sektoru připravená, zasadit se u úřadů 

sovětské okupační zóny, aby byly ukončeny v poslední době 

zostřené kontroly na sektorových a zónových hranicích zaměřující se 

především na příruční zavazadla a osoby? 

7) Je správa východního sektoru připravená, zasadit se u úřadů 

sovětské okupační zóny, aby byly noviny a časopisy vycházející 

v současné době na území Berlína dostupné v obou částech města? 

8) Je správa východního sektoru připravená, zasadit se u úřadů 

sovětské okupační zóny, aby bylo obnoveno telefonické spojení 

obou částí města? 

9) Je správa východního sektoru připravená, zasadit se u úřadů 

sovětské okupační zóny, aby byl obnoven nerušený provoz tramvají 

a autobusů v celém Berlíně? 

10) Je správa východního sektoru připravená podílet se na řešení 

otázek výstavby města dotýkajících se celoberlínského kontextu?“ 

 

Dopis „Správě východního sektoru v Berlíně“ nakonec zůstal podle 

očekávání bez odpovědi a naopak přišel na podzim roku 1958 neočekávaný 

výpad ze strany NDR a následně i SSSR. Nejprve v říjnu 1958 Walter 

Ulbricht prohlásil, že se Západní Berlín nachází na území Německé 

demokratické republiky. O měsíc později, v listopadu 1958, vyostřil Nikita 

Chruščov své požadavky na západní spojence ultimátem. Západní Berlín – 

exkláva Západu – byl trnem v oku představitelů východoevropských 

komunistických režimů již delší dobu. Největší, především hospodářské, 

komplikace pak způsobovala samozřejmě Německé demokratické republice. 

Nikita Chruščov se proto snažil napomoci k vyvolání posunu v německé, 

resp. berlínské, otázky směrem, který mu bude vyhovovat.403  

                                                 
402 V originále: „Grenzgänger“. 
403 Kissinger. Henry: Umění diplomacie, s. 594. 



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 182 

Uzavření hranic uvnitř Západního Berlína – posledního volně 

průchodného místa v železné oponě – mělo přinést definitivní stabilizaci 

východního bloku. Sovětský svaz sice dlouhodobě preferoval vytvoření 

Svobodného města Berlín (zahrnujícího pouze západní okupační sektory), 

jakéhosi třetího mezistátu mezi SRN a NDR na německém teritoriu. Toto 

řešení však nebylo pro Západ v žádném případě akceptovatelné a Chruščov 

tak chtěl napomoci sjednání kompromisu silou. V listopadu 1958 vyhlášené 

ultimátum vyzývalo západní spojence k jednání o otázce Berlína. Opět 

požadovalo přeměnění Berlína ve svobodné demilitarizované město pod 

mezinárodní kontrolou. V opačném případě pohrozil Sovětský svaz 

uzavřením separátní mírové smlouvy s Německou demokratickou 

republikou a de facto předáním kontroly nad pozemními přístupovými 

cestami do Západního Berlína orgánům Německé demokratické 

republiky.404  

Pro Brandta odstartovalo toto sovětské ultimátum období 

obrovského politického vypětí. Od počátku hájil zachování svobodné 

existence města v současné podobě se silnými bezpečnostními a politickými 

vazbami na Západ. Reakce úřadujícího starosty odpovídaly převažujícímu 

názoru obyvatel Západního Berlína. Ukázalo se to v zemských volbách, 

které v Západním Berlíně následovaly jen těsně po vyhlášení Chruščovova 

ultimáta. Brandt v nich s SPD zvítězil nad CDU s jednoznačným heslem: 

„Berlín zůstane svobodným“!405 SPD získala při 93 procentní účasti voličů 

celkem 52,6 procenta hlasů. Do městského shromáždění se probojovala již 

jen křesťanskodemokratická CDU. I přes nadpoloviční většinu získanou ve 

volbách se Brandt v době krize rozhodl oslovit s nabídkou participace na 

široké vládní koalici také CDU.406 

Volební úspěch – zisk nadpoloviční většiny v zemských volbách pro 

západoberlínskou SPD – katapultoval Willyho Brandta mezi nejpopulárnější 

a nejúspěšnější sociálnědemokratické politiky v Německu. Brandtův úspěch 

je zjevný z výsledků zemských voleb do západoberlínského městského 

shromáždění v letech 1946 až 1971. Toto období je kontextem vývoje před i 

                                                 
404 Stern, Carola: Willy Brandt, s. 49–51. 
405 V originále: „Berlin bleibt frei!“ 
406 Heimann, Siegfried: Berlin bleibt frei…, s. 34–35. 
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po období, kdy stál Brandt v čele Západního Berlína a na čele zemské 

volební kandidátky SPD. Podařilo se mu zastavit pokles preferencí, který 

nastal po smrti Ernsta Reutera, kdy se SPD nemohla dlouho vyrovnat se 

ztrátou oblíbeného, úspěšného a silného stranického lídra. Výraznější nárůst 

preferencí je možné pozorovat až od roku 1958, kdy se Brandt jednoznačně 

vyprofiloval ve vedoucí osobnost západoberlínské SPD. Úspěch a 

všeobecnou popularitu jeho osoby a jeho politiky dokazují výsledky voleb 

ze dne 17. února 1963, kdy SPD získala jasnou absolutní většinu – celkem 

61,9 procenta hlasů. Po odchodu Willyho Brandta do spolkové politiky pak 

nastal v letech 1967 a 1971 v Západním Berlíně odliv voličů od SPD.407 

 

Tab 15: Výsledky voleb do západoberlínského městského shromáždění 

v letech 1946 až 1971 (v procentech). 
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Zdroj: Chroniken, in: Sammlung Hurwitz, GESIS. 
Poznámka: Volby dne 20.10.1946 zohledňují výsledek voleb do 
celoberlínského městského shromáždění v západních okupačních sektorech. 
 

Brandtův úspěch stál kromě nového směru jím prosazované politiky 

především na jeho vystupování. Vystoupení, která podnikal v zájmu 

                                                 
407 Chroniken, in: GESIS, Sammlung Hurwitz. 
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svobody a bezpečnosti Západního Berlína, ohromovala moderností a 

svěžestí, což ještě podtrhoval věkový rozdíl mezi ním a obvykle mnohem 

staršími německými politiky. Spolu se svou manželkou tvořili velmi 

moderní politický pár. Západoberlínský primátor však své politické snažení 

neomezoval jen na území SRN. V únoru a březnu 1959 vyrazil na cestu 

kolem světa a všude se snažil jednat ve prospěch Západního Berlína. 

Navštívil Severní Ameriku, Japonsko, Hongkong, Thajsko, Barmu, Cejlon, 

Pákistán a Indii. Jeho kroky mu neustále zvyšovaly popularitu a v roce 1959 

dosahoval ve Spolkové republice téměř popularity kancléře Adenauera. Je 

nutné si při tomto srovnání uvědomit, že o pouhé dva roky dříve, v roce 

1957, získala kancléřova CDU ve spolkových volbách nadpoloviční 

většinu.408 

V tomto období se Brandt snažil, aby Západní Berlín vystupoval v 

souladu se spolkovou zahraniční politikou a aby všechny jeho 

zahraničněpolitické kroky byly odsouhlaseny v Bonnu a také západními 

spojenci. V rámci velmi úzkého manévrovacího prostoru se ale již tehdy 

Brandt pokoušel nastolit vlastní směr v zahraniční politice – zkoušel činit 

vlastní „malé kroky a sondáže“409 především vůči představitelům 

východního bloku. V rámci této politiky jednal v lednu 1958 s 

komandantem sovětského sektoru v Berlíně. Sklidil za to obrovskou kritiku, 

nicméně pragmaticky argumentoval, že vedl tvrdé rozhovory a že „Sověti 

[jako] […] čtvrtá kontrolní moc v Berlíně, to je realita“.410 V březnu 1959 

pak Brandt plánoval setkání na sovětské ambasádě ve Východním Berlíně 

se sovětským vůdcem Nikitou Chruščovem, ovšem tehdy se musel svého 

plánu vzdát a schůzku na poslední chvíli odmítnout. Hlavním důvodem 

odmítnutí byl nesouhlas Spojených států vyslovený prostřednictvím 

amerického velitele okupačního sektoru v Berlíně Bernarda Guflera.411 Jeho 

vztah s Brandtem byl velmi napjatý a Brandtovu politiku nepodporoval, 

takže mu vzkázal, že by po rozhovoru s Chruščovem nemusel být vpuštěn 

                                                 
408 Heimann, Siegfried: Berlin bleibt frei…, s. 35–37. 
409 Originál: „Eigene kleine Schritte und Sondierungen“, in: Heimann, Siegfried: Berlin 
bleibt frei…, s. 46. 
410 Originál: „Sowjets [als] […] vierte Kontrollmacht in Berlin. […][D]as ist Realität.“, in: 
Heimann, Siegfried: Berlin bleibt frei…, s. 46. 
411 Kreisky, Bruno: Im Strom der Politik. Der Memoiren zweiter Teil, Wien – München – 
Zürich 2000, s. 19. 
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zpět do západních berlínských sektorů. Koaliční CDU navíc hrozila 

rozpadem koalice v případě uskutečnění setkání.412 

 

*** 

 

V době vyhlášení Chruščovova ultimáta vrcholil vnitřní konflikt uvnitř 

spolkové SPD. Tato strana setrvávala od konce druhé světové války 

v neustálé opozici a vnitrostranická kritika konzervativního vedení 

s postupem doby sílila. Zároveň se straně neustále vzdalovalo reálné 

naplnění jejích zahraničněpolitických cílů – po událostech v sovětském 

bloku v 50. letech 20. století bylo již pro západoněmecké voliče 

nemyslitelné podporovat stranu, v jejímž programu figurovala snaha 

odpoutat Spolkovou republiku od Západu a přiblížit jí východnímu bloku. 

Vize sjednoceného Německa jako mostu mezi Východem a Západem také 

přestávala být obecně přijatelná. Navíc moderní trendy hovořily proti 

setrvávání sociálních demokracií v úzké svázané formě zacílené pouze na 

dělnictvo a nabádaly k otevření strany širším společenským vrstvám. 

Vnitřní reflexi SPD urychlil především zisk nadpoloviční většiny 

Unie (CDU/CSU) ve volbách do Spolkového sněmu v roce 1957. Pro SPD 

to znamenalo další zklamání v řadě, protože se jí opět vzdálila naděje na 

vstup do spolkové vlády. Vnitrostranická krize tak umožnila prosazení 

křídla generace mladých a reformně smýšlejících politiků uvnitř SPD. 

Programový přerod uvnitř SPD vyvrcholil na sjezdu v Bad Godesbergu 

v roce 1959, kdy byly položeny základy pro přeměnu SPD ve stranu 

založenou na moderních principech a hodnotách. Úkol celé strany tehdy 

velmi trefně (toto hodnocení je samozřejmě možné jen díky historickému 

odstupu – pozn. TN) pojmenoval Willy Brandt:  

 

„Musí se odhodit ideologický balast, zformovat moderní 

hospodářská politika a zároveň jasně naznačit, že bude bezpečnost 

státu a vztah ke Spojencům ve spolehlivých rukách“.413  

 

                                                 
412 Heimann, Siegfried: Berlin bleibt frei…, s. 46. 
413 Münkel, Daniela (ed.): Auf dem Weg nach vorn. …, s. 57. 
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Tento sjezd a celková změna programu umožnily další vzestup Willyho 

Brandta ve spolkové organizaci SPD. Nový program vyžadoval i novou tvář 

a tou zcela jistě nemohl být dlouholetý předseda SPD Ollenhauer, byť zatím 

nedošlo k vážnému otřesu jeho autority. Brandt splňoval všechna kritéria 

kladená na novou tvář SPD, která ji měla přivést k volebnímu úspěchu.414 

S konečnou platností byl Brandt jmenován kandidátem na úřad kancléře pro 

volební boj v roce 1961 v listopadu 1960. Předsedou strany i nadále 

setrvával Ollenhauer. Osmačtyřicetiletý Brandt měl tedy vyzvat 

v nastávajících spolkových volbách v roce 1961 o třicet sedm let staršího 

Adenauera. V průzkumech veřejného mínění dokonce postupně dotahoval 

Brandt na Adenauera a jeho šance na úspěch rozhodně nebyly 

zanedbatelné.415 

I přes sílící oblibu mezi obyvateli Západního Německa a Západního 

Berlína měl Brandt stále ještě mnoho odpůrců i uvnitř své vlastní strany. 

Důkazem toho jsou některé nezdary při hlasování o jeho návrzích 

v západoberlínském městském shromáždění, v němž měla SPD pohodlnou 

většinu. Rychlý vzestup Brandta a stále ještě živé sebevědomí jeho 

konkurenta Neumanna totiž vedly k vnitřnímu rozštěpení západoberlínské 

SPD a dá se říci, že míra rozkolu uvnitř zemské stranické organizace byla 

srovnatelná s bouřlivým počátkem 50. let 20. století. Brandt chtěl od 

počátku svého působení na západoberlínské radnici eliminovat spory se 

stranou a působit v ní smířlivě. Pomluvy a šeptandou šířené polopravdy 

však stále znovu a znovu oslabovaly jeho pozici. Zde se dá říci, že 

Brandtova vnitrostranická opozice používala stejné praktiky jako jeho 

političtí konkurenti z jiných stran. Mezi nejčastější patřily pomluvy 

akcentující jeho nemanželský původ, (protiněmeckou) činnost za války, 

návrat do Berlína v norské uniformě či jeho údajné úzké kontakty na SED. 

Je nutné dodat, že specifické berlínské milieu charakterizovala vzájemná 

interakce západního a východního bloku. Mezi významné Brandtovy kritiky 

se řadili i představitelé Východního Berlína a NDR a tak zněly výtky a 

pomluvy vůči Brandtovi ve vzácném akordu západo- i východoněmeckých 

politiků. Spolu s přibližujícím se termínem spolkových voleb v září 1961 

                                                 
414 Heimann, Siegfried: Berlin bleibt frei…, s. 37–38. 
415 Heimann, Siegfried: Berlin bleibt frei…, 37. 
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samozřejmě narůstalo i množství pomluv a verbálních útoků na Willyho 

Brandta. Vzhledem k předvolebnímu sebezáchovnému reflexu uvnitř SPD 

se dařilo Brandtovi tyto útoky odrážet, přičemž z jeho vlastní strany jich 

přicházelo s postupem doby stále méně.416 

Willy Brandt byl navíc po celou dobu své politické kariéry 

konfrontován s obviněními, že je napojen na východoněmeckou či dokonce 

sovětskou tajnou službu, a na konci jeho kariéry na kancléřském postu také 

figuruje Guillaumova aféra, kdy došlo k odhalení východoněmeckých 

agentů státní bezpečnosti („Staatssicherheit“ – StaSi) v jeho nejbližším 

okolí. Dnešní výzkumy dosud neodhalily jakékoliv Brandtovo vědomé 

napojení či dokonce spolupráci s východevropskými tajnými službami, 

každopádně ty se neustále zajímaly o jeho osobu a velmi často se jim 

podařilo infiltrovat do jeho okolí. V tomto období přelomu 50. a 60. let 20. 

století na Brandta donášel především dlouholetý zemský sekretář SPD a 

pozdější západoberlínský senátor Josef Braun s krycím jménem „Freddy“.417 

 

*** 

 

Pro celkové pochopení Brandtovy role jako starosty, je třeba podrobit 

analýze dobovou zemskou berlínskou ústavu, která vymezovala ústavní 

rámce působení všech představitelů zemské vlády Západního Berlína. Je 

nutné si položit otázku, jaké byly pravomoci úřadujícího starosty a naopak 

jak ho svazoval vztah k městskému shromáždění. 

Ústavní systém Západního Berlína (zde chápaný jako zemské 

ústavní uspořádání) byl v době stavby berlínské zdi velmi specifický. De 

iure totiž (západo-) berlínská ústava platila na území celého Berlína, de 

facto však byla z ní vycházející práva aplikovatelná pouze v jeho západní 

části. Navíc bylo třeba zohlednit některá zvláštní spojenecká práva 

vyplývající z okupačního statutu. Obyvatelé Západního Berlína418 volili 

                                                 
416 Heimann, Siegfried: Berlin bleibt frei…, s. 37–39. 
417 Heimann, Siegfried: Berlin bleibt frei…, s. 39–40. 
418 Při popisu fungování západoberlínského ústavního rámce opouštím pro snadnější 
pochopitelnost pojmenování používaná v zemské ústavě. Tam se pojem „West Berlin“ či 
„West Berliner“ nevyskytuje. Tato studie vychází ze situace de facto, tedy zohledňuje fakt, 
že práva daná berlínskou ústavou nejsou na území sovětského okupačního sektoru 
vykonatelná ani vymahatelná. 
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každé čtyři roky 140 zástupců do městského shromáždění 

(„Abgeordnetenhaus“). Voleb, které probíhaly na základě 

personifikovaného volebního systému, se mohli zúčastnit všichni obyvatelé 

Západního Berlína, již dovršili 20. rok svého života. Jen pro srovnání, 

v ostatních spolkových zemích i ve spolkových volbách se v té době volilo 

až ve věku 21 let.419 

V čele městského shromáždění stál předseda a dva místopředsedové. 

Mezi základní poslání městského shromáždění patřila především 

zákonodárná činnost v Západním Berlíně. Shromáždění dále volilo a 

pověřovalo západoberlínské poslance-pozorovatele Spolkového sněmu a 

v neposlední řadě volilo ze svého středu členy městského senátu („Senat“) – 

senátory („Senator“). Městský senát zastával funkci vlády a senátoři funkci 

ministrů – každý senátor zastupoval jeden resort. Maximální počet senátorů 

dosahoval počtu 14 a senátu předsedal úřadující starosta („Regierender 

Bürgermeister“)420 a jeho zástupce – starosta („Bürgermeister“). V Senátu 

zasedali senátoři s následujícími rezorty: 1. Spolkové záležitosti, 2. Pošta a 

telekomunikace, 3. Vnitro, 4. Bezpečnost a pořádek, 5. Justice, 6. Školství, 

7. Věda a umění, 8. Práce a sociální záležitosti, 9. Mládež a sport, 10. 

Zdravotnictví, 11. Stavebnictví a bytová výstavba, 12. Hospodářství, 13. 

Doprava a (dopravní) podniky, 14. Finance.421 

Každý člen senátu spravoval samostatně svůj resort, nicméně 

kompetence v udávaném směru politiky senátu („Richtlinienkompetenz“) 

náležely vládnoucímu starostovi. Jeho rozhodnutí ovšem nebyla zcela 

nezávislá, byl oprávněn jednat pouze v intencích schválených městským 

shromážděním a navíc byl za jejich plnění shromáždění odpovědný. Ve 

skutečnosti tak ve srovnání s ostatními zemskými uspořádáními v Západním 

Německu došlo v západoberlínském politickém systému k výraznému 

přiblížení legislativní a exekutivní moci a úřadující starosta disponoval 

                                                 
419 Die Verfassung von Berlin. Mit einer Einführung, ergänzenden Dokumenten und dem 
Text des Grundgesetzes. 4., erweiterte Auflage, Berlin 1965, s. 9. 
420 V této práci je u osoby Willyho Brandta v rámci větší přehlednosti textu 
zjednodušováno označování jeho funkce na termín „starosta“. Nemění to ale fakt, že se 
jeho funkce oficiálně nazývala „úřadující starosta“. 
421 Die Verfassung von Berlin…, s. 10. 
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nezvyklými pravomocemi.422 Nejlépe je přiblíží citace vybraných bodů 

článku 43 berlínské ústavy: 

 

čl. 43 

(1) Úřadující starosta zastupuje Berlín navenek. Předsedá senátu a vede 

jeho zasedání. Při rovnosti hlasů rozhoduje jeho hlas. 

(2) Úřadující starosta určuje ve shodě se senátem směřování vládní 

politiky. To podléhá schválení městského zastupitelstva. 

(3) Úřadující starosta dohlíží na dodržování směrnic; disponuje právem 

být informován o všech úředních záležitostech. 

[…]423  

(5) Každý člen senátu vede svůj rezort samostatně a na vlastní 

zodpovědnost v rámci směrnic schválených městským zastupitelstvem. 

V případě rozdílnosti názorů rozhoduje plénum senátu.424 

 

Výše uvedená ustanovení západoberlínské ústavy tak úřadujícímu starostovi 

dávala méně pravomocí ve vztahu k senátu (vládě) než například 

spolkovému kancléři, který skrze svoji určující pozici mohl de facto 

zasahovat do řízení rezortů. Západoberlínský úřaduící starosta tak mohl 

ovlivňovat směr městské politiky, jeho role se však více blížila pozici 

ministra zahraničních věcí se silným vlivem na vládu. Vzhledem 

k zahraničněpolitickému vývoji v době studené války začala tato role u 

vládnoucích starostů postupně dominovat. Zatímco například Ernst Reuter 

představoval jeden extrém, tedy úřadujícího starostu zaměřeného silně na 

komunální politiku, představoval Willy Brandt extrém druhý – zahraniční 

                                                 
422 Die Verfassung von Berlin…, s. 9–11. 
423 Odstavec 4 článku 43 byl vynechán – jeho obsah není pro potřeby této práce podstatný. 
424 Originál: „Artikel 43, (1) Der Regierende Bürgermeister vetritt Berlin nach außen. Er 
führt den Vorsitz im Senat und leitet seine Sitzungen. Bei Stimmengleichheit gibt seine 
Stimme den Ausschlag. (2) Der Regierende Bürgermeister bestimmt im Einvernehmen mit 
dem Senat die Richtlinien der Regierungspolitik. Sie bedürfen der Billigung des 
Abgeordnetenhauses. (3) Der regierende Bürgermeister überwacht die Einhaltung der 
Richtlinien; er hat das Recht, über alle Amtsgeschäfte Auskunft zu verlangen. […] (5) 
Jedes Mitglied des Senats leitet seinen Geschäftsbereich selbstständig und in eigener 
Verantwortung innerhalb der Richtlinien der Regierungspolitik. Bei 
Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Senat.“ In: Die Verfassung von Berlin…, s. 34 
a 35. 
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reprezentace města a komunikace s obyvateli Západního Berlína u něj 

převažovala nad vším ostatním. 

 

***  

 

Pro činnost politika ve vyšší funkci se stává zcela zásadním jeho tým 

spolupracovníků, kteří se navenek nepozorovaně podílejí na jeho práci, na 

přípravě jeho mediálních výstupů a projevů a dodávají mu analytické 

informace o nejrůznějších problémech. Stejně tak stál i za Willym Brandtem 

rozsáhlý tým jeho nejbližších spolupracovníků, kteří pro něj zajišťovali 

odborný servis, připravovali taktiku a psali projevy. Při snaze hodnotit 

Brandtovu práci a rozhodnutí je proto nutné vzít v úvahu, že většina oblastí 

Brandtovy činnosti byla rozdělena mezi jeho nejbližšími spolupracovníky. 

Velká část z nich patřila mezi Brandtovy osobní přátele, se kterými často 

trávil dny dovolené.425 Myšlenková blízkost byla pro výběr nejbližších 

spolupracovníků samozřejmou podmínkou, nicméně i tak mohli někteří 

spolupracovníci částečně podle svého mínění ovlivnit Brandtův přístup 

k řešením některých problémů.  

Kruh nejbližších Brandtových přátel a spolupracovníků zahrnoval 

zhruba 16 lidí, jejichž podíl na jeho politice nebyl záměrně v tehdejší době 

zřetelný. Zřejmě nejpodrobněji zmapoval skupinu Brandtových 

spolupracovníků Wolfgang Schmidt ve své knize,426 která se zaměřuje na 

prvopočátky Brandtovy zahraniční politiky v době, kdy ještě nebyl 

kancléřem ani spolkovým ministrem zahraničí; hlavním zkoumaným 

záběrem knihy je tak období mezi lety 1948 a 1963. Schmidt rozdělil 

spolupracovníky do dvou skupin, na „kruh nejbližších“ a „kruh blízkých“, 

z nichž představíme ty, kteří jsou relevantní pro téma zpracovávané v této 

práci. Konkrétní rozdělení mezi obě skupiny ukazuje tabulka 16.427 

 

                                                 
425 Rozhovor Hurwitz, s. 8, Příloha 8.1. 
426 Schmidt, Wolfgang: Kalter Krieg…, s. 566. 
427 Schmidt, Wolfgang: Kalter Krieg…, s. 566. 
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Tabulka 16: Nejvýznamnější politi čtí spolupracovníci, poradci a přátelé 

Willyho Brandta v pr ůběhu jeho funkčního období jako úřadujícího 

starosty. 

 

Kruh nejbližších Kruh blízkých 

Albertz Harpprecht 

Bahr Hirschfeld 

Klein G. Hertz 

Schütz Hurwitz 

Spangenberg Kreisky 

 Klingelhöfer 

 Lipschitz 

 Löwenthal 

 Mattick 

 Schulz K. P. 

 Stone 

 

Zdroj: Schmidt, Wolfgang: Kalter Krieg…, s. 566. 

 

Neformální struktura, kterou Brandt ve svém okolí postupně vytvořil, se v 

průběhu jeho činnosti na západoberlínské radnici nerozvinula do vyšší 

institucionální formy. Většina z jeho spolupracovníků setrvala ve svém 

„občanském“ zaměstnání a na úkolech a poradenské činnosti pro Brandta se 

tak podílela s různou intenzitou. Někteří z nich se stali na čas zaměstnanci 

západoberlínské radnice (například Egon Bahr) či spolupracovali pouze 

volnou formou (například Harold Hurwitz). Pro účely této práce je velmi 

přínosné zmínit u některých osob, jakou agendou se zabývali. V podstatě 

paralelně pokrývali veškeré Brandtovy aktivity na poli městské, zemské i 

spolkové stranické politiky a na úrovni vztahů Západního Berlína se 

spolkovou vládou. Stranou Hurwitzovy pozornosti nezůstal ani detailní 

pohled na společnost a na hodnocení vnímání Brandtovy politiky 

„obyčejnými lidmi“.428 

                                                 
428 Schmidt, Wolfgang: Kalter Krieg…, s. 566. 
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Mezi nejvýznamnější spolupracovníky Willyho Brandta patřil beze 

sporu Egon Bahr, vystudovaný obchodník, po celý život pak aktivní novinář 

a politik. Bahr se narodil v roce 1922 v Treffurthu v Durynsku a byl tak o 

dekádu mladší než Willy Brandt. Dobu nacismu strávil v Německu a 

v letech 1942 až 1944 sloužil ve Wehrmacht, nicméně z vojenské služby byl 

propuštěn údajně z dodatečně zjištěných rasových důvodů. S Brandtem se 

setkal již jako novinář v poválečném Berlíně, kde vystřídal redakce několika 

novin: „Berliner Zeitung“, „Neue Zeitung“ a „Der Tagesspiegel“. V 50. 

letech 20. století působil v RIASu, nejprve jako bonnský korespondent, 

posléze jako diplomatický korespondent a nakonec jako šéfredaktor. Krátký 

čas po roce 1955 strávil ve službách německého Ministerstva zahraničních 

věcí na ambasádě v Ghaně. Nakonec se v roce 1960 stal vedoucím 

Tiskového a informačního oddělení („Presse- und Informationsamt des 

Senats von Berlin“) na západoberlínské radnici.429 Bahr se stal ve sledované 

době nejtěsnějším politickým spolupracovníkem Willyho Brandta – psal 

většinu jeho projevů a v podstatě se stal hlavním otcem, moderním výrazem 

řečeno, „PR“ a mediální politiky Willyho Brandta.430  

Ačkoliv Bahr působil jako „pouhý“ vedoucí úřadu pro informace a 

tisk berlínského Senátu, jeho práce ovlivňovala Brandtův obraz navenek 

nejvýrazněji ze všech ostatních spolupracovníků. Byl to Bahr, který 

s Brandtem formuloval nejvýznamnější hesla a spoluvytvářel koncepce jeho 

politiky. Zároveň také procházel většinu odborných, například obsáhlých 

sociologických zpráv, jejichž obsah následně spolu se svými koncepčními 

návrhy tlumočil Brandtovi. Patří tak mezi hlavní spolutvůrce politických 

úspěchů Willyho Brandta. Za připomenutí stojí alespoň jedno 

z nejznámějších hesel: „Wandel durch Annäherung“ – „Přiblížením ke 

změně“, jež se zařadilo mezi nejzásadnější maximy Brandtovy „Ostpolitik“ 

a charakterizovalo přístup k Německé demokratické republice. Navíc to byl 

právě Bahr, který jej v Akademii v Tutzingu431 jako první pronesl. 

                                                 
429 Životopis Egona Bahra zaslaný vedoucímu rakouské delegace Dr. Peteru Müllerovi, 
nedatováno, 1. polovina 60. let 20. století, in: FESA, Depositum Bahr, Ordner Nr. 348; 
1/EBAA000940, Soukromé 1960–1966. 
430 Rosenberger, Sigrid Elisabeth: Der Faktor Persönlichkeit in der Politik. 
Leadershipanalyse des Kanzlers Willy Brandt, Wiesbaden 2005, s. 134. 
431 Evangelická akademie Tutzing, http://www.ev-akademie-tutzing.de/, staženo dne 
3.8.2010. 
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Vystoupil tam s projevem,432 který měl následovat po Brandtově řeči – 

nicméně ten nedorazil včas a tak musel Bahr hovořit jako první. Bahr navíc 

Brandta – a to bylo kolem roku 1960 pro jeho úspěch mimořádně podstatné 

– instruoval v otázce rozvíjející se televize a zásad vystupování v ní. Před 

každým televizním vystoupením Bahr s Brandtem nacvičoval, jak má 

reagovat, určoval, jak má vypadat, jakou má užívat mimiku a jak má 

artikulovat.433 

Další Brandtovi spolupracovníci plnili funkci „prodloužené ruky“ a 

„styčných důstojníků“ u stranických, spolkových a komunálních úřadů a 

zajišťovali tak udržení Brandtovy politické pozice. Západoberlínský starosta 

se neustále potýkal s problémem komunikace s Bonnem. Případným 

nedorozuměním a komunikačním zádrhelům měl předcházet Günther Klein, 

který pracoval do roku 1961 jako člen berlínského Městského zastupitelstva 

a od téhož roku jako (pověřený) člen Spolkového sněmu. Klein plnil úkoly 

„bonnské spojky“ s úkolem navazovat kontakty a konzultovat Brandtovy 

kroky se spolkovými úřady a politiky. Na činnost Günthera Kleina, který 

zemřel v roce 1963, navázal s podobnými úkoly Klaus Schütz, pověřený 

navíc vnitrostranickými úkoly v SPD před spolkovými volbami v roce 

1965.434 Schütz, vystudovaný historik a germanista, navázal na Kleinovu 

činnost více než úspěšně. V letech 1955 až 1957 byl členem berlínského 

městského shromáždění, v letech 1958 až 1961 zástupcem Západního 

Berlína ve Spolkovém sněmu. V roce 1961 vedl Brandtův volební štáb ve 

volbách do Spolkového sněmu. Následně se stal pověřencem pro spolkové 

záležitosti, tedy zůstal úzkým Brandtovým spolupracovníkem. V roce 1967 

                                                 
432 Text projevu viz: http://www.fes.de/archiv/adsd_neu/inhalt/stichwort/tutzinger_rede.pdf, 
staženo dne 3.8.2010. 
433 Bahr Brandtovi, 15.7.1964. Dopis ohledně Brandtových televizních vystoupení a 
projevů v médiích: Egon Bahr v tomto dopisu hodnotí poslední Brandtova televizní 
vystoupení jak v Německu, tak i na jeho cestě po Spojených státech amerických. Zároveň 
mu připomíná, že by měl být ve vyjadřování v němčině přímější, což se mu daří vzhledem 
k omezené slovní zásobě pouze při rozhovoru v angličtině. Dále Bahr zdůrazňuje, proč je 
televizní vystoupení klíčové – zasáhne nesrovnatelně více lidí než jakýkoliv jiný projev. 
Bahr cítí, že televizní dojem může být rozhodující, protože „Erhardt v televizi špatně 
vypadá“ („[…] weil Erhard im Fernsehen schlecht ankommt […]“). Od nynějška by měla 
každému televiznímu vystoupení předcházet hodina tréninku a nácviku jak obsahové 
stránky, tak i vizuálního dopadu. In: FESA, Depositum Egon Bahr, Ordner 362, Vermerke 
62–64, 1/EBAA000965, Mappe I. 
434 Schmidt, Wolfgang: Kalter Krieg…, s. 566. 
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vystřídal Heinze Albertze na postu vládnoucího starosty Západního Berlína 

a setrval v něm 10 let.435 

Heinrich Albertz,436 vystudovaný teolog a člen křesťanského 

protinacistického odboje, se soustřeďoval především na organizační 

zajištění Brandtovy berlínské agendy. V letech 1959 až 1961 vedl kancelář 

úřadujícího starosty, v letech 1961 až 1963 se stal senátorem pro oblast 

vnitra. Po rozpadu západoberlínské velké koalice SPD a CDU kvůli 

některým Brandtovým krokům – především se jednalo o několikrát 

smluvenou a vždy nakonec zrušenou schůzku Brandta s Chruščovem – se 

stal Albertz starostou („Bürgermeister“) Západního Berlína, tedy přímým 

zástupcem Brandta v Berlíně. Ten zůstával i nadále ve funkci úřadujícího 

starosty („Regierender Bürgermeister“). De facto situace vypadala tak, že 

zatímco Brandt plnil „vyšší“ zahraničněpolitické poslání ve jménu 

Západního Berlína, pod většinu běžných správních i politických rozhodnutí 

v Západním Berlíně se především po roce 1963 podepsal právě Albertz. 

Sám Albertz poté mezi lety 1966 a 1967 Brandta vystřídal na postu 

úřadujícího starosty.437  

Okruh nejbližších Brandtových spolupracovníků uzavírá Dietrich 

Spangenberg,438 který zastával v letech 1961 až 1966 funkci vedoucího 

kanceláře senátu („Chef der Senatskanzlei“) a tedy jakéhosi „vrchního 

koordinátora“ Brandtovy městské agendy. Jeho činnost se zaměřovala na 

oblast městské politiky a další organizační podpůrné činnosti. Později 

v letech 1967 až 1969 zastával činnost senátora pro spolkové záležitosti.439 

Jeho následná kariéra se odehrávala v Bonnu, nejprve na úřadě spolkové 

prezidenta a od roku 1974 na úřadě spolkového kancléře. 

Z okruhu širších spolupracovníků a přátel Willyho Brandta je třeba 

zmínit dvě osobnosti mimořádně významné pro zpracovávané téma. První 

z nich, Harold Hurwitz, patří mezi ty zcela esenciální osobnosti z pohledu a 

přístupu této práce. Druhá z nich, Bruno Kreisky, pak plnila úlohu 

                                                 
435 Viz: stručný oficiální životopis Klause Schütze oficiálních stránkách města Berlína: 
http://www.berlin.de/rbmskzl/rbm/galerie/klaus_schuetz.html, 20.1.2010. 
436 Heinrich Albertz – narozen 1913, zemřel 1993. 
437 Schmidt, Wolfgang: Kalter Krieg…, s. 566. 
438 Dietrich Spangenberg – narozen 1922, zemřel 1990. 
439 Schmidt, Wolfgang: Kalter Krieg…, s. 566 a 567. 
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„externího konzultanta“ a zprostředkovatele kontaktů především ve vztahu 

se Sovětským svazem a dalšími východoevropskými satelity.  

Zastavme se krátce především u Harolda Hurwitze.440 Tento 

Američan židovského původu, vystudovaný sociolog a aktivista 

sociálnědemokratického hnutí jak ve Spojených státech, tak později i 

v Západním Německu, přišel do Berlína ihned po skončení druhé světové 

války jako civilní zaměstnanec americké vojenské správy v Berlíně. 

Hlavním důvodem, proč se Hurwitz rozhodl odejít do Německa, byla práce 

na zamýšlené disertaci věnované mnichovské revoluci 1918. Dostat se 

dlouhodobě do Německa ale bylo v tehdejší poválečné době možné pouze 

jako příslušník americké armády nebo zaměstnanec okupační správy. 

Druhým důvodem pak byla snaha podpořit vznikající a obnovující se 

sociálnědemokratické hnutí. Od roku 1946 byl zaměstnán jako civilní 

zaměstnanec amerického vojenského velitelství v Berlíně. Do Mnichova se 

mu dostat nepodařilo a na plánovanou disertaci o mnichovské revoluci 

nikdy nedošlo.441  

V průběhu svého pracovního angažmá na americkém vojenském 

velitelství v Berlíně, kde setrval jen do roku 1949, získal Hurwitz mnoho 

kontaktů a mimo jiné se zde poprvé setkal i s Willym Brandtem. Stal se totiž 

aktivním účastníkem a poradcem sociální demokracie v Berlíně. Aktivně se 

účastnil tzv. Fusionskampfu – tedy boje proti sjednocení západoberlínské 

SPD se sovětsko-zónovou KPD. O tomto období také mimo jiné napsal 

rozsáhlou publikaci.442 Od roku 1953 aktivně působil v „Reuterově a 

Brandtově skupině“, kde figuroval jako neformální odborný poradce 

věnující se sociologickým výzkumům společnosti. Z úzké spolupráce 

s Brandtem se vyvinulo osobní přátelství a Hurwitz se stal blízkým přítelem 

Brandtovy rodiny. Hurwitz provázel Brandta po celou dobu jeho berlínské 

kariéry až do doby, kdy odešel do Bonnu na post spolkového ministra 

zahraničí. Brandt do té doby kromě odborných studií využíval také jeho 

kontaktů na sociálnědemokratické struktury ve Spojených státech – 

především na zbytky exilového sociálnědemokratického křídla „Neu 

                                                 
440 Harold Hurwitz – narozen 1915. 
441 Hurwitz, Harold: Mein Leben in Berlin, in: Leviathan. Zeitschrift für 
Sozialwissenschaft, 2/1999, s. 268. 
442 Hurwitz, Harold: Demokratie und Antikommunismus in Berlin nach 1945, Köln 1983. 
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Beginnen“ – a samozřejmě i další Hurwitzovy kontakty především v oblasti 

americké administrativy a samozřejmě i znalost amerického prostředí. 

S Hurwitzem konzultoval všechny své projevy přednesené v angličtině – po 

jazykové i obsahové stránce.443 

Hurwitz se nakonec vzhledem ke svému intenzivnímu angažmá 

v politickém zákulisí rozhodl v Berlíně setrvat, oženil se tam, začal pracovat 

jako sociolog. Po odchodu Brandta do Bonnu se mu podařilo díky známosti 

s Richardem Löwenthalem, tehdy čerstvě povolaným profesorem na 

Svobodné univerzitě, získat tamtéž stálé místo. O jeho definitivním setrvání 

v Berlíně tak bylo rozhodnuto. Pro Brandta se stal Hurwitz „očima“ či 

lakmusovým papírkem, jehož prostřednictvím hodnotil pocity a nálady 

společnosti, zjišťoval, co si lidé přejí a jak smýšlejí o nejrůznějších tématech 

dotýkajících se politiky.444 Sám Hurwitz připouštěl, že Brandt někdy neměl 

čas číst a studovat jeho rozsáhlé sociologické studie, ale Bahr tak prý činil 

vždy a bral na ně ohled při plánování dalšího politického postupu.445  

Bruno Kreisky446 patřil mezi Brandtovy blízké přátele a významně 

mu pomáhal v jeho politické činnosti. S Kreiskym, rakouským 

sociálnědemokratickým politikem židovského původu, se spřátelili již 

v roce 1940 a jejich přátelství a spolupráce jim vydržely po celý život. 

Kreisky se stal pro Brandta nezastupitelným poradcem a kontaktem 

především ve styku se sovětskými orgány. Oba státníci spolu vedli 

intenzivní a otevřenou korespondenci,447 která se neomezovala jen na 

politiku, nýbrž zabíhala často i do osobní roviny. Přes Kreiskyho také 

probíhal neformální styk Brandta s představiteli Sovětského svazu. Tento 

bod zmiňuje Kreisky také ve svých pamětech, podle kterých to byl právě on, 

                                                 
443 Hurwitz, Harold: Mein Leben in Berlin, in: Leviathan, 2/1999, s. 272–273.  
444 Veškeré Hurwitzovy výzkumy jsou zdigitalizované a přístupné pod názvem „H. 
Hurwitz, Die Berlin-Datenbank“ v archivu GESIS – Leibnitz Geselschaft für 
Sozialwissenschaften, další info na www.gesis.org. 
445 Hurwitz, Harold: Mein Leben in Berlin, in: Leviathan, 2/1999, s. 272. 
446 Bruno Kreisky – narozen 1911, zemřel 1990. 
447 Korespondenci se autorovi nepodařilo dohledat ve fyzické podobě. V archivu FESA 
není přístupná a v archivu BKA se jí nepodařilo dohledat. Část autorů zmiňujících tuto 
korespondenci zřejmě studovala přímo ve FESA – museli obdržet speciální povolení od 
paní Brgitte Seebacher, poslední a dosud žijící manželky Willyho Brandta. Korespondenci 
často zmiňuje Kreisky ve svých memoárech, například in: Kreisky, Bruno: Im Strom der 
Politik…, s. 17–19. 
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kdo domlouval většinu plánovaných (a nakonec neuskutečněných) setkání 

Brandta s Chruščovem.448  

Pro zjednodušení pohledu na další problematiku politiky Willyho 

Brandta již bude v dalším textu zmiňován jeho tým jen výjimečně, i když 

Brandt, přesvědčený zastánce debaty a kolektivního hledání řešení, jen málo 

kroků rozhodl autoritativně a bez předběžné konzultace se svými lidmi. 

Brandt tak dokázal pro svoji politickou kariéru využít vynikající 

manažersko-koordinační schopnosti, nalézt a sestavit úzký a výkonný 

podpůrný tým v dnešním pojetí de facto osobních poradců. Ve své době 

nebylo toto jednání v německé politice zcela běžné a jednoznačně do ní 

vneslo novou moderní dimenzi.  

 

*** 

 

Druhá polovina období, kdy Willy Brandt zastával úřad západoberlínského 

úřadujícího starosty, nepatřila k nejjednodušším. V této době prošel Berlín 

obrovskou proměnou, západní část města se musela naučit žít zcela 

oddělena od svého okolí a s velmi náročným a nejistým spojením se 

Spolkovou republikou. Brandt jako politik pak musel obstát dvakrát, jednak 

před obyvateli svého města a jednak před světovými politiky i veřejností, 

protože se na něj po dlouhé měsíce po srpnu 1961 upírala pozornost a 

v podstatě to byl on, kdo musel jako první vždy reagovat na nejnovější 

vývoj uvnitř města. V této době zůstal pro Brandta zcela esenciálním důraz 

na závazky západních spojenců v Západním Berlíně – nechtěl dopustit, aby 

se Západní Berlín stal obětí usmiřovacích „námluv“ Západu se Sovětským 

svazem.449 

Celkově vzato i přes veškeré obtíže přinesla Willymu Brandtovi 

doba po stavbě zdi kromě v září 1961 prohraných spolkových voleb 

v dlouhodobé perspektivě samé úspěchy – Západní Berlín se podařilo 

„ubránit“ a navíc zůstal ve svazku se Západem a SRN. Město následně 

v roli izolovaného ostrova zaznamenalo dlouho se mu vyhýbající 

hospodářský zázrak. Přes neúspěch ve volbách v roce 1961 dostal Brandt od 

                                                 
448 Kreisky, Bruno: Im Strom der Politik…, s. 17–19. 
449 Kissinger, Henry A.: Umění diplomacie, s. 591–618. 
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spolkové SPD pro volby v roce 1965 znovu důvěru a na konci tohoto období 

se skutečně stal prvním poválečným lídrem SPD, kterému se podařilo stranu 

dovést až k úspěšné účasti na spolkové vládě. Období let 1961 až 1966 je 

tak pro Brandta obdobím formování a ustálení politického stylu. Po osobní 

stránce se jednalo taktéž o úspěšné období. V roce 1961 se mu narodilo třetí 

dítě, syn Matthias – v dnešní době známý německý herec. Neustálý 

politický vzestup a úspěchy mu umožnily dostat se k tomu, co si tolik přál 

celá léta – dělat vysokou, nejlépe zahraniční politiku. 

Tato část práce se pokusí zmapovat některé prvky jeho politiky na 

příkladech jeho chování a postupu ve chvílích napětí mezi Východem a 

Západem i v době zklidnění. Důležitým a neopomenutelným pohledem bude 

analýza mediálního vystupování a mediálního zpracování a využívání 

tématu stavby berlínské zdi, kterým Brandt (logicky) operoval po celé 

období let 1961 až 1966 – instrumentalizoval toto téma v nejvyšších kruzích 

světové politiky, vůči představitelům spolkové vlády, světové, 

západoněmecké (ale i východoněmecké (sic!)) veřejnosti a obyvatelům 

Západního (ale i Východního (sic!)) Berlína. Výsledkem pohledu této části 

práce by mělo být vysvětlení, s jakými intencemi používal Brandt 

argumenty postavené na existenci zdi uprostřed „jeho“ města. 

Zpráva o změně situace na hranicích sovětského okupačního sektoru 

v Berlíně zastihla Brandta uprostřed kampaně před volbami do Spolkového 

sněmu. Po obdržení zprávy o vyostření situace v Berlíně se ihned rozhodl 

kampaň přerušit a vrátit se z Hannoveru do Západního Berlína. Jeho reakce 

a „nepřipravenost“ dávají tušit, že o chystaných opatřeních na sektorových 

hranicích v Berlíně nevěděl. Zůstává také otázkou, zda se tuto informaci 

mohl dozvědět od západních spojenců (ať už formálně či neformálně), od 

výzvědných služeb či od spolkové vlády. Faktem zůstává, že se v průběhu 

rozsáhlého výzkumu nepodařilo nalézt jediný důkaz, že by například 

Spojené státy či Velká Británie o chystaných sovětských akcích v Berlíně 

věděly.450 Jediným objeveným dokumentem, kterým disponovala 

západoberlínská radnice, byla nejasná a (bez znalosti pozdějšího vývoje) 

                                                 
450 Toto stanovisko zastávám po obsáhlém studiu materiálů v NARA, včetně databáze 
CREST obsahující odtajněné materiály CIA. V databázi CREST je možné vyhledávat 
informace na základě hledání v hypertextu. Podobně důkladná rešerše byla provedena také 
v TNA. 
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těžko srozumitelná zpráva pro starostu od anonymního zdroje ze dne 4. 

srpna 1961. Razítko západoberlínské radniční podatelny na dokumentu 

pochází ovšem až ze 7. srpna 1961 a vzhledem k Brandtově vytížení a jeho 

nepřítomnosti v Berlíně kvůli předvolebnímu boji je velmi pravděpodobné, 

že se mu (či jeho nejbližším spolupracovníkům) vůbec nedostala „na stůl“ 

před 13. srpnem 1961. Dokument je zápisem neformálního rozhovoru 

vedeného na ministerstvu zdravotnictví Německé demokratické republiky 

ve Východním Berlíně. Podle něj by Chruščov údajně přivítal, „kdyby byla 

otázka mírové smlouvy vyřešena ještě (podtrženo v originále – pozn. TN) 

před volbami v Německu“.451 Podle anonymního zdroje zpráva odkazovala 

na připravovaná opatření proti Západnímu Berlínu, která se údajně 

nacházela ve fázi těsně před realizací. Dokument dále hovoří o skutečnosti, 

že má dojít k vojenskému uzavření hranic kolem západní části města. Z toho 

důvodu se v Postupimi shromáždilo na 14 000 příslušníků NVA a byly 

zrušeny dětské tábory v okolí Postupimi.452 Uvedený dokument nebyl 

jediným varováním, ovšem jako jediný konkrétně s předstihem popisuje to, 

co se během několika následujících dní odehrálo. Ostatní zprávy hovořily o 

nejasných přesunech strategických zásob či přeskupování jednotek 

v NDR.453  

 

Ať již Brandt o chystaných krocích věděl či nikoliv, rozsah a konkrétní 

podoba skutečně nastalé situace se dala jen těžko předpokládat, takže se 

musel velice rychle rozhodovat a improvizovat. Jeho reakce bezprostředně 

následující počátku stavby zdi by se daly rozdělit do dvou základních rovin 

– v té první činil kroky bezprostředně vůči obyvatelům Západního Berlína. 

V té druhé, zahájené jen o několik hodin později, pak vystupoval 

k západním politikům i představitelům Spolkové republiky Německo. Tento 

                                                 
451 Originál: „[…], [W]enn der Friedensvertrag noch (podtrženo v originále) vor den 
Wahlen in Westdeutschland abgeschloßen werden würde“. In: Vor Maßnahmen gegen 
West Berlin, 4. srpen 1961 (razítko z podatelny až 7.8.1961), in: FESA, WBA, Willy 
Brandt – Politischer und beruflicher Werdegang, Nr. 75 Regierender Bürgermeister – 
Mauerbau und Passierscheine 1961–1966. 
452 Vor Maßnahmen gegen West Berlin, 4. srpen 1961 (razítko z podatelny až 7.8.1961), in: 
FESA, WBA, Willy Brandt – Politischer und beruflicher Werdegang, Nr. 75 Regierender 
Bürgermeister – Mauerbau und Passierscheine 1961–1966. 
453 Viz například: Maßnahmen für Vorbereitung für den Alarmfall, 28.4.1961 – razítko 
podatelny západoberlínské radnice ze 7.8.1961 (sic!). 
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směr jeho jednání lze chápat jako reakci na „nicnedělání“ Západu, protože 

po dlouhou dobu nedorazila ze Západu žádná prohlášení, žádná politická 

podpora obyvatelstvu či zpráva potvrzující spojenecké garance.  

Místo jasné podpory od nejvyššího představitele spolkové republiky 

– spolkového kancléře – se Brandtovi dostalo jen další rány pod pás. Vše 

navíc Adenauer korunoval svojí známou „Alias-Rede“ ze 14. srpna 1961, tj. 

když v průběhu svého předvolebního projevu v Řezně označil počínající 

stavbu berlínské zdi za snahu komunistů napomoci západoberlínské a 

spolkové SPD k volebnímu úspěchu. Adenauer tehdy dodal: „Pokud brali 

[východoněmečtí komunisté] na některého ze svých politických soupeřů 

ohledy, pak to byl pan Brandt alias Frahm“. Frahm bylo Brandtovo rodné 

jméno, Brandt pak krycí jméno, které začal používat (kromě ještě několika 

dalších jmen) v průběhu své exilové činnosti v Norsku.454 Jednoznačně 

tehdy spolkový kancléř Adenauer preferoval jednání ve prospěch 

politického klidu na úkor učinění alespoň demonstrativního kroku „pro 

lidi“. Navíc zde hrál na strunu katolického konzervatismu a snažil se tak 

snížit před katolicky založenými voliči Brandtovu věrohodnost a důstojnost. 

Brandt váhal, zda má nyní přejít do otevřeného útoku proti 

spolkovému kancléři a učinit z nastalé situace v Berlíně jedno z témat 

předvolebního boje. Nakonec se rozhodl ponechat projev bez přímé reakce a 

pouze vydal dne 15. srpna 1961 tiskové prohlášení úřadujícího starosty 

Západního Berlína, ve kterém akcentoval skutečnost, že Adenauer ho slovně 

napadl, zatímco on plnil své povinnosti v Berlíně, a vyjádřil pohoršení nad 

Adenauerovým stylem.455 Brandtovo vyjádření je možné popsat jako velice 

umírněné, protože rozhodně nepatřilo mezi Brandtovy ani západoněmecké 

zájmy, aby se nadále zhoršoval (již tak špatný) vztah mezi ním a kancléřem 

Adenauerem. 

 

                                                 
454 Orig.: Wenn irgend jemand von [...] [kommunistischen] politischen Gegnern mit der 
größten Rücksicht behandelt worden ist, so ist es Herr Brandt alias Frahm. 
455 Originál: „Dr. Adenauer hat es für richtig gehalten, mich auf einer Wahlversammlung in 
Regensburg in einer niedrigen Weise anzugreifen, während ich in Berlin meinen Pflichten 
nachgegangen bin. […] Vor den erschüternden Vorgängen des letzten Sonntags hätte ich 
nach einem solchen persönlichen Angriff des CDU-Kanzlerkandidaten meiner Verachtung 
über einen derartig niedrigen Stil Ausdruck gegeben. In: FESA, WBA, Willy Brandt – 
Publikationen, A3/122, 1.–15.8.1961. 
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(1) První Brandtovy reakce se obracely k obyvatelům města. Jejich cílem se 

stalo především zklidnění atmosféry v ulicích Západního Berlína, jež hrozila 

přerůst v nepokoje či otevřené konflikty s východoněmeckými jednotkami 

střežícími hranice. Na demonstracích, kterých se konalo v prvních dnech po 

13. srpnu 1961 mnoho, se snažil Willy Brandt působit na obyvatele města a 

uklidňovat je. Svoji okamžitou argumentaci stavěl na závazku Západu a 

poutu Západního Berlína se SRN, což obojí hovořilo pro svobodnou 

budoucnost města.  

Po prvních dnech šoku, překvapení a možná i bezradnosti, které také 

úřadujícího starostu beze sporu zasáhly, se chystalo Brandtovo první velké 

demonstrativní mediální vystoupení na 16. srpna 1961. V ten den se konala 

obrovská demonstrace před radnicí v Schönebergu, které se zúčastnilo 

odhadem 250 tisíc lidí. Brandt tam využil první příležitosti přednést jasný 

vzkaz obyvatelům města. Zároveň si byl vědom, že jej živě přenášela 

všechna západoberlínská a západoněmecká rádia a televize. Brandt chtěl na 

demonstraci prolomit stísněnou náladu obyvatelstva, které čekalo na slova 

podpory a zastání. Ta dosud od nikoho jiného než od Willyho Brandta, 

západoberlínského starosty, nezazněla. Velké rozhořčení mezi 

obyvatelstvem vzbuzovalo především mlčení spolkové vlády, tedy hlavně 

Konrada Adenauera, a Spolkového sněmu. Ten se dosud nesešel 

k mimořádnému zasedání a ani to neplánoval. Dav se tak obracel na Brandta 

jako jediného „zastánce“ obyvatel Západního Berlína a účastníci 

demonstrace chtěli jeho kroky podpořit. Demonstranti tak třímali 

transparenty s hesly: „Zrazeni Západem“?456 či „Kde jsou naši ochránci“?457  

V průběhu demonstrace byla západoberlínská policie připravena 

zabránit pochodu protestantů do Východního Berlína, respektive 

k sektorové hranici, a do blízkosti amerického velitelství v Berlíně, aby 

nedošlo ke střetům s policií. Část účastníků demostrace dávala hlasitě 

najevo zlost na západní spojence a jejich mlčení. Willy Brandt v této vypjaté 

atmosféře, kdy z davu cítil zároveň zlost, zklamání a hořkost z vývoje celé 

                                                 
456 Originál: „Vom Westen verraten?“ In: Merseburger, Peter: Willy Brandt…, s. 400–401. 
457 Originál: „Wo sind unsere Schutzmächte?“ In: Merseburger, Peter: Willy Brandt…, s. 
400–401. 
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situace, pronesl projev, kterým se obracel k širokému spektru adresátů.458 

Nejvýznamnější skupinu tvořili obyvatelé města (vzhledem k přesahu 

rádiového i televizního signálu v obou částech města), ale s ohledem na 

nadále trvající předvolební boj se obracel také na obyvatele Západního 

Německa – na své potenciální voliče. Stranou nezůstala ani západoněmecká 

a spojenecká vládní garnitura, která se doposud k situaci v Berlíně jasně 

nevyjádřila.  

Na začátku projevu Brandt zkritizoval Sovětský svaz a Ulbrichtův 

režim za porušení čtyřmocenského statutu Berlína. Opakovaně zdůraznil roli 

západoberlínské policie, která se snažila zamezit krveprolití, které reálně 

hrozilo skupinkám západoberlínských protestujících snažících se proniknout 

až k budované zdi a poškozovat ji. V druhé části projevu zmínil provoz S-

Bahnu, který zůstal na základě poválečných spojeneckých ujednání v rukách 

východoněmeckého režimu. Zde se mu podařil mistrovský kousek, který 

však přinesl Berlínu a Spolkové republice v pozdější době obrovské 

náklady. Zlost obyvatel a snahu změnit situaci převedl od vznikající zdi 

k vlakům berlínského S-Bahnu, které nadále provozoval východoněmecký 

státní podnik Říšské dráhy. Pro obyvatele Západního Berlína bylo výrazně 

bezpečnější, aby svůj nesouhlas s východoněmeckým postupem vyjádřili 

tím, že nebudou služeb S-Bahnu využívat, než aby se snažili 

východoněmeckým ozbrojeným složkám zabránit ve výstavbě a 

zdokonalování pohraničních bariér. Na druhou stranu bojkot S-Bahnu měl 

splnit i druhý účel – provoz vlaků v Západním Berlíně začne být pro NDR 

výrazně ztrátový, dojde k dalšímu ekonomickému oslabení země, a 

především se sníží příliv západní měny do NDR vydané za jízdní doklady. 

Brandt tehdy konkrétně v části projevu proti provozu Říšských drah 

v Západním Berlíně zmínil:  

 

„Je naprosto nepřijatelné, aby byly příjmy z provozu S-Bahnu 

v západní měně využívány na nákup ostnatého drátu, kterým jsou 

rozděleny rodiny v obou částech města“.459 

                                                 
458 Merseburger, Peter: Willy Brandt…, s. 400–401. 
459 Originál: „Es ist unzumutbar, dass die Westgeldeinnahmen der S-Bahn für den Einkauf 
des Stacheldrahts verwendet werden, durch den man die Familien in beiden Teilen unserer 
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Tím vlastně vyhlásil bojkot S-Bahnu, kterým se následně řídila naprostá 

většina obyvatel Západního Berlína (sic!). Každý obyvatel Západního 

Berlína tak mohl vyjádřit svůj protest proti východoněmeckému režimu a 

změnám nastalým v Berlíně. Na konec svého projevu neopomněl Brandt 

zopakovat pevnost závazku západních spojenců a Západního Německa 

v Západním Berlíně.460 

Mediální přítomnost a „čitelnost“ postojů úřadujícího starosty 

Západního Berlína byla pro obyvatele města velice důležitá. Kromě opatření 

na hranici totiž destabilizovala morálku západoberlínského obyvatelstva i 

východoněmecká média, protože rozhlas i televize disponovaly samozřejmě 

v Západním Berlíně velice dobrým pokrytím. V té době se tedy v médiích 

NDR množily zprávy o stěhování spolkových úřadů ze Západního Berlína či 

obvinění západoberlínských politiků, že nakupují pozemky v SRN a naopak 

prodávají nemovitosti v Západním Berlíně. Mezi tradiční požadavky vlády 

NDR patřila opakovaná výzva k odvolání západoberlínského senátu.461 

Obyvatelé západní poloviny města byli na taková provolání 

východoněmeckých médií zvyklí a ne vždy jim přikládali relevanci, 

nicméně po 13. srpnu 1961 byla situace v Západním Berlíně velice křehká a 

snadno zranitelná. 

Ke komunikaci s obyvatelstvem Západního Berlína využíval Brandt 

podobně jako jeho předchůdci v úřadu pravidelného rozhlasového pořadu: 

„Wo uns der Schuh drückt?“ (Kde nás tlačí bota?), který se vysílal jednou 

týdně a ve kterém úřadující starosta reagoval na podněty posluchačů a na 

konkrétní situaci ve městě. Zaměření jednotlivých vysílání velice dobře 

kopírovalo napětí, otázky a problémy týkající se města – v období 

relativního klidu se řešily komunální problémy, zatímco v době napětí 

naopak otázky budoucnosti Západního Berlína. Dne 24. srpna 1961 reagoval 

Brandt ve svém prohlášení na události spojené s uzavřením výdejních míst 

                                                                                                                            
Stadt trennt“. In: Rede des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt, 16.8.1961, in: FESA, 
WBA, Willy Brandt – Publikationen, A3/123, 16.–20.8.1961. 
460 Rede des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt, 16.8.1961, in: FESA, WBA, Willy 
Brandt – Publikationen, A3/123, 16.–20.8.1961. 
461 Der Regierender Bürgermeister und die Mauerkrise. Desky 75. Kabelogram 
washingtonskému velvyslanci SRN, 8.9.1961, in: FESA, Willy Brandt Archiv, Beruflicher 
Werdegang und politisches Wirken in Berlin. 
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na propustky do Východního Berlína ve stanicích S-Bahnu a vysvětloval 

postoj svůj i senátu. Opakovaně vyzval obyvatele města k bojkotu S-Bahnu 

(sic!) a reagoval na východoberlínskou propagandu: 

 

„Vy, moje milé Berlíňanky a Berlíňané, se nemusíte znepokojovat 

zprávami Tatarů.462 Jde o více než o Berlín. Žádné [diplomatické] 

nóty nic nezmění na tom, že Sovětský svaz přesně ví, jakou hranici 

nesmí překročit. Na tom závisí bezpečnost zde v Západním Berlíně; 

na tom závisí bezpečnost Západního Německa; a na tom závisí také 

mír ve světě“.463 

 

(2) Pro doplnění a potvrzení platnosti svých tvrzení obyvatelům Západního 

Berlína nutně potřeboval Brandt vyjádření podpory západních a spolkových 

politiků. Té se však Brandtovi v prvních nejtěžších hodinách po 13. srpnu 

1961, kdy se ještě situace v Západním Berlíně neustálila, nedostalo. Západní 

politici i Bonn mlčeli. Brandt se proto pokusil vzít iniciativu do vlastních 

rukou a učinil některé kroky, které měly rozhoupat Západ a Bonn k 

jednoznačné reakci – tedy jasnému vyřčení bezpečnostních záruk ve 

prospěch Západního Berlína. V rámci této komunikační strategie se Brandt 

rozhodl zaslat dopis nejvýznamnějšímu západnímu politikovi – americkému 

prezidentovi Johnu Fitzeraldu Kennedymu.  

Brandtovi riskantní sázka na provokativní jednání vyšla. 

Brandtovým dopisem vyprovokovaná návštěva amerického viceprezidenta 

Johnsona v Západním Berlíně znamenala významnou podporu Brandtovým 

mediálním vystoupením. Ve svém projevu dne 24. srpna 1961 Johnson 

pronesl: 

 

                                                 
462 Zde myšleny zprávy z východního bloku.  
463 Originál: „Sie, meine liebe Berlinerinnen und Berliner, brauchen sich durch keinerlei 
Tatarennachrichten unruhig machen zu lassen. Es geht um mehr als Berlin. Keine Note 
ändert etwas daran, daß die Sowjetunion genau weiß, welche Grenze sie nicht überschreiten 
darf. Darin liegt die Sicherheit hier in West-Berlin; darin liegt die Sicherheit 
Westdeutschlands; und darin liegt heute auch der Friede der Welt.“ In: Eine Ansprache des 
Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt an die Berliner, 24.8.1961, in: FESA, WBA, 
A3/124, 21.–31.8.1961. 
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„My, Američané, jsme dali zástavou za přežití a zdárnou budoucnost 

tohoto města to, co dali naši předkové při založení Spojených států: 

náš život, naše bohatství a naši svatou čest“.464 

 

Johnson tak podpořil hlavní Brandtovu argumentaci o vztahu se Západem a 

ve svém následném projevu dodal, že „v Západním Berlíně nikdy nedošlo 

k pochybnostem o pevnosti (západních) spojeneckých garancí“.465 

Příjezd amerického viceprezidenta Johnsona byl obrovskou 

demonstrací americko-německé, respektive americko-západoberlínské 

sounáležitosti. Nadšení a víru v pozitivní a hlavně svobodnou budoucnost 

ukazují titulní stránky všech německých deníků. Většina z nich zobrazovala 

buď americké jednotky, které přijely pozemní cestou do Západního Berlína, 

či Johnsona na návštěvě Západního Berlína. Na většině fotografií 

s prezidentem Johnsonem je pochopitelně i Willy Brandt, jemuž to obrovsky 

zvýšilo popularitu.466 Sovětský svaz (a Německá demokratická republika) to 

naopak vykládaly jako agresivní postup západních imperialistů. 

 
 

                                                 
464 Německý překlad Johnsonova projevu: „Dem Überleben und der schöpferischen 
Zukunft dieser Stadt haben wir, Amerikaner, etwas verpfändet, was unsere Vorfahren bei 
der Gründung der Vereinigten Staaten verpfändet haben: unser Leben, unser Gut und 
unsere heilige Ehre“. In: Der Regierender Bürgermeister und die Mauerkrise. Desky 75. 
Die Ansprache des amerikanischen Vizepräsident Lyndon B. Johnson vor dem 
Abgeordenetenhaus, č. 185, 24.8.1961, in: FESA, Willy Brandt Archiv, Beruflicher 
Werdegang und politisches Wirken in Berlin. 
465 Der Regierender Bürgermeister und die Mauerkrise. Desky 75. Projev Willyho Brandta, 
24.8.1961, in: FESA, Willy Brandt Archiv, Beruflicher Werdegang und politisches Wirken 
in Berlin. 
466 Další kopie předních stran německých novin viz Příloha 8.3. Zdroj: Records of the U.S. 
Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
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Obr. 19: Přední strana deníku BZ ze dne 21. srpna 1961. 

 

Zdroj: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
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S viceprezidentem Johnsonem přijel do Západního Berlína jako zvláštní 

vyslanec amerického prezidenta Kennedyho v Berlíně také generál Clay 

zosobňující úspěšně zvládnutou blokádu města v letech 1948 a 1949. Jeho 

přítomnost ve městě neměla jiných ambic než symbolizovat odhodlání 

Spojených států (a spolu s nimi i Západu) neopustit tuto svojí „předsunutou 

vartu“.467 Je nutné připomenout, že podobné symbolické noty se držel také 

Sovětský svaz, který v létě 1961 jmenoval do funkce velitele sovětských 

jednotek v Berlíně vysloužilého frontového bojovníka druhé světové války 

maršála Koněva. V průběhu druhé berlínské krize tak došlo na straně 

Spojených států, ale i Sovětského svazu, k „reaktivaci“ starých symbolik – 

generála Claye, organizátora leteckého mostu, a generála Koněva, 

dobyvatele nacistického Berlína.  

Až po příjezdu viceprezidenta Johnsona se k návštěvě Západního 

Berlína odhodlal i zprvu váhající spolkový kancléř Konrad Adenauer. Jeho 

vynucenou návštěvou tak Brandt úspěšně završil snahu o symbolickou 

podporu nejvýznamnějších představitelů Západu i Spolkové republiky své 

politice. Adenauerova návštěva se sice neodehrála v příliš uvolněném 

duchu, mezi obyvatelstvem bylo nadále možné cítit jistou nespokojenost 

s jeho jednáním bezprostředně po stavbě zdi, nicméně význam jeho cesty a 

jeho přesvědčení o nutnosti udržení svobodné existence města zastínil 

veškeré pochybnosti berlínských obyvatel.468 

 

*** 

 

Stavba berlínské zdi 13. srpna 1961 zcela změnila dosavadní Brandtovu 

politiku a je jasné, že se musely změnit i její dlouhodobé priority. Nebylo 

tajemstvím, že se Willy Brandt, ač byl v Západním Berlíně populárním 

starostou, snažil od určité doby město opustit. Usiloval o dosažení vyššího 

politického postu a odchod do vládních funkcí ve spolkové politice. Již za 

časů Ernsta Reutera si vyvzdoroval na svém velkém učiteli, že bude 

zastupovat Západní Berlín ve Spolkovém sněmu. Po dosažení nejvyššího 

                                                 
467 Besuch des Vizepräsidenten Lyndon B. Johnson in Berlin, tajné, určené spolkové vládě 
SRN. In: FESA, Willy Brandt Archiv, Beruflicher Werdegang und politisches Wirken in 
Berlin. 
468 Merseburger, Peter: Willy Brandt…, s. 408 a 409. 
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postu v Západním Berlíně a vzestupu ve stranické organizaci spolkové SPD 

se snažil rozšířit své politické působení i na úroveň spolkové politiky. Ve 

volbách roku 1961 se ucházel za SPD o kancléřský post. Dobrý výsledek ve 

spolkových volbách by mu přinesl zisk vládní funkce, byť ne zcela jistě 

kancléřské křeslo, a samozřejmě mu tak umožnil odchod z Berlína do 

Bonnu.469 Nečekané okolnosti v podobě stavby berlínské zdi a prohrané 

spolkové volby v září 1961, však Brandta donutily zůstat v Západním 

Berlíně a opustit na čas plány na přestup do spolkové politiky. 

Rozbor následujícího velice hektického a těžko přehledného období 

Brandtova života je nutné rozdělit na několik částí, které umožní nalézt a 

popsat jednotlivé vývojové linie. První z nich se vzhledem k těžišti této 

práce zaměří na situaci a kroky podniknuté v Berlíně po stavbě zdi v srpnu 

1961. Druhá pohlíží na vliv Brandta jako představitele Západního Berlína na 

tvorbu a de facto upevnění, či pevnější systematizování vztahu se spolkovou 

vládou. Třetí rovina, jejíž optika je jen dodatečným pohledem, zpracuje 

stranickou politiku ve spolkové SPD. Tedy vliv stavby berlínské zdi, 

prohraných zářijových spolkových voleb v roce 1961 a Brandtova 

vystupování na jeho pozici v celospolkové SPD. Čtvrtou komponentou 

politické činnosti Willyho Brandta, kterou je nutné zmínit a zohlednit, se 

stalo od doby prvního Chruščovova ultimáta pokračující zahraničněpolitické 

angažmá ve prospěch svobodné existence Západního Berlína. Tuto činnost 

Willy Brandt po srpnu 1961 ještě dále zintenzivnil. 

 

(1) Nová situace otevřela Willymu Brandtovi další dimenze komunikačních 

možností a především mu nabízela množství nových argumentů pro debaty 

a projevy o budoucnosti Západního Berlína. Zhmotnění hrozby vůči 

Berlínu, která od doby vyslovení Chruščovova ultimáta pouze visela ve 

vzduchu, přineslo i jasnějšího „nepřítele“ a z toho vyplývající i jasnější a ve 

světě čitelnější argumenty využitelné pro prosazování západoberlínských 

zájmů. Brandtovi a jeho štábu poradců samozřejmě trvalo několik dní až 

týdnů, než se jim podařilo upřesnit a přesně zacílit Brandtovu politickou 

argumentaci. Ta se ale podstatně nelišila od toho, co bylo vyřčeno 

                                                 
469 Barclay, David E.: Schaut auf diese Stadt…1, s. 300. 
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v průběhu prvních dní po 13. srpnu 1961. Nový směr měl zdůrazňovat 

svobodné přežití Západního Berlína, upevnění spojení se Západem a 

zlepšení hospodářské situace. V první řadě bylo nutné komunikovat s 

obyvateli města a zároveň se snažit podniknout takové kroky, které by jim 

umožnily stabilizovat život ve městě a co nejvíce jej přiblížit normalitě.  

První projevy po stavbě zdi vytyčily do jisté míry hlavní rysy 

následující Brandtovy politiky. Jako první se ujalo heslo reagující na situaci 

postihující osobní stránku života velké části obyvatel Západního (ale i 

Východního) Berlína – sektorové hranice rozdělily rodinné, partnerské a 

přátelské vazby. V prvních chvílích si to lidé ne zcela uvědomovali – zde je 

nutné připomenout, že se sektorové hranice pro obyvatele Západního 

Berlína neuzavřely ihned dne 13. srpna 1961 –, ale v dlouhodobé 

perspektivě je zřejmě fyzické rozdělené města zasáhlo nejcitelněji. Z toho 

vzešla jedna z prvních Brandtových politických proklamací reagujících na 

náhle změněnou situaci: „Snažit se učinit zeď tak průchodnou, jak jen to 

bude možné, když už se s ní na delší čas musíme sžít“.470 Toto vytyčilo 

rámec politiky tak, jak jej Brandt definoval navenek.471 Ačkoliv heslo znělo 

průrazně a akčně, ve skutečnosti se jednalo pouze o balancování a drobné 

manévrování v oficiálních politických liniích SRN – Západní Berlín si 

nemohl dovolit vlastní zahraniční politiku vůči žádnému státu a žádnou 

odchylku od oficiální zahraničněpolitické doktríny Spolkové republiky 

Německo – obzvláště ne vůči Německé demokratické republice. Pokud by 

totiž Brandt opravdu stál o „zprůchodnění“ zdi „za každou cenu“, nepostavil 

by se proti otevření výdejních center na propustky ve stanicích S-Bahnu 

v Západním Berlíně dne 23. srpna 1961. Ohrozilo by to totiž postavení 

Západního Berlína a znamenalo jeho možnou degradaci na úroveň třetího 

státu na německém teritoriu mezi SRN a NDR. Proto musel jít princip 

Brandtovy politiky dělané „pro lidi“ stranou. Západní Berlín si mohl dovolit 

jednat s magistrátem Východního Berlína o propustkách a dalších s tím 

spojených otázkách jen formou buď neformálních či pouze de iure 

technických kontaktů. I tak pozoroval Bonn západoberlínské pokusy o 

                                                 
470 Originál: „Wie die Mauer durchlässig zu machen, wenn wir schon auf längere Zeit mit 
ihr zu leben hätten“. In: Heimann, Siegfried: Berlin bleibt frei…, s. 52. 
471 Heimann, Siegfried: Berlin bleibt frei…, s. 52. 
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navázání spojení s Východním Berlínem s neskrývanou nevolí. O tom, že 

budou obnovena jednání s východoberlínskou městskou správou týkající se 

pohybu osob ve městě, rozhodl Senát na podzim 1961 a od té doby se to 

stalo jedním z největších vnitroberlínských úkolů pro západoberlínskou 

radnici.472 

Již 20. srpna 1961 se objevily v rádiovém vysílání pořadu „Kde nás 

tlačí bota“ první kontury plánu na další postup v Západním Berlíně. Tento 

plán se podařilo v následujících měsících Brandtovi uskutečnit. V rádiovém 

vystoupení uvedl: 

 

„Budeme se v rozhovorech s našimi spojeneckými přáteli a se 

spolkovou vládou snažit prosazovat další opatření, aby byl Berlín 

ještě více než dnes kvetoucím městem: magnetem pro talenty, 

centrem hospodářské produkce, centrem kultury, centrem vědy a 

výchovy, vzorovým společenstvím v plném rozsahu těchto slov. 

Naši přátelé mi řekli, že při nás budou stát“.473 

 

Podle Hurwitze se nejednalo o plán, který by byl sestaven během několika 

srpnových dní roku 1961, nýbrž o program, který existoval alespoň 

v hlavních konturách již několik let a až nyní se stavba berlínské zdi 

v podstatě stala prostředkem, jak jej realizovat. (Plánovači vycházeli 

z předpokladu, že dojde k omezení pohybu mezi Západním Berlínem a 

NDR, a zároveň plánovali posílit pouto Západního Berlína na SRN.) Jeho 

základem se mělo stát navýšení podpory spolku Západnímu Berlínu a 

přetvoření města v centrum vzdělání, vědy a kultury. To, že plán zřejmě 

alespoň v hrubých představách existoval, dokazuje jeho velice rychlá 

inicializace a realizace po srpnu 1961.474 

 

                                                 
472 Heimann, Siegfried: Berlin bleibt frei…, s. 56. 
473 Originál: „Wir werden in weiteren Besprechungen sowohl mit unseren alliierten 
Freunden als auch mit der Bundesregierung alle Vorsorgen dafür treffen haben, dass Berlin 
in noch stärkerem Maße als bisher eine blühende Stadt wird: ein Magnet für Talente, ein 
Zentrum der industriellen Produktion, ein Zentrum der Kultur, ein Zentrum von 
Wissenschaft und Erziehung, ein vorbildliches Gemeinwesen in vollem Umfang dieses 
Wortes. Unsere Freunde haben mir gesagt, dass sie bei uns hierbei beistehen wollen“. In: 
FESA, Willy Brandt Archiv, Willy Brandt – Publikationen, A3/123, 16.–20.8.1961. 
474 Rozhovor Hurwitz, s. 8, viz Příloha 8.1. 
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(2) V prvních dnech po stavbě zdi čekalo bonnskou spolkovou vládu i vlády 

ostatních západních spojenců „zkalibrování“ a sjednocení jejich politiky a 

postoje k náhlým východoněmeckým opatřením. V prvních chvílích se 

mísila zdrženlivost a smířenost s šokem a bezradností. Z tohoto období 

„ustrnutí“ vystoupil jako první Willy Brandt, který svým krokem zprvu 

nepotěšil ani spolkovou vládu, ani prezidenta Kennedyho. To vyvolalo 

v druhé polovině srpna 1961 roztržku mezi Brandtem, respektive 

představiteli Západního Berlína, na jedné straně, a především kancléřem 

Adenauerem a ministrem zahraničních věcí Brentanem na straně druhé. 

Výsledkem byla četná setkání a výměna dopisů a dá se říci, že se vztah mezi 

Berlínem a Bonnem uklidnil a opětovně standardizoval až v létě roku 1962. 

Emoce ze srpna 1961 rozvířil i neadekvátní projev kancléře Adenauera. 

Koncem srpna 1961 odeslal Adenauer Brandtovi dopis plný obecných frází 

a velmi formálních vyjádření – vztah Adenauera k Brandtovi byl vždy velmi 

odměřený. I přes to, že se Brandt pohyboval v bonnské politice jako 

zástupce Západního Berlína od počátku 50. let 20. století, žádný z dopisů 

neobsahoval ani minimální náznak familiernosti. Adenauer napsal 

Brandtovi dne 31. srpna 1961mimo jiné: 

 

„Sdílím [s Vámi] přesvědčení, že by se v této vážné době, neměl vést 

volební boj bez zábran. To nás nezbavuje povinnosti, jasně ukázat 

voličům, o co se bude v rozhodnutí ze 17. září 1961 jednat. Vláda, 

která vzejde z voleb, bude muset zaujmout proti hrozbám Východu 

pevná stanoviska a vést plynulou politiku“.475 

 

Adenauer dále argumentoval zahraničněpolitickým postojem SPD, který 

podle jeho názoru ohrožoval zahraniční politiku SRN, protože strana dříve 

několikrát hlasovala proti hlavním pilířům německé zahraniční politiky – 

proti vstupu do Západoevropské unie i proti vstupu do NATO. Vyjádřil 
                                                 
475 Originál: „Ich teile die Auffasung, dass in der ernsten Zeit, in der wir uns befinden, der 
Wahlkampf nicht hemmungslos geführt werden sollte. Dies enthebt uns aber nicht der 
Notwendigkeit, den Wählern klar zu machen, worum es bei der Entscheidung am 17. 
September 1961 geht. Die Regierung, die aus den Wahlen hervorgeht, wird gegenüber den 
Drohungen des Ostens eine feste Haltung einnehmen und eine stetige Politik führen 
müssen“. In: Korrespondenz – Kontakte mit Bundesregierung, dopis Adenauera Brandtovi, 
31.8.1961. FESA, WBA, Willy Brandt – Beruflicher Werdegang und politisches Wirken in 
Berlin, A6/173. 
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obavu, zda bude SPD schopna – i přes reorientaci v posledních letech –

udržet nový kurs přislíbený v programu z Bad Godesbergu. O tom bylo 

podle Adenauera nutné informovat voliče. Na závěr svého dopisu Adenauer 

sděloval, že Brandtovy útoky a impertinence proti jeho osobě jej donutily 

zareagovat právě v průběhu projevu v Řezně.476 

Výše uvedený dopis velmi dobře ukazuje způsob Adenauerova 

uvažování a jeho obavy. Zřejmě skutečně došel k vnitřnímu k přesvědčení, 

že vítězství sociálnědemokratické SPD by reálně mohlo ohrozit prozápadní 

orientaci SRN. Programatickou změnu SPD po sjezdu v Bad Godesbergu 

Adenauer zjevně neuznával, respektive nevěřil, že by byli představitelé 

sociální demokracie schopni tak rychle změnit svoji dlouholetou politickou 

orientaci. 

Spolkový ministr zahraničí a blízký Adenauerův spolupracovník 

Heinrich Brentano nemohl také ponechat bez poznámky způsob 

komunikace Brandta s americkým prezidentem Kennedym. V tomto smyslu 

od něj obdržel Willy Brandt dopis dne 8. září 1961. Mezi hlavní výtky 

zmíněné v dopisu patřila především ta skutečnost, že text dopisu a fakt, že 

bude dopis americkému prezidentovi odeslán, nebyl komunikován a 

konzultován se spolkovými úřady. Spolková vláda se o něm dozvěděla až 

prostřednictvím německého velvyslanectví ve Washingtonu, po doručení 

dopisu Kennedymu. Brentano zpochybnil také to, že by dopis Kennedymu 

mohl zvýšit odhodlanost Západu učinit jasné kroky ve prospěch Západního 

Berlína. Na závěr odmítl konstrukci, na jejímž základě má Brandt jako 

berlínský úřadující starosta pravomoc přímo oslovit prezidenta USA: 

 

„Pokud zdůvodňujete zahraniční kompetence šéfa vlády spolkové 

země Berlín [jen] berlínskou ústavou, pak podrýváte velmi 

nebezpečným způsobem odpovědnost vlády SRN, na kterou se 

město Berlín vždy právem odvolávalo“.477 

                                                 
476 Korrespondenz – Kontakte mit Bundesregierung, dopis Adenauera Brandtovi, 
31.8.1961. In: FESA, WBA, Willy Brandt – Beruflicher Werdegang und politisches Wirken 
in Berlin, A6/173. 
477 Originál: „Wenn Sie die aussenpolitische Zuständigkeiten des Regierungsschefs des 
Landes Berlin aus der Berliner Verfassung begründen, dann untergraben Sie damit in einer 
höchst gefährlicher Weise die Verantwortung der Bundesregierung, auf die sich die Stadt 
Berlin immer wieder zu recht berufen hat.“ In: Korrespondenz – Kontakte mit 
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Přesto ale Brentano připustil, že považuje za možné, aby se v některých 

otázkách obrátil představitel Západního Berlína přímo na západní spojence, 

protože: „se [jeho] obyvatelstvo nachází ve zvláštním ochranném a 

příslušenském vztahu ke Spojeným státům, Velké Británii a Francii“.478 

Přesto považuje Brentano odeslání dopisu zcela bez konzultace se 

spolkovou vládou za neospravedlnitelné a zcela postrádající politickou 

loajalitu. To samé, tedy nekonzultování spolkové vlády, se opakovalo při 

odeslání dopisu Nehruovi dne 22. srpna 1961, ve kterém jej Brandt 

informoval o vývoji na sektorových hranicích v Berlíně.479 

Willy Brandt zachovával v komunikaci s Bonnem smířlivý tón a 

v odpovědi spolkovému ministru zahraničí Brentanovi se snažil vysvětlit 

své jednání a ospravedlnit se, protože svůj dopis nepovažoval za oficiální 

zahraničněpolitický krok Západního Berlína, a vše omlouval specifičností 

případu a téměř nulovou reakcí Západu a spolkové vlády bezprostředně po 

událostech z 13. srpna 1961: 

 

„To, že byla zcela bez jakéhokoliv odporu přijata opatření, která 

tvrdě zasahovala do života obyvatel Berlína, vyvolalo obrovské 

rozčilení, které hrozilo přerůst v krizi důvěry. […] Obyvatelé Berlína 

vděčně přivítali, že prezident Spojených států vzápětí poslal do 

Berlína viceprezidenta Johnsona s generálem Clayem a vyslancem 

Charlesem Bohlenem, kteří se měli na místě informovat o nastalé 

situaci. Projevy, jež držel americký viceprezident ve jménu 

Spojených států, ovlivnily bezpochyby náladu ve městě“.480 

                                                                                                                            
Bundesregierung, dopis Brentana Brandtovi, 8.9.1961. In: FESA, WBA, Willy Brandt – 
Beruflicher Werdegang und politisches Wirken in Berlin, A6/173. 
478 Originál: „die Bevölkerung West-Berlins steht in einem besonderen Schutz- und Treue-
Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich“. In: Korrespondenz 
– Kontakte mit Bundesregierung, dopis Brentana Brandtovi, 8.9.1961. In: FESA, WBA, 
Willy Brandt – Beruflicher Werdegang und politisches Wirken in Berlin, A6/173. 
479 Korrespondenz – Kontakte mit Bundesregierung, dopis Brentana Brandtovi, 8.9.1961. 
In: FESA, WBA, Willy Brandt – Beruflicher Werdegang und politisches Wirken in Berlin, 
A6/173. 
480 Originál: „Im vorliegenden Fall entstand in Berlin aus der fast widerspruchlosen 
Hinnahme einer in das Leben der Berliner tief entscheidende Maßnahme eine begreifliche 
Erregung, die sich zu einer großen Vertrauenskrise auszuweiten drohte. […] Die Berliner 
haben dankbar begrüßt, daß der Präsident der Vereinigten Staaten im Anschluß daran den 
Vizepräsidenten Johnson mit General Clay und Botschafter Bohlen nach Berlin entsandte, 
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K drobným roztržkám mezi Bonnem a Berlínem v otázce zahraničních 

kontaktů a aktivit došlo ještě několikrát, stabilizaci a vyjasnění vzájemného 

vztahu a postupu lze pozorovat až v první polovině roku 1962, kdy byla také 

zřízena funkce „styčného důstojníka“ pro komunikaci se Západním 

Berlínem, oficiálně „Pověřence pro Berlín“ v Bonnu, který informoval 

spolkovou vládu o krocích západoberlínského magistrátu. O ustálení 

postupu tak svědčí například pozdější dopis Brandta kancléři Adenauerovi, 

ve kterém západoberlínský úřadující starosta kancléři sděluje, že zamýšlí 

napsat další dopis americkému prezidentovi Kennedymu a že mu jej ještě 

před odesláním osobně předá senátor Schütz.481 Stav se tedy postupně 

normalizoval a dá se říci, že Západní Berlín již nadále nepodnikal 

samostatné (tedy zcela bez konzultace se spolkovou vládou) 

zahraničněpolitické akce. Brandtovi se ale de facto dařilo prostřednictvím 

konzultací se spolkovou vládou prosadit některé své návrhy a kroky. 

 

(3) Události měsíců srpna a září 1961 ovlivnily výrazným způsobem také 

Brandtovu pozici ve spolkové SPD. Brandt se vždy snažil svoji politickou 

kariéru, jakkoliv se realizovala hlavně v Západním Berlíně a 

v západoberlínské SPD, rozšířit i na celospolkovou úroveň. První vážnější 

šanci dostal v roce 1959 po stranickém sjezdu v Bad Godesbergu, kde se 

sice ještě nestal předsedou SPD, nicméně byl zvolen kandidátem na 

kancléře a sociálnědemokratickým volebním lídrem pro nadcházející volby 

do spolkového sněmu plánované na 17. září 1961. Na přelomu 50. a 60. let 

20. století využil Brandt skutečnosti, že se hrozba Chruščovova ultimáta 

vytrácela do ztracena, a získal tak prostor, aby se mohl věnovat spolkové 

předvolební kampani. Vyostření situace v Západním Berlíně jej však 

donutilo navrátit se zpět do města. Po mírném zklidnění bezprostředního 

šoku v Západním Berlíně po stavbě zdi se ještě pokusil počátkem září 1961 
                                                                                                                            
die sich an Ort und Stelle unterrichtet sollten. Die guten Erklärungen, die Vizepräsident 
Johnson im Namen der Vereinigten Staaten abgab, haben zweifellos die Stimmung in 
Berlin günstig beeinflußt“. In: FESA, WBA, Willy Brandt – Beruflicher Werdegang und 
politisches Wirken in Berlin, A6/173, Korrespondenz – Kontakte mit Bundesregierung, 
dopis Brandta Brentanovi, 14.9.1961. 
481 Brandt Adenauerovi, 30.8.1961, in: FESA, WBA, Willy Brandt – Beruflicher 
Werdegang und politisches Wirken in Berlin, A6/173, Korrespondenz – Kontakte mit 
Bundesregierung. 
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opětovně zasáhnout do předvolební kampaně. Ale ani obrovské nasazení, 

kdy dopoledne úřadoval ve městě, po poledni odlétal do Spolkové republiky 

na plánované volební projevy a pozdě v noci se vracel domů do Berlína, mu 

již nepomohlo překonat náskok CDU.482 Přestože se SPD nepodařilo volby 

vyhrát, získala celkem 36,2 procenta hlasů, nejednalo se o úplný neúspěch. 

Pro SPD totiž hlasovalo o 4,4 procentních bodů více voličů než tomu bylo 

v roce 1957. Poprvé ve svých poválečných dějinách by tak byla bývala 

schopná vytvořit reálnou a životaschopnou vládní koalici s FDP. Vzhledem 

k eskalaci situace v Berlíně se určitou dobu dokonce jednalo o vytvoření 

„vlády národního soustředění“ („Regierung der nationaler Konzentration“), 

na které by se podílela právě i SPD.483 Nakonec ale došlo k dohodě o 

vytvoření koaliční vlády Unie (CDU/CSU) a FDP.  

I přes prohrané volby se však velice rychle ukázalo, že devizu svého 

jasného, čitelného a prozápadního jednání může Brandt využít i ve prospěch 

spolkové SPD a tím i ve prospěch svůj. Bylo to umocněno rozdílem 

politického stylu mezi ním a stárnoucím Erichem Ollenhauerem. Tento 

dlouholetý a vážený předseda SPD svůj post zastával od roku 1952 a jeho 

pozice ve straně byla mimořádně silná. O tom svědčí i skutečnost, že do čela 

SPD byl znovu zvolen jen několik měsíců před svojí smrtí v roce 1963. 

Přestože se Brandt vzdal na podzim roku 1961 poslaneckého mandátu ve 

spolkovém sněmu (tedy mandátu poslance-pozorovatele bez hlasovacího 

práva) a načas se stáhl z bonnského působení, aby se věnoval pouze 

berlínské problematice, jeho pozice uvnitř SPD nedoznala citelného 

oslabení. Bylo tomu tak díky jeho politickým úspěchům v Západním 

Berlíně, které se dostavily prakticky záhy po srpnu 1961, kdy se mu 

podařilo velice rychle obnovit svůj předešlý vliv a postavení ve spolkové 

organizaci SPD.  

Při rozkrývání vnitrostranického vzestupu Willyho Brandta je nutné 

vzpomenout osobnost, se kterou přes osobní antipatii velice úzce 

spolupracoval. Jednalo se o Herberta Wehnera,484 od počátku 60. let 20. 

století jednoznačně nejvlivnějšího muže v SPD, jehož pozici a případný 

                                                 
482 Merseburger, Peter: Willy Brandt…, s. 406. 
483 Merseburger, Peter: Willy Brandt…, s. 427–428. 
484 Herbert Wehner – narozen 11. července 1906, zemřel 19. ledna 1990. 
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osobní vzestup však navždy poškodilo jeho členství v KPD mezi lety 1927 a 

1946. Wehner patřil mezi aktivní exilové komunistické aparátčíky a údajně 

v mnoha případech udával pro NKVD či s ní dokonce spolupracoval. 

Působil v Moskvě a následně ve Švédsku. Tam se také poprvé setkal 

s Brandtem. Po roce 1946, kdy po svém návratu do Německa vstoupil do 

SPD, získal ve straně velice rychle obrovský vliv, nicméně oficiálním 

partajním lídrem se nikdy stát nemohl. Maximálním postem, na který mohl 

dosáhnout, bylo místopředsednické místo v SPD, které zastával mezi lety 

1958 až 1972, a funkce spolkového ministra pro celoněmecké záležitosti, 

kterou vykonával v letech 1966 až 1969. Následně do roku 1983 předsedal 

sociálnědemokratické frakci ve Spolkovém sněmu.485 

V bonnském zákulisí se tím na přelomu 50. a 60. let 20. století 

vytvořil tandem dvou osobností s velmi odlišným přístupem k politice. 

Wehner vycítil Brandtův potenciál a navíc mu jeho „mimostranické“ 

aktivity více než vyhovovaly.486 Po roce 1961 se Brandtovi podařilo obnovit 

a udržet pozici ve straně, navíc jej nadále významně vytěžovalo jeho 

angažmá v Berlíně. Berlín a zahraniční politika patřily mezi hlavní 

Brandtovy zájmy. Z tohoto úhlu pohledu tak nepřekvapí, že z hlediska 

vnitrostranické politiky postrádal dlouhodobý koncept, a proto velkou část 

rozhodnutí v této oblasti přenechával právě Wehnerovi. Wehnerovi to 

vyhovovalo, protože mohl „tahat za nitky“ stranické politiky v Bonnu a v 

podstatě tak převzal velkou část vnitrostranické práce stranického 

předsedy.487 Spojení těchto dvou osobností sice neprovázel nepříliš vřelý 

osobní vztah, přesto se jejich spolupráce ukázala být pro oba 

bezpodmínečně nutná s ohledem na jejich politickou kariéru. Koncem 

Brandtova působení ve vysoké politice počátkem 70. let 20. století již toto 

pro oba muže výhodné „souvládí“ v SPD nefungovalo ani navenek zcela 

nekonfliktně.488 

 

(4) Zahraničněpolitické angažmá Willyho Brandta je sice zmiňováno na 

posledním místě, nicméně hraje v rámci „zápasu“ o svobodný Berlín velice 

                                                 
485 Rosenberger, Sigrid Elisabeth: Der Faktor …, s. 138. 
486 Schöllgen, Gregor: Willy Brandt, s. 107. 
487 Rosenberger, Sigrid Elisabeth: Der Faktor…, s. 152. 
488 Rosenberger, Sigrid Elisabeth: Der Faktor…, s. 138. 
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významnou roli. Berlínský úřadující starosta strávil mnoho týdnů z každého 

roku na zahraničních návštěvách – kromě západních spojenců navštěvoval 

také neutrální země a členské země Hnutí nezúčastněných, jež Brandta 

přitahovaly s ohledem na jejich relativní nezávislost na obou mocensko-

politických blocích. Dostával se tak i do zemí, které ve zpětném dějinném 

pohledu nehrály v otázce svobodného přežití Západního Berlína 

významnější roli. Tyto aktivity týkající se zahraničních cest Willy Brandt 

vždy pečlivě diskutoval se spolkovým Ministerstvem zahraničí. Německé 

ambasády v navštívených zemích mu nabízely a zajišťovaly diplomatický 

servis a Ministerstvo zahraničí neslo i část výdajů spojených s Brandtovými 

zahraničními cestami. Například na cestu po Africe v roce 1963 přispělo 

západoněmecké Ministerstvo zahraničí zhruba 20 tisíci DM.489 

Mezi ty významnější výpravy pak lze zařadit Brandtovy cesty do 

Spojených států, kde se několikrát setkal s americkým prezidentem 

Kennedym a získal tam i další cenné kontakty. Kennedy se s Brandtem 

setkal v letech 1962 a 1963 ve Washingtonu DC a v Berlíně.490 Zpočátku 

mezi nimi nepanoval příliš idylický vztah, respektive Kennedy neměl 

Brandta příliš v oblibě kvůli dopisu, který mu po stavbě zdi napsal. 

Brandtovy cesty za Kennedym ale stály na počátku proměny vztahu obou 

mužů, jenž se postupně zcela otočil.  

Zlepšující se vztahy mezi Brandtem a Kennedym navíc 

kontrastovaly s přístupem Kennedyho administrativy k Adenauerově vládě. 

Mohlo za to vzájemné neporozumění v některých otázkách, bonnská 

indiskrece týkající se zveřejnění několika tajných dokumentů, a také 

skutečnost, že Kennedy neměl příliš v oblibě tehdejšího německého 

velvyslance ve Spojených státech. Ani samotný Adenauer mu nebyl příliš 

blízký. Významnou roli hrál také zřejmě drobný klín vtlačený mezi spojence 

Chruščovovým ultimátem, který vedl ke znejistění představitelů Spolkové 

republiky a možná až k přehnanému a indiskrétnímu požadování 

                                                 
489 Dopis Willymu Brandtovi od Dr. Raucha ze dne 20.8.1963. In: FESA, Politischer und 
beruflicher Werdegang, Nr. 96, WB – Auslandsreisen. 
490 Viz například záznam ze schůzky Kennedyho, Hillenbranda, Creela, Brandta, 
Knappsteina a Bahra dne 5.10.1962, in: NARA, Rg 59, Entry 3089, Recors Realting to 
Berlin 1957–63, POL 1–2, Adenauer to Chancellor, 1961, Box 5. 
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bezpečnostních garancí ze strany zástupců SRN.491 V tomto kontextu se tak 

zdá být samozřejmé, že Kennedy vyhledával kontakt tam, kde to bylo 

možné, raději s generačně a názorově bližším Brandtem, než o několik 

generací starším Adenauerem. Kennedy však nikdy v oficiálních kontaktech 

s Brandtem formálně ani protokolárně neobešel skutečnost, že 

nejvýznamnějším představitelem SRN je spolkový kancléř, tedy Adenauer. 

O hloubce osobního vztahu Brandta a Kennedyho, jenž se neomezoval na 

povrchní politické floskule, svědčí i to, že Brandt po Kennedyho smrti 

několikrát navštívil jeho vdovu Jacquelin Kennedyovou a dlouho s ní 

udržoval korespondenci.492 Kennedy se po své smrti stal legendou a 

symbolickým ochráncem svobodného Berlína. Jeho odkaz, politický i 

symbolický, žil ještě mnoho desetiletí po jeho smrti. 

Mezi největší zahraničněpolitické úspěchy Brandta z období po roce 

1961 lze jistě řadit uskutečnění návštěvy amerického prezidenta Kennedyho 

v Západním Berlíně. Předcházelo jí zdlouhavé vyjednávání a přípravy a 

podařilo se dosáhnout toho, že Kennedy věnoval při návštěvě Spolkové 

republiky jeden den právě Západnímu Berlínu. Celá návštěva Západního 

Berlína, která proběhla v červnu 1963, se stala ohromujícím divadlem pro 

obyvatele města. Lidé z celého světa mohli prostřednictvím médií sledovat, 

jak se americký prezident Kennedy vydal až na samou exklávu západní 

demokracie, jež čelila neustálému tlaku a existenčnímu ohrožení ze strany 

východního bloku.  

 
 

                                                 
491 Kissinger, Henry: Umění diplomacie, s. 612. 
492 FESA, Willy Brandt, Politischer und beruflicher Werdegang, Nr. 103, WB – 
Auslandsreisen, Korespondence Willy Brandta s Jacquelin Kennedyovou například ze dne 
23.3.1965 (Brandt Kennedyové) či 3.5.1965 (Kennedyová Brandtovi). Osobní setkání 
Brandta s Kennedyovou proběhlo například dne 20.4.1965. 
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Obr. 20: Trasa, po které projížděl John Fitzerald Kennedy při své 

návštěvě Západního Berlína.  

 

Zdroj: Der Tagesspiegel, 25. června 1963. Scan zde z Daum, Andreas W.: 

Kennedy in Berlin, s. 106. 
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Obr. 21: Kennedy, Brandt a Adenauer – červen 1963. 

 

Popis: Automobil s prezidentem Kennedym, kancléřem Adenauerem a 
starostou Brandtem zasypaly konfety nadšeně přihlížejících davů. 
Zdroj: Harry S. Truman Library. Scan zde z Daum, Andreas W.: Kennedy in 
Berlin, s. 136. 
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Obr. 22: Kennedy a jeho pohled přes zeď do Východního Berlína. 

 

Popisek na druhé straně fotografie: Východoněmečtí policisté zírají na 
amerického prezidenta Kennedyho, když se dívá přes komunisty postavenou 
zeď rozdělující Východní a Západní Berlín. V průběhu své osmihodinové 
návštěvy Západního BerlínaKennedy za sebe i Spojené státy znovu podpořil 
snahu Němců, kteří chtějí být svobodní. 
Zdroj: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
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Obr. 23: Obyvatelé Východního Berlína se snaží alespoň na okamžik 

zahlédnout amerického prezidenta Kennedyho.  

 

 

Popisek na druhé straně fotografie: Fotoaparát s teleobjektivem zachytil ze 
západní strany přechodu Checkpoint Charlie skupinky obyvatel Východního 
Berlína doufající v to, že zahlédnou amerického prezidenta J. F. Kennedyho 
při jeho cestě k berlínské zdi. Davy se shromáždily i přes snahu 
komunistické policie o jejich rozpuštění bez náznaku násilí, které by mohlo 
být pozorovatelné ze Západu. 
Zdroj: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
 

 

Jen prostřednictvím fotografií Kennedyho v Berlíně je totiž nejlépe 

zachytitelná atmosféra doby. Západní Berlín se v den návštěvy amerického 

prezidenta přeměnil v pečlivě připravenou scénu, kde sledovala média 

z celého světa každý jeho krok. Návštěva byla naplánovanou a náležitě 
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medializovanou manifestací pouta mezi západoberlínskými obyvateli a 

představitelem nejmocnější země světa, respektive demonstrací vzdoru 

sovětskému tlaku a jeho hrozbám. Obr. 20 ukazuje detailní plán průjezdu 

amerického prezidenta Západním Berlínem s jeho jednotlivými zastávkami 

– v Kongresové hale, u Braniborské brány, u přechodu Checkpoint Charlie, 

na radnici v Schönebergu, na Svobodné univerzitě a na velitelství 

amerických ozbrojených sil v Západním Berlíně. Kromě krátké návštěvy u 

„zdi“ a pohledu na „Východ“, což vzbudilo pozornost překvapivě i u 

obyvatel Východního Berlína (viz obr. 23 zobrazující obyvatele 

Východního Berlína, kteří chtěli alespoň na chvíli spatřit amerického 

prezidenta u sektorového přechodu Checkpoint Charlie), pronesl Kennedy 

dva důležité projevy a neopomněl navštívit ani americké okupační jednotky 

v Berlíně.  

První z projevů pronesl Kennedy u západoberlínské radnice 

v Schönebergu a většině obyvatel Berlína (a dá se bez nadsázky říci, že i 

celého světa) se ve zpětném pohledu na něj vybavovala a dodnes stále 

vybavuje jediná jeho vyřčená věta, kterou (jako jednu z mála) v průběhu 

projevu před západoberlínskou radnicí vyslovil v němčině se silným 

americkým přízvukem: „Ich bin ein Berliner“.493 

 

                                                 
493 Potíže s chybějícím fonetickým přepisem německé věty v textu projevu a skutečnost, že 
na kartičku si výslovnost věty „Ich bin ein Berliner“ ve tvaru „Isch bin ein Bearleener“ 
připsal sám Kennedy, líčí: Daum, Andreas W.: Kennedy in Berlin…, s. 144. Viz také obr. 
Andreas W.: Kennedy in Berlin…, s. 154. 
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Obr. 24: Kennedyho poznámky pro projev před radnicí v Schönebergu. 

 

Zdroj: LAB. Scan zde z Daum, Andreas W.: Kennedy in Berlin, s. 154. 

 

Význam Kennedyho věty vyjadřoval, že dnes je pro člověka největší poctou 

to, že je obyvatelem Berlína, a měla být vyjádřením solidarity s městem a 

jeho obyvateli.494 V zápětí však ve společenské paměti a ve společenském 

povědomí utkvěla představa, že se Kennedy stylizuje do jednoho z obyvatel 

Berlína. V německém překladu pronesl frázi, „Jsem Berlíňan!“, či v širším 

překladu s ohledem na skutečnost, že „Berliner“ je také v některých částech 

Německa pojmenováním pro koblihu, se stylizoval s nadsázkou (a 

samozřejmě nechtěně) do sladkého zákusku.495 Tato věta se tedy stala 

symbolem Kennedyho návštěvy v Berlíně a zcela zastínila následující 

projev na Svobodné univerzitě, jehož obsah byl politicky významnější.496 

Kennedy v něm ponechal stranou emoce, pustil se do střízlivého rozboru 

situace poválečné německé otázky a postavení Berlína jako součásti 

konceptu studenoválečného détente a jednoznačně překročil do té doby 

                                                 
494 Plné znění projevu viz Příloha 8.4. 
495 Daum, Andreas W.: Kennedy in Berlin…, s. 147–156. 
496 Daum, Andreas W.: Kennedy in Berlin…, s. 158–161. 
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běžné zobrazení studenoválečné reality.497 Podle některých autorů byl 

pozdější politický přístup Brandta a Bahra, konceptem „Wandel durch 

Annäherung“ počínaje a novou „Ostpolitik“ Spolkové republiky Německo 

konče, víceméně sledováním, realizací a rozvinutím Kennedyho myšlenek, 

které zazněly právě v průběhu jeho projevu na Svobodné univerzitě.498 

Kennedy tam hovořil o nutnosti setrvat v kontaktu Západu s Východem a 

předcházet vzájemnému odcizení.  

 

*** 

 

Brandt se snažil od počátku svého působení v čele západoberlínské radnice 

dokázat účinnost své politiky v otázce dosažení dohody o propustkách do 

Východního Berlína. Propustky v Berlíně nebyly rozhodně věcí novou, pro 

návštěvu východní poloviny města je obyvatelé Západního Berlína 

potřebovali například ve dnech 13. až 23. srpna 1961, kdy jim byly 

vydávány přímo na sektorových hraničních přechodech do Východního 

Berlína. Po neúspěšné snaze východoněmeckého režimu přesunout 

kanceláře vydávající propustky na území Západního Berlína, se v podstatě 

řešila jen otázka, kde a jakým způsobem propustky vydávat. Západní Berlín 

se obával, aby svým jednáním nezavdal sovětským satelitům důvod k tomu, 

považovat jej za „třetí stát“ mezi SRN a NDR, i když ty jej za něj stejně 

považovaly. Východoněmeckému režimu naopak sloužil Západní Berlín a 

jeho obyvatelé jako rukojmí ve snaze prosadit východní vizi uspořádání 

tohoto regionu či dosáhnout uznání NDR ze strany Západu a Spolkové 

republiky. 

Strategie politické snahy o alespoň částečné ulehčení života ve městě 

se tak již na podzim 1961 koncentrovala na dosažení obnovy volného 

pohybu osob uvnitř města, respektive realisticky alespoň ze západní části 

města do východní. Jednání a pokusy o kontakt probíhaly ve velice úzkém 

manévrovacím prostoru – na jedné straně se nacházela spolková vláda, která 

odmítala veškeré kontakty, protože existenci státu na území sovětské 

                                                 
497 Daum, Andreas W.: Kennedy in Berlin…, s. 158. 
498 Reakce tisku na projev „Wandel durch Annäherung“, in: FESA, Depositum Egon Bahr, 
Ordner Nr. 123; 1/EBAA000345. 
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okupační zóny neuznávala a obávala se, že jakákoliv oficiální jednání či 

kontakty by ji mohly zahraničněpoliticky poškodit. Na opačném pólu se 

nacházely požadavky východoněmeckých orgánů na plnohodnotné jednání 

se západoněmeckými a západoberlínskými úřady. Willy Brandt a 

západoberlínský senát tak museli volit formu, která by odpovídala oficiální 

politice SRN a současně by ji akceptovala NDR. To se zprvu dlouho 

nedařilo. Senát nejprve volil strategii navázání dialogu s východoněmeckým 

režimem NDR skrze nestátní organizace, kdy se prostředníkem měl stát 

Mezinárodní červený kříž, který k tomu 24. listopadu 1961 vyslovil souhlas. 

Veškeré návrhy a odpovědi mezi oběma stranami pak putovaly zprvu 

nejčastěji policejním dálnopisem, jedinou oficiální komunikační linkou 

propojující obě části města. Jeho prostřednictvím byla 1. prosince 1961 do 

Východního Berlína odeslána zpráva:  

 

„Německý červený kříž, zemský svaz Berlín, tlumočil dne 24. 

listopadu 1961 připravenost berlínského Senátu jednat z pověření 

spojenecké komandatury o zahájení rozhovorů o zjednodušení 

pohybu osob. Žádáme o sdělení, zda a kdy bude možné počítat 

s odpovědí“.499 

 

Dne 14. prosince 1961 se dostalo západoberlínské straně stejnou cestou 

odpovědi, ve které východoněmecká vláda jakákoliv jednání odmítla, 

protože: „[…] v žádném státě není běžné, že by se otázky cestování a 

dopravy řešily přes Červený kříž“. Přes další kroky nakonec veškeré akce 

vyzněly do ztracena a o Vánocích, 24. prosince 1961, Willy Brandt 

zklamaně oznámil nezdar rozhovorů o propustkách.500 

                                                 
499 Originál: „Das Deutsche Rote Kreuz, Landesverband Berlin, hat am 24. November 1961 
die Bereitschaft des Berliner Senats übermittelt, in Erfüllung eines Auftrages der Alliierten 
Kommandantur, Verhandlungen über Erleichterungen für den Personenverkehr über die 
Sektorengrenze zu führen. Es wird um Mitteilung gebeten, ob und wann mit einer 
Beantwortung dieses Vorschlages zu rechnen ist“. In: Innerstädtischer Personenverkehr – 
eine chronologische Aufstellung der Bemühungen des Senats von Berlin zur Überwindung 
der Mauer, nedatováno, zřejmě jaro 1963. In: FESA, WBA, Willy Brandt – Politischer und 
beruflicher Werdegang, Nr. 75 Regierender Bürgermeister – Mauerbau und Passierscheine 
1961–66. 
500 Innerstädtischer Personenverkehr – eine chronologische Aufstellung der Bemühungen 
des Senats von Berlin zur Überwindung der Mauer, nedatováno, zřejmě jaro 1963. FESA, 
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Nemožnost navštívit své příbuzné a známé ve Východním Berlíně 

tak sužovala západoberlínské obyvatelstvo i nadále. V roce 1962 se 

postupně opět rozjíždělo kolo rozhovorů a snah o navázání kontaktu s úřady 

NDR. Willy Brandt v tomto smyslu v mnoha svých projevech – před 

západními spojenci, před Mezinárodním červeným křížem – zdůrazňoval 

nutnost ulehčit život obyvatelům Berlína a pokud tedy není možné prosadit 

obnovení volného pohybu po městě, potom je třeba uvažovat alespoň o 

umožnění návštěv ve východní části města obyvatelům Západního 

Berlína.501 

Druhé kolo snah o navázání kontaktů s NDR se neomezilo jen na 

nestátní sdružení a rozšířilo se i na obchodní organizace a církve, takže 

kromě Německého červeného kříže se do jednání zapojily také organizace 

Evangelické církve a Správa mezizónového obchodu („Treuhandstelle für 

Interzonenhandel“). Ani následné snahy některých neformálních 

vyjednávačů – obchodníků apod. – nepřinesly úspěch, a tak museli 

obyvatelé Berlína strávit také v pořadí již druhé Vánoce v řadě bez možnosti 

navštívit své příbuzné a blízké.502  

Bilance roku 1962 tak nebyla valná – Senát se pokusil různými 

cestami kontaktovat východoněmecké úřady a dostal jen jednu odpověď. 

Úspěch tak přinesly až dopisy psané senátorem pro oblast hospodářství, 

profesorem Schillerem, údajně bez vědomí Willyho Brandta. To ovšem 

netušili představitelé východoněmeckého režimu. Došli tak k přesvědčení, 

že vzhledem k tomu, že s nimi začínají komunikovat i oficiální představitelé 

západoberlínské radnice, je senát již „zralý“ na zahájení vyjednávání o 

definitivním uznání NDR a jeho orgánů. Zcela samozřejmě používali 

východoněmečtí komunisté v této otázce propustky jako nátlakového 

prostředku.503 

Významný zlom nastal počátkem roku 1963, kdy spolkový 

pověřenec pro Berlín, státní sekretář Felix von Eckardt, dne 4. ledna 1963 

prohlásil, že by SRN mohla o 300 až 400 milionů DM navýšit limit na tzv. 

                                                                                                                            
WBA, Willy Brandt – Politischer und beruflicher Werdegang, Nr. 75 Regierender 
Bürgermeister – Mauerbau und Passierscheine 1961–66. 
501 Kunze, Gerhard: Grenzerfahrungen…, s. 52–53. 
502 Kunze, Gerhard: Grenzerfahrungen…, s. 56–58. 
503 Kunze, Gerhard: Grenzerfahrungen…, s. 62. 
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swing-úvěry (přečerpávací půjčky), kterými se dorovnávala nerovnováha 

v mezizónovém obchodu. Stalo by se tak v případě, že by začala NDR 

vydávat propustky obyvatelům Západního Berlína k návštěvě východní části 

města. Ulbricht to zprvu na VI. sjezdu SED dne 15. ledna 1963 promptně 

odmítl. V polovině roku však přišel obrat poté, co nastalo období malého 

tání mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. Obě velmoci zahájily 

jednání o německé a berlínské otázce, navíc Kennedy navštívil v červnu 

1963 Berlín, kde hovořil o „větru změny“.504 V té době také došlo 

k definitivnímu zrodu zásad budoucí „Ostpolitik“. Brandtova a Bahrova řeč 

na Akademii v Tutzingu vyznačila budoucnost zahraničněpolitických 

postojů SPD – Německo by mělo opustit heslo „všechno nebo nic“ a začít 

s konstruktivní „politikou malých kroků“ 505, „řízeného spolužití“506 a „úlevy 

(ulehčení) pro lidi“.507 Tato část cílila především na Berlín a na snahu 

dosáhnout v něm malého, ale hmatatelného pokroku. 

Senát také v dubnu 1963 vytvořil speciální oddělení, „pracovní 

skupinu B“ („Arbeitsgruppe B“), která se zabývala pouze berlínskou a 

německou politikou; mezi její hlavní úkoly patřilo zavedení propustek pro 

obyvatele Západního Berlína. K všeobecnému uvolnění a změně poměrů 

podstatně napomohlo, že se do čela Spolkové republiky v roce 1963 postavil 

nový kancléř Erhard. Stařičký Konrad Adenauer odešel do vynuceného 

politického důchodu. Celková atmosféra změny a uvolnění zavanula i do 

Německé demokratické republiky a vedla také představitele NDR k méně 

rigoróznímu přístupu.508 Vyčerpávající snaha Dr. Schiebolda, mezizónového 

obchodníka, který v prosincových dnech roku 1963 absolvoval náročná 

kyvadlová vyjednávání mezi Západním a Východním Berlínem, tak mohla 

slavit úspěch. Představitelé NDR svolili s vydáním krátkodobých propustek 

platných přes vánoční a novoroční svátky, ovšem jen pro ty obyvatele 

Západního Berlína, kteří mají ve Východním Berlíně přímé příbuzné.509 

Jednání bylo natolik rychlé, že Erhard nedokázal po změně svého 

                                                 
504 Originál: „Wind des Wandels“, In: Kunze, Gerhard: Grenzerfahrungen…, s. 79. 
505 Originál: „Politik der kleinen Schritte“, in: Kunze, Gerhard: Grenzerfahrungen…, s. 79. 
506 Originál: „Geregeltes Nebeneinander“, in: Kunze, Gerhard: Grenzerfahrungen…, s. 79. 
507 Originál: „Menschliche Erleichterung“, in: Kunze, Gerhard: Grenzerfahrungen…, s. 79. 
508 Mauerbau und Passierscheine 61–66, in: FESA, Willy Brandt – Politischer und 
beruflicher Werdegang, Nr. 75 Regierender Bürgermeister. 
509 Kunze, Gerhard: Grenzerfahrungen…, s. 79–124. 



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 229 

rozhodnutí zabránit uzavření dohody. Nejprve s vyjednáváním vyslovil svůj 

předběžný souhlas, jelikož v něm původně neviděl problém, posléze však 

změnil názor. To už však byla většina dohod uzavřena a jejich odmítnutí 

v danou chvíli již nebylo politicky průchodné.510 

Propustková akce znamenala pro všechny obyvatele Berlína 

obrovskou úlevu. Možnosti krátkodobě vycestovat do Východního Berlína 

využilo v průběhu 18 dní celkem 1,3 milionu lidí. Obě strany pokládaly 

celou akci za svůj úspěch. Willy Brandt bilancoval události prosincových a 

lednových dní na přelomu let 1963 a 1964 následujícím způsobem: 

 

„Celoněmecká myšlenka obdržela významnou podporu. Jen vzácně, 

tak jako v průběhu těchto vánočních týdnů, bývalo dokumentováno, 

že jsme jeden lid a národ. Vedle obrazu zdi, vedle obrazu uprchlíka 

ležícího ve své krvi vyvstává obraz matky vedle své dcery, děda 

vedle svého vnuka. […] Prostřednictvím tohoto ‚hlasování nohama a 

srdcem‘ vyvstala před celým světem ještě výrazněji absurdita zdi a 

rozdělení“.511  

 

Na druhé straně informovala vláda NDR všechny spřízněné socialistické 

země prostřednictvím svých velvyslanců o „významném úspěchu“, kterého 

dosáhla v průběhu jednání o propustkách. Zdůraznila, že Senát byl donucen 

vystupovat jako samostatný vyjednávací a smluvní partner a že Spolková 

republika není v protokolu ani zmíněna. Podobně by měly podle stanoviska 

NDR také všechny ostatní socialistické země jednat se Západním Berlínem 

jako se samostatným partnerem a přímé vztahy s městem by měly být 

„postupně pozvednuty na vyšší úroveň“, měly by se takto přiblížit podobě 

vztahů mezistátních.512 

                                                 
510 Kunze, Gerhard: Grenzerfahrungen…, s. 121. 
511 Originál: „Der gesamtdeutsche Gedanke hat eine nachdrückliche Förderung erfahren. 
Selten ist so deutlich wie in diesen Weihnachtswochen dokumentiert worden, daß wir ein 
Volk und eine Nation sind. Neben das Bild der Mauer, neben das Bild des in seinem Blute 
liegenden Flüchtling tritt das Bild der alten Mutter neben ihrer Tochter, des Großvaters 
neben seinem Enkel. […] Durch diese ‚Abstimmung der Füße und der Herzen‘ ist der 
Widersinn der Mauer und der Teilung vor aller Welt noch viel deutlicher geworden als 
zuvor“, in: Kunze, Gerhard: Grenzerfahrungen…, s. 130. 
512 Originál: „schrittweise auf höhere Ebene gehoben“, in: Kunze, Gerhard: 
Grenzerfahrungen…, s. 132. 
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I přes to, že vláda NDR považovala uzavření propustkové dohody za 

své diplomatické vítězství a potvrzení východním blokem prosazované 

teorie o třech státech na německém teritoriu (tím třetím mělo být právě 

svobodné město Západní Berlín),513 jednalo se jednoznačně o úspěch 

především Brandtových snah dosáhnout ulehčení pro obyvatele Západního 

Berlína. Jeho snahy se setkávaly s nevolí především v Bonnu, a Brandt tak 

musel razit přístup k Německé demokratické republice doslova proti 

proudu, respektive musel vyargumentovat svolení Bonnu se svými kroky. 

Schéma propustkových dohod z roku 1963 se v průběhu Brandtova setrvání 

v křesle západoberlínského primátora podařilo ještě několikrát zopakovat, a 

jeho platnost byla dokonce rozšířena i na další církevní svátky. Jednoznačně 

to tak přineslo alespoň částečnou a vždy pouze dočasnou úlevu pro 

obyvatele obou částí Berlína, kteří se mohli ve Východním Berlíně, v 

ideálním případě několikrát za rok, setkat se svými příbuznými.514 

                                                 
513 Interpretaci očima východního bloku nabízí například: Situace v záp. Berlíně v období 
prosinec–březen 1964, Zpráva Československé vojenské mise v Berlíně Ministerstvu 
zahraničních věcí ČSR ze dne 13. dubna 1964. In: AMZV, VM Berlín. 
514 Kunze, Gerhard: Grenzerfahrungen…, s. 133–216. 
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3.2 Berlínská zeď a komunikace 

 

Nová média se pro mnoho politiků na celém světě od počátku jejich 

masovějšího rozšíření stala výzvou i postrachem zároveň. V Německu 

vysílal od roku 1954 první televizní program (ARD515) a od roku 1963 jej 

následovala i „dvojka“ v podobě ZDF.516 Nová média a jejich postupné 

šíření mezi obyvatelstvo, tj. mezi potenciální voliče, nutily politiky, aby 

začali měnit svůj styl. Pro starší generaci se toto stalo téměř 

nepřekonatelným problémem, protože jejich způsob vystupování 

neodpovídal nárokům, jaké na ně kladla především televiz. V této době tak 

měli výrazně lepší startovací situaci mladší a novým trendům otevření 

politici. Samozřejmě také ti, kteří ty trendy správně vyhodnotili a dokázali 

využít ve svůj prospěch.  

Komunikační strategie Willyho Brandta patřily ve své době mezi 

moderní a průkopnické. Brandt byl politik, který se médiím (ani těm 

nejnovějším) nevyhýbal, aktivně s nimi spolupracoval a díky své novinářské 

minulosti věděl, jak má k novinářům přistupovat. Sám také plodně 

publikoval. Brandt tak prostřednictvím médií komunikoval s obyvateli 

Západního Berlína a vzhledem k tomu, že citlivě sledoval nálady a 

pohnutky ve společnosti, dokázal na ně v pravidelných relacích náležitě 

reagovat. Stal se tak osobností, ve kterou idíky médiím získalo 

západoberlínské obyvatelstvo plnou důvěru. Analýza Brandtovy mediální 

politiky nám může poodhalit, jakým způsobem probíhala Brandtova 

komunikace s obyvatelstvem města, jaké používal metody či jak akcentoval 

potřeby a zájmy městských obyvatel ve prospěch své politiky – zde 

v pozitivním slova smyslu. Stranou zájmu by neměl zůstat fakt, jakému 

účelu sloužila sdělení v médiích. Zda skutečně mířila na potřeby a pocity 

západoberlínských obyvatel a mohla tak napomoci k udržení voličské 

podpory, či zda je možné nalézt v Brandtových sděleních ještě další, na 

první pohled skryté adresáty, jejichž oslovení bylo motivováno dalšími cíli.  

                                                 
515 Zkratka pochází z názvu: „Arbeitsgemeinschaft der öffentlich rechtlichen 
Rundfuksanstalten Deutschlands“. 
516 Zkratka pochází z názvu: „Zweites Deutsches Fernsehen“. 
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V rámci výzkumu tohoto subtématu byly systematicky zpracovány 

veškeré Brandtovy mediální výstupy z doby bezprostředně po stavbě zdi a 

v období do roku 1966 formou chronologických sond v jasně vymezených 

periodických obdobích. Těmi byla výročí zahájení stavby berlínské zdi 

(tedy období druhé poloviny srpna) a dále období Vánočních svátků a 

novoročního bilancování (druhá polovina prosince a počátek ledna). Jednalo 

se o období, kdy se na stavbu zdi a s tím spojené bezpráví nejvíce 

vzpomínalo. Vyhodnocované materiály pochází z dílny tiskového odboru 

západoberlínské radnice (často ve skutečnosti z pera Egona Bahra). Další 

část pochází přímo z nejvýznamnějších západoberlínských lokálních novin, 

z deníku der Tagesspiegel. 

 

Tabulka 17: Přehled používaných hesel a argumentů v Brandtově 

mediální kampani zaměřené na obyvatele Západního Berlína. 

 

Rok Léto Vánoce 

1961 Západní bezpečnostní garance, 

bojkot S-Bahnu. 

Proměna role Západního Berlína, „musíme 

udělat vše, abychom naše město dále 

rozvíjeli“. 

1962 Smrt Petera Fechtera – 

zdůrazňování bezpráví uprostřed 

Berlína. 

Uklidnění situace po karibské raketové krizi – 

větší bezpečnost. 

1963 Podařilo se nám Berlín držet a 

udržet. 

Propustky a hospodářský úspěch. 

1964 Organizovaný tichý protest v celém 

městě. 

Celkové opadnutí studenoválečného napětí. 

1965 Jednotu Berlína nelze zdí poškodit 

ani rozdělit. 

Propustky. Bez ohledu na uvolnění a krize 

musí výstavba města pokračovat. 

1966 Zeď je výrazem neschopnosti 

komunistického režimu. 

 

 
Zdroj: Publikationen: A3/122, 123, 124, 125, 131, 141, 148, 160, 163, 170, 
186, 195, 215, 223, 237, in: FESA, Willy Brandt Archiv. 
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Při pohledu na témata mediálních vystoupení a tiskových zpráv Willyho 

Brandta se objevuje pro každé období výročí stavby zdi či období Vánoc 

specifické a ve většině případů zcela nové a dosud nezmiňované téma. 

Brandt si byl vědom, že každé téma ztrácí v případě své přítomnosti 

v médiích po čase pozornost diváků a tak se snažil i on „měnit svůj 

repertoár“. Situace v Berlíně mu nahrávala, takže mohl měnit zaměření 

svých mediálních vystoupení – střídavě se věnoval událostem, které se 

odehrály (smrt Petera Fechtera, propustky, atp.), a naopak výhledům do 

budoucna a proklamacím neohrožené svobodné a hospodářsky úspěšné 

existence Západního Berlína (proměna role Západního Berlína, větší 

bezpečnost po karibské raketové krizi, opadnutí napětí, atp.). V podstatě tato 

témata kopírují i fyzický vývoj města a proměny společnosti, případně 

politické úspěchy západoberlínské radnice. Většinou se tedy jedná o 

autonomně berlínská témata. Jen výjimečně docházelo k reflexi „velkých“ 

témat jako například karibské raketové krize v roce 1962.517 

Brandtovy okamžité reakce na stavbu zdi již byly popsány 

v předchozí kapitole. Je však nutné zdůraznit, jakým směrem mířil. V první 

chvíli se Brandt snažil západoberlínské obyvatelstvo především uklidnit a 

potlačit paniku, která hrozila přerůst ve střety na sektorových hranicích. 

Uklidnění mělo přinést neustálé opakování a ujišťování o platnosti a 

rozhodnosti bezpečnostních garancí západních spojenců. Berlínský primátor 

toto neustále opakoval a potvrdil to především i americký viceprezident 

Johnson. Cílem Brandtovy kampaně se tak stala především snaha uklidnit 

západoberlínské obyvatelstvo a de facto odvést jeho pozornost od výstavby 

bariér na sektorových hranicích, kde se navíc nacházelo velké množství 

příslušníků východoněmeckých ozbrojených složek. Ne náhodou tak došlo 

k „nalezení“ vnitřního a daleko „bezpečnějšího“ nepřítele. Vše zlé a 

východoněmecké se personifikovalo do západoberlínského S-Bahnu, jehož 

bojkot vyhlásil Willy Brandt ve svém projevu dne 16. srpna 1961.518 

                                                 
517 Publikationen: A3/122, 123, 124, 125, 131, 141, 148. In: FESA, Willy Brandt Archiv. 
518 Rede des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt, 16.8.1961. In: FESA, WBA, Willy 
Brandt – Publikationen, A3/123, 16.–20.8.1961. Srovnej s: Ciesla, Burghard: Als der 
Osten…, s. 125–126. 
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Na toto navázal dne 20. srpna 1961 výše zmiňovaným prohlášením 

v rádiovém pořadu, „Kde nás tlačí bota?“,519 ve kterém de facto zmínil 

kontury městského rozvojového plánu, který měl být v dalším období 

realizován. Snažil se reagovat na největší obavy obyvatelstva a zároveň mu 

nabídnout perspektivu pro budoucí život ve městě, kterou podle výzkumů 

veřejného mínění postrádalo.520 Ve svých projevech proto hovořil o 

budoucnosti Berlína jako o „kvetoucího města“521 a vůbec nepřipouštěl, že 

by se vývoj v Západním Berlíně mohl vyvíjet opačným směrem. Přístup 

Willyho Brandta v druhé polovině srpna 1961 tak lze nazvat jako rozhodný 

a jednoznačně konstruktivní a nabízející obyvatelům Západního Berlína 

jasné politické zastání, bezpečnostní garance a vizi lepší budoucnosti. Svým 

přístupem a veřejnými projevy nabízel Brandt obyvatelům Západního 

Berlína východisko, jak mohou svoji situaci zlepšit. Tento styl byl podle 

Hurwitze pro Brandta příznačný – vždy se snažil najít a bez vnucování 

v jakékoliv situaci nabídnout východisko a cestu ke zlepšení.522 

Vánoce 1961 se odehrávaly v duchu startujícího politického 

programu, jenž měl hospodářsky, kulturně, vědecky a samozřejmě 

společensky oživit Berlín. Obyvatelé města se sice vzpamatovali „z 

nejhoršího“, nicméně výsledky politické snahy na podporu Západního 

Berlína ještě nebyly dostatečně patrné. Brandt se je ve svých projevech 

v průběhu Vánoc snažil pozitivně motivovat především výčtem dosavadních 

úspěchů. Nemohl však nezmínit zjevný neúspěch, který berlínské 

obyvatelstvo těžce neslo – jednání o propustkách zkrachovala. Vzhledem 

k tomu, že mnoho lidí v Západním Berlíně toužebně očekávalo, že se 

alespoň v průběhu vánočních svátků podaří vyjednat návštěvu v druhé části 

města u jejich příbuzných, došlo k významnému propadu nálady ve městě. 

Při vědomí zkroušené společensti se Brandt na obyvatele obrátil s prosbou, 

aby nepropadali beznaději.523 Nálada o Vánocích 1961 se i přesto 

                                                 
519 „Wo uns der Schuh drückt?“, 20.8.1961. In: FESA, WBA, Willy Brandt – 
Publikationen, A3/123, 16.–20.8.1961. 
520 Viz například v předchozí kapitole prezentované analýzy: LAB, B Rep. 002, Nr. 4077, 
Moral der Berliner nach dem 13. August, příloha. 
521 Originál: „blühende Stadt“, in: „Wo uns der Schuh drückt?“, 20.8.1961. In: FESA, 
WBA, Willy Brandt – Publikationen, A3/123, 16.–20.8.1961. 
522 Rozhovor Hurwitz, s. 8, viz Příloha 8.1. 
523 Die Weihnachtsansprache des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt, 24.12.1961. 
In: FESA, WBA, Willy Brandt – Publikationen, A3/131, 16.–31.12.1961. 
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v Západním Berlíně dotýkala bodu mrazu. Kromě vánočního projevu se 

Brandt před i po Vánocích vyjadřoval především pozitivně a vyzýval ke 

zvýšenému budovatelskému nadšení. Vyzýval obyvatele, aby budovali 

Berlín a udělali jej tak atraktivním, jak to odpovídá jeho „skvělému úkolu“ 

na výspě Západu.524 Ti, kteří do města zamíří, si musí být jisti, že má město 

budoucnost, pokračoval dále Brandt.525 

V této době ještě nebyla „bitva“ o Západní Berlín a jeho prosperitu 

vyhraná a muselo dojít ke zcela zásadní mobilizaci obyvatelstva, aby 

přečkalo napjatou dobu a zároveň, aby se do těchto snah aktivně zapojilo. 

Stále ještě hrozilo, že Západní Berlín zůstane či se ještě ve větší míře stane 

neúspěšnou a odříznutou periferií SRN, čímž by se stal velice náchylným 

k převzetí či obsazení ze strany NDR. Brandt jednoznačně odmítal 

jakoukoliv formu rezignace, snažil se působit jako vzpruha pro 

obyvatelstvo. 

V srpnu 1962 uběhl rok od stavby berlínské zdi a život ve městě se 

stabilizoval. Došlo k tomu již v průběhu jara, kdy například americký 

velvyslanec Lightner informoval o situaci v Západním Berlíně a o 

pozitivním vývoji ve městě ministra zahraničí Spojených států: 

 

„V ěřím, že Sověti museli postavit zeď, aby zastavili proud uprchlíků, 

zároveň ale předpokládali, že Západní Berlín zpanikaří a povede to k 

spojeneckým neshodám, především se SRN. […] Na jejich 

obtěžování jsme reagovali pohotově, i když jsem se občas domníval, 

že s menším důrazem než bylo žádoucí, musím ale dodat, že 

s dostatečnou razancí, aby bylo minimalizováno riziko, která by 

mohla vyvstat v Západním Berlíně, a abychom utvrdili sovětské 

představitele, že účinné hrozby z jejich strany by v sobě nesly riziko 

vypuknutí válečného konfliktu. Mezitím, Západní Berlín, dočasně 

omráčený stavbou zdi, pozdvihl svojí náladu a dokázal udržet 

prospívající ekonomiku. Bylo evidentní, že nátlak samotný nemůže 

                                                 
524 Originál: „glanzvolle Aufgabe dieser Stadt“, in: Eine Erklärung des Regierenden 
Bürgermeisters Willy Brandt, 29.12.1961. In: FESA, WBA, Willy Brandt – Publikationen, 
A3/131, 16.–31.12.1961. 
525 Eine Erklärung des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt, 29.12.1961. In: FESA, 
WBA, Willy Brandt – Publikationen, A3/131, 16.–31.12.1961. 
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Západní Berlín zničit. […] Předpokládám stabilní a klidnou situaci 

po několik následujících měsíců. […] Pokud dojde k […] [vyostření 

situace] ude to spíše namířeno proti západoberlínské ekonomice než 

proti spojencům. […] Ještě jednou opakuji, že jsem přesvědčen, že 

krize vyvolaná stavbou zdi skončila a že jsme toto kolo vyhráli“.526  

 

O několik měsíců později potvrdil Willy Brandt na návštěvě u prezidenta 

Kennedyho pozitivně se vyvíjející situaci v Západním Berlíně. Na 

Kennedyho dotaz, jak by mohl zhodnotit situaci v Západním Berlíně, 

odvětil Brandt:  

 

„Ekonomika je v docela slušném stavu a nálada je navzdory několika  

incidentům u berlínské zdi dobrá a taková i zůstane“.527 

 

Uklidnění bylo znát, nicméně krize ještě nebyla zažehnána. V tomto smyslu 

vystupoval Willy Brandt i na veřejnosti – berlínská krize podle něj 

definitivně ještě neskončila a je třeba ještě intenzivněji pracovat na rozvoji 

města: 

 

„Budeme se snažit bez ustání dostát nově vytyčeným cílům a 

vytvořit ze svobodné části Berlína centrum průmyslu, kultury, 

vzdělání a vědy“.528 

                                                 
526 „I believe that the Soviets had to erect a wall to stop refugee flow but that it was hoped 
also it would panic West Berlin and lead to Allied disagreements, particularly with FRG. 
[…] We met their harrasment promptly and while I sometimes thought with less strength 
than was desirabe, I must admit with sufficient strength to nulify any real fears they might 
have developed in West Berlin and to convince the soviet representatives that harrasment to 
be effective would truly involve the risk of war. Meanwhile, West Berlin, temporarily 
stunned by the Wall, recovered its morale and maintained a thriving economy. It was 
evident that harrasment alone could not destroy West Berlin. […] I would predict a stable 
and quiet situation here for several months. […] If it [vyostření situace] comes again some 
months from now, I would expect it to be directed against the West Berlin economy rather 
than against the allies. […] Once again, I repeat that I think the immediate crisis in Berlin 
created by the wall is over and that we have won this round.“ In: Telegram č. 1891, 
Lightner to the Secretary of State, 6.4.1962, in: NARA, Rg 59, Entry 3089, Records 
Relating to Berlin 1957–1963, POL 1–2, Thompson/Gromyko to POL 1–2 Negotiations in 
Berlin and Germany, Box 3. 
527 „The economy was in fairly good shape and morale, despite a few problems arising from 
incidents along the Wall, was all right and would continue to be so.“ In: Berlin Situation 
and Problem. Zápis ze setkání Kennedyho, Kaysena, Hillenbranda, Creela, Brandta, 
Knappsteina a Bahra v Bílem domě dne 5.10.1962, in: NARA, Rg. 59. Entry 3089, Records 
Relating to Berlin 1957–63, POL 1–2, Adenauer to Chancellor, 1961, Box 5. 
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V podstatě se jednalo o pokračování a připomínání započatých politických 

plánů na proměnu městské struktury Západního Berlína. Nově však přibyla 

komponenta symbolické akce, která spočívala dne 13. srpna v přerušení 

práce na tři minuty po poledni a mezi 20. a 21. hodinou nevycházením na 

ulici a ve vzpomínání na své blízké ve východní části města. Tuto akci se 

snažil Brandt svojí výzvou rozšířit i na obyvatelstvo Východního Berlína.529 

Není však prokázáno, jak na ně dotyčné obyvatelstvo reagovalo.  

Situaci a akce připomínající první výročí stavby zdi zkomplikoval 

pohraniční incident, který přerostl v explozi vážné vlny antiamerikanismu 

mezi obyvateli Západního Berlína. Dne 17. srpna 1962 se Peter Fechter 

pokusil překonat berlínskou zeď. Jeho pokus zpozorovali příslušníci VoPo a 

vážně jej postřelili. Mladík zůstal ležet postřelený a bez pomoci na východní 

straně zdi a trvalo několik hodin, než zemřel, protože pohraniční jednotky 

NDR dlouho nevyvíjely jakoukoliv aktivitu a nechaly Fechtera vykrvácet.530 

Západoberlínská policie se mu za přihlížení davů západoberlínských 

obyvatel snažila neúspěšně pomoci – policisté se mu snažili přes zeď hodit 

lékárničku s první pomocí – nicméně hrozilo, že začnou příslušníci VoPo 

střílet i na ně. Celá událost, kdy ke zraněnému Fechterovi nebyl vpuštěn ani 

na východní straně zdi náhodou přítomný švýcarský lékař, vedla k výbuchu 

obrovské nevole mezi obyvateli Západního Berlína. 

 
 

                                                                                                                            
528 Originál: „Wir werden den neugesteckten Zielen, den freie Teil Berlins als ein noch 
moderneres Industriezentrum und als Stätte der Kunst, der Bildung und der Wissenschaft 
auszubauen, mit ungebrochenen Wille weiter entgegenstreben“. In: Eine Erklärung des 
Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt am 12.8.1962. FESA, WBA, Willy Brandt – 
Publikationen, A3/141, August 1962. 
529 Eine Erklärung des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt am 12.8.1962. In: FESA, 
WBA, Willy Brandt – Publikationen, A3/141, August 1962. 
530 Překvapivě velmi věcně a bez ideologického balastu vylíčil celý incident vedoucí 
Československé vojenské mise v Berlíně, se sídlem na západoberlínské Podbielski Allee, 
Dr. Novák. Zpráva ze dne 22. srpna 1962 ukazuje, jak Novák nejistě hledal legitimní 
důvody, proč mladík v na hranici vykrvácel: „Orgánové NDR se k němu (Fechterovi – 
poznámka TN) nepřiblížili snad v obavě, že dojde k přestřelce se západoberlínskými 
policisty, kteří zaujali hrozivé postavení“. In: Politická zpráva číslo 42. Věc: Masové 
provokace v západním (v originále malé „z“ – poznámka TN) Berlíně 19.–22.8.1962, 
vypracoval Novák, dne 22.8.1962, s. 1, in: Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, 
Dokumenty Československé vojenské mise v Berlíně. 
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Obr. 25: Postřelený Peter Fechter leží na východní straně zdi a 

jednotky VoPo jej nechávají bez pomoci vykrvácet.  

 

 
Zdroj: http://www.chronik-der-

mauer.de/index.php/de/Media/ImagePopup/field/original/id/51514/oldAction/Detail/oldId/

593928/oldModule/Start/page/5, staženo dne 21.9.2010. 

 

Situace vyeskalovala velmi rychle a došlo dokonce na střety demonstrantů 

se západoberlínskou policií, při kterých byla použita i vodní děla.531 Situace 

se naštěstí i díky výzvám Willyho Brandta začala zklidňovat. Na tiskové 

konferenci dne 24. srpna 1962 například Brandt požádal obyvatele města, 

aby si byli „vědomi své role v boji o dobrou budoucnost tohoto města“532 a 

neopomínali skutečnost, že budoucnost Západního Berlína závisí na 

spojeneckých bezpečnostních garancích.533 Brandt si byl dobře vědom, že i 

případnou kritiku vůči západním spojencům musí dávkovat po malém 

množství, protože protesty proti spojencům nesměly ohrozit bezpečnostní 

                                                 
531 Situaci popisuje několik zdrojů – například viz: Politická zpráva číslo 42. Věc: Masové 
provokace v západním (v originále malé „z“ – poznámka TN) Berlíně 19.–22.8.1962, 
vypracoval Novák, dne 22.8.1962, s. 2, in: Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, 
Dokumenty Československé vojenské mise v Berlíně. 
532 Originál: „ihrer eigenen Rolle im Ringen um eine gute Zukunft für diese Stadt bewußt 
zu bleiben“, in: Pressekonferenz, 24.8.1962. In: FESA, WBA, Willy Brandt – 
Publikationen, A3/141, August 1962. 
533 Pressekonferenz, 24.8.1962. In: FESA, WBA, Willy Brandt – Publikationen, A3/141, 
August 1962. 
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vazbu na ně – zároveň by to vycházelo vstříc snahám východoevropských 

komunistických režimů snažících se o destabilizaci situace v Západním 

Berlíně.  

Zlost obyvatel Západního Berlína se kromě východoněmeckých 

pohraničních jednotek obracela i proti spojeneckým, především americkým 

jednotkám v Berlíně. Ty měly totiž na základě okupačního statutu přístup do 

všech částí města a měly tedy podle převažujícího společenského názoru 

postřeleného mladíka zachránit, či mu alespoň poskytnout lékařskou pomoc. 

Poté, co došlo na protestní shromáždění u amerických vojenských 

kontrolních stanovišť, musel Brandt ve svých projevech krotit davové 

emoce. Na jednu stranu vyzval obyvatelstvo Západního Berlína ke klidu a 

rozvaze, na straně druhé však požádal velitele americké posádky ve městě, 

generála Watsona, o přijetí takových opatření, aby se již situace 

neopakovala.534 Spojenci se nakonec rozhodli umístit na hraničním 

přechodu Friedrichstraße vojenský sanitní vůz, který měl zajistit lékařskou 

péči osobám, jež by byly postřeleny v hraničním pásmu.535 Tento výsledek 

jednání oznámil veřejnosti opět Willy Brandt a jasně se ohradil proti 

demonstracím a útokům na policejní auta a vojenské kontrolní body.536  

Do množících se incidentů byli také vtaženi sovětští vojáci, které 

napadali západoberlínští demonstranti pokaždé, když přijížděli vojenským 

autobusem do Západního Berlína na pravidelné střídání stráží u sovětského 

pomníku obětem druhé světové války v Tiergartenu. Poté, co byl několik 

dní po sobě autobus napadán, začali Sověti využívat k přepravě svých 

vojáků obrněná vozidla pěchoty, ovšem bez osazených věžových zbraní. 

Tento přístup se ale nesetkal s pochopením americké strany, protože Sověti 

přijížděli do amerického sektoru přes přechod „Checkpoint Charlie“. Po 

jednáních byla nakonec nalezena alternativní a na území Západního Berlína 

                                                 
534 Wo uns der Schuh drückt?, 20.8.1962. In: FESA, WBA, Willy Brandt – Publikationen, 
A3/141, August 1962. 
535 Výsledek rozhovoru Brandta s komandanty západních berlínských sektorů, 21.8.1962. 
In: FESA, WBA, Willy Brandt – Publikationen, A3/141, August 1962. 
536 Ein Apell des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt, 20.8.1962. In: FESA, WBA, 
Willy Brandt – Publikationen, A3/141, August 1962. 
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výrazně kratší trasa vedoucí k sovětskému památníku přes přechod 

„Invalidenstraße“.537 

 
 

                                                 
537 Merseburger, Peter: Willy Brandt, s. 433–434, nebo: Sowjetkonvoi benutzt die 
Invalidenstraße. Alliierte Forderung erfüllt. In: Der Tagesspiegel, 5.9.1962. 
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Obrázek 26: Vojenský sanitní vůz, který je nepřetržitě k dispozici u 

sektorového přechodu Checkpoint Charlie (srpen 1962). 

 

 
Popisek na zadní straně fotografie: Vojenská ambulance armády Spojených 
států s třemi lékařskými pracovníky je k dispozici nepřetržitě na přechodu 
„Checkpoint Charlie“ na Friedrichstraße. Jednotka první pomoci má 
instrukce vstoupit na území Východního Berlína, pokud komunistické 
jednotky odmítnou pomoci zraněným uprchlíkům. Srpen 1962. 
Zdroj: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
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Obrázek 27: Kolona sovětských obrněných vozidel vezoucí vojáky na 

střídání k sovětskému pomníku druhé světové války v Tiergartenu (2. 

září 1961). 

 

Popisek na zadní straně fotografie: Sovětská obrněná vozidla s americkou 
eskortou na Kochstraße (Kreuzberg) dne 2. září 1962. 
Zdroj: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306.. 
 
 

Vánoční období roku 1962 se neslo jednoznačně ve znamení právě proběhlé 

karibské krize, kterou prožívalo západoberlínské obyvatelstvo vzhledem 

k situaci a poloze města mimořádně citlivě. Svět se tehdy ocitl na pokraji 

otevřeného jaderného konfliktu a Západní Berlín by byl jako exkláva 

Západu uprostřed sovětského bloku zřejmě prvním místem, které by bylo 

ohroženo. Projevy Willyho Brandta tak akcentovaly především mezinárodní 

uvolnění a hospodářské úspěchy. Svoji strategii a úspěchy, kterých bylo 

dosaženo i přes trvající mezinárodní krizi, popsal Brandt ve svém článku 

z 20. listopadu 1962:  
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„Kdybychom čekali s přípravou našich plánů, dokud se politická 

krize nevyřeší, bývali bychom, když se nyní ohlédneme do 

minulosti, ztratili nejlepší čtyři roky“.538 

 

Politické plány na povzbuzení průmyslu a na zlepšení situace ve městě pro 

jeho obyvatele se snažil Brandt prosazovat v podstatě nezávisle na vývoji ve 

vysoké politice. Samozřejmě někdy došlo k omezení či zpomalení jeho 

vnitroberlínských kroků, ve většině případů ale neměla vysoká politika 

konkrétní dopad na situaci ve městě. Brandtova rétorika zaměřená na výčet 

úspěchů a ubezpečování o významu bezpečnostních garantů nebyla 

samoúčelná. Na 17. února 1963 byly v Západním Berlíně naplánovány 

volby do městského shromáždění, které udávaly jasný směr Brandtově 

mediální prezentaci. 

Brandtův vánoční projev opět pateticky zmiňoval utrpení 

obyvatelstva a vzpomínal na spoluobčany z druhé strany zdi, adresáti 

většiny jeho zpráv a projevů však pobývali na stejné straně zdi jako Brandt. 

Toto inscenované oslovování například východoněmeckých jednotek 

rozmístěných na sektorové hranici se opakovalo každý rok: 

 

„Naše pozdravy k těmto svátečním dnům a k Novému roku vám 

mají, moji milí mladí krajané, připomenout, že náš Berlín nebyl 

pohlcen, jak se vám říká. Tak se také vyvíjí ještě něco v Německu 

jinak, než vám říkají. Nechte si to, prosím, projít hlavou“.539 

 

                                                 
538 Originál: „Wenn wir gewartet hätten mit der Entwicklung unserer Pläne, bis die 
politische Krise gelöst ist, hätten wir, wenn man heute zurückblickt, die besten vier Jahre 
verloren“. In: Artikel des Regirenden Bürgermeisters von Berlin, Willy Brandt, für den 
„Informationsdienst“ der Berliner Volksbank unter dem Aspekt wirtschaftspolitischer 
Betrachtung auf das Jahr 1963, 20.11.1962. In: FESA, WBA, Willy Brandt – 
Publikationen, A3/148, 16.11–31.12.1962. 
539 Originál: „Unsere Grüsse zu den Feiertagen und zum Neuen Jahr möchten Sie alle, 
meine jungen Landsleute, daran errinern, dass unser Berlin nicht geschluckt worden ist, wie 
man es Ihnen erzählt hatte. So wird auch sonst noch einiges in Deutschland anders sich 
entwicklen, als man es Ihnen erzählt hat. Lassen Sie sich das bitte durch den Kopf gehen“. 
In: Ein offenes Wort des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt an die Volkspolizisten 
an der Mauer, 24.12.1961. In: FESA, WBA, Willy Brandt – Publikationen, A3/148, 16.11–
31.12.1962. 
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Léto v roce 1963 patřilo poprvé v řadě k těm klidnějším, o čemž svědčí i 

fakt, že Willy Brandt poprvé od roku 1961 nepobýval v době výročí stavby 

zdi v Berlíně, nýbrž trávil čas v Curychu na vzpomínkové akci k 50. výročí 

úmrtí Augusta Bebela, zakladatele sociálnědemokratického dělnického hnutí 

v Německu. Egon Bahr, vedoucí Tiskového a informačního oddělení 

západoberlínského senátu si také vybíral po celý srpen 1963 dovolenou.540 

Vypovídá to o dvou skutečnostech – jednak se mezinárodní situace kolem 

Západního Berlína výrazně zklidnila, jednak si mohl Brandt v otázce 

komunikace s obyvateli města na čas vydechnout, protože v únoru 1963 

jeho SPD drtivým způsobem vyhrála volby do mětského shromáždění. 

Městská politika se tak dostala do poločasu, kdy oponenti sbírají síly před 

dalším kolem vzájemného souboje. Brandt se tak omezil pouze na 

formulace, že se podařilo Západní Berlín udržet a rozvinout a že tak město 

zůstalo organizmem plným života.541 

Vánoce 1963 se nesly v duchu úspěchu propustkové dohody, která 

umožnila obyvatelům Západního Berlína navštívit poprvé od stavby zdi 

v roce 1961 jejich příbuzné ve Východním Berlíně. Jen pro zajímavost 

přišlo uzavření propustkové dohody tak náhle, že se již Willy Brandt chystal 

vydat předpřipravené prohlášení o krachu jednání.542 Úřadující starosta se 

snažil využít chvíle a apeloval na jedinečnost letošních Vánoc a zároveň 

tlumil obavy, že by západoberlínský Senát zašel ve svém jednání tak daleko, 

že by de facto uznal existenci Německé demokratické republiky.543 

Další Brandtovy projevy vyzdvihovaly vzhledem k úspěšným 

propustkovým dohodám neopakovatelnou a pozitivní atmosféru Vánoc. 

V podstatě ale zopakoval nutnost pokračovat v hospodářském a kulturním 

rozvoji Západního Berlína.544 

                                                 
540 Bahrova sekretářka Rotschildová Schusterovi ze dne 7.8.1963, in: Tageskopien 1963, 
1/EBAA000169. FESA, Depositum Egon Bahr, Ordner 49A. 
541 Noch ist die Bewahrung nicht zu Ende. Exclusiv-Beitrag für die Berliner Morgenpost 
von Willy Brandt, Berliner Morgenpost, 11.8.1963. In: FESA, WBA, Willy Brandt – 
Publikationen, A3/160, 16.7.–15.8.1962. 
542 Entwurf – keine Passierscheine, konec prosince 1963, nakonec nepublikováno. In: 
FESA, WBA, Willy Brandt – Publikationen, A3/170, 20.–31.12.1962. 
543 Wo uns der Schuh drückt, 22.12.1963. In: FESA, WBA, Willy Brandt – Publikationen, 
A3/170, 20.–31.12.1962. 
544 Weihnachtsansprache des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt, 24.12.1963 In: 
FESA, WBA, Willy Brandt – Publikationen, A3/170, 20.–31.12.1962, a Silvesteransprache 
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V létě 1964 se mediální výstupy Willyho Brandta vztahující se 

k berlínské zdi a její kritice omezily na obvyklé proklamace. Došlo 

k připomenutí obětí, jichž bylo za tři roky celkem 53 – většině z nich bylo 

méně než 25 let.545 Brandt tradičně vyzýval k tiché „domácí“ stávce v obou 

částech města mezi 20. a 21. hodinou a neopomněl připomenout, že je nutné 

v budoucnu Německo opět sjednotit. Část citované věty se stala postupem 

doby jeho často opakovanou formulací: „Německo se musí sjednotit, aby se 

spojilo to, co patří dohromady“.546 

Koncem roku 1964 došlo mezi Východem a Západem k výraznému 

politickému uvolnění, které signalizovali i západoněmečtí a západoberlínští 

politici. Úspěšně se podařilo zopakovat propustkovou akci z předchozího 

roku, do východní poloviny města však opět nebyli vpuštěni ti, kteří tam 

neměli své příbuzné. Willy Brandt tedy kromě propustkového úspěchu 

hovořil především o propagačních akcích ve jménu Západního Berlína. Jen 

pro představu se v roce 1964 postaralo 54 zaměstnanců informačního 

střediska západoberlínské radnice o 120 tisíc návštěvníků, zodpovědělo 15 

tisíc dopisů, přichystalo 26 výstav o Západním Berlíně po celém světě, 

uskutečnilo 2.500 informačních cest a 750 přednášek.547 Přestože se podle 

Brandta nepodařilo dosáhnout jakéhokoliv pokroku (a v podstatě ani 

posunu) v německé otázce,548 oznámil, že se v uplynulém roce završila 

berlínská krize trvající od roku 1958. Pro rok 1965 oznámil Brandt plán 

setrvávat více v Západním Berlíně a redukovat zahraniční cesty. Navíc 

podle něj nebylo možné nahradit snahu dosáhnout velkých řešení pouze 

                                                                                                                            
des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt, 31.12.1963. In: FESA, WBA, Willy Brandt 
– Publikationen, A3/170, 20.–31.12.1962. 
545 Opfer der Mauer. Zpráva senátora pro oblast vnitra, 10.8.1964. In: FESA, WBA, Willy 
Brandt – Publikationen, A3/186, August 1964. 
546 Originál: „Deutschland muß vereinigt werden, damit zussammengefügt wird, was 
zusammengehört“, in: Der Regierende Bürgermeister Willy Brandt zum 3. Jahrestag des 
13. August 1964, 12.8.1964. In: FESA, WBA, Willy Brandt – Publikationen, A3/186, 
August 1964, 
547 Hinweise für den Regierenden Bürgermeister Willy Brandt für die Etatdebatte im 
Abgeordnetenhaus von Berlin, 16.12.1964. In: FESA, WBA, Willy Brandt – Publikationen, 
A3/195, 16.–31.12.1964. 
548 Der Regierender Bürgermeister Willy Brandt vor der Berliner Pressekonferenz, 
29.12.1964. In: FESA, WBA, Willy Brandt – Publikationen, A3/195, 16.–31.12.1964. 
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aplikací politiky „malých kroků“ – jednalo se o překvapivé popření dosud 

zastávaných přístupů.549 

V létě 1965 o sobě dávala vědět kampaň před blížícími se 

spolkovými volbami. Prohlášení západoberlínského starosty se stávala 

obšírnějšími a kromě „malé“ berlínské problematiky začínala zahrnovat 

stále intenzivněji „velká“ celoněmecká témata.550 

Vánoční projevy před koncem roku 1965 vyznívaly výrazně 

pozitivně a objevovala se i vyjádření, že se obyvatelům v Západním Berlíně 

žije opravdu dobře. Stalo se tak nejen díky tomu, že se město dostalo do 

„závětří“ vysoké politiky, ale také především díky společnému úsilí všech 

jeho obyvatel. Brandt ve svých projevech začínal jmenovat některé 

příznaky, které svědčí o tom, že v Západním Berlíně skutečně vrcholí 

dlouho očekávaný hospodářský zázrak.551 

Obecnému zlepšení nálady prospěla i již v pořadí třetí realizovaná 

propustková dohoda probíhající tradičně přes období vánočních svátků a 

Nového roku. Ve svém projevu z 30. prosince 1965 Brandt naznačil další 

plány a úkoly týkající se Západního Berlína. Rok 1966 měl být podle 

odhadů ještě úspěšnějším než rok právě končící a výstavba Západního 

Berlína měla pokračovat. Druhý hlavní úkol se obracel k diskuzi a krokům 

vedoucím k vyřešení budoucnosti Německa. Především se měla podle 

Brandta posilovat identita Berlína jako hlavního města Německa, důraz měl 

být kladen na výkonnost německého hospodářství a psychickou odolnost 

Němců. Třetí okruh v podstatě vystihl roli Západního Berlína tak, jak se po 

roce 1961 s velice jasnými konturami etablovala: „Tento Berlín se stal skrze 

svůj nárok na post hlavního města místem, které má obrovskou symbolickou 

sílu pro celý západní svět“.552 

                                                 
549 Brandt für die Fortsetzung der „Politik der kleinen Schritte“. Jahresabschluß-
Pressekonferenz im Rathaus Schöneberg, Der Tagespiegel, č. 5868, 30.12.1964. In: FESA, 
WBA, Willy Brandt – Publikationen, A3/195, 16.–31.12.1964. 
550 Willy Brandt, Interview mit AP, 2.8.1965. In: FESA, WBA, Willy Brandt – 
Publikationen, A3/215, 1.–15.8.1965. 
551 Unser Volk soll stolz sein können auf Berlin. Die deutsche Hauptstadt plant für die 
Zukunft, Welt am Sonntag, 12.12.1965. In: FESA, WBA, Willy Brandt – Publikationen, 
A3/223, 11.–31.12.1965. 
552 Originál: „Dieses Berlin ist über seinen haupstädtischen Anspruch hinaus zu einer Stadt 
mit Symbolkraft in der ganzen westlichen Welt geworden“, in: Der Regierender 
Bürgermeister Willy Brandt vor der Berliner Presse-Konferenz, 30.12.1965. In: FESA, 
WBA, Willy Brandt – Publikationen, A3/223, 11.–31.12.1965. 
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Mediální vystoupení Willyho Brandta v létě 1966 potvrdil dosud 

nastolený trend kladoucí důraz na úspěch Západního Berlína. Brandt ho 

zmiňoval prakticky v každém svém projevu – hospodářství Západního 

Berlína se v té době nacházelo v nejlepší kondici od roku 1961, respektive 

od konce druhé světové války.553 Starosta v projevech připomínal, že se 

Západní Berlín stal centrem lehkého průmyslu v kontextu hospodářského 

systému Spolkové republiky Německo s vysokými přírůstky hrubého 

domácího produktu a nedostatkem pracovních sil. Zároveň však 

upozorňoval, že na Západní Berlín dolehne právě probíhající hospodářská 

krize Spolkové republiky Německo, i když se zpožděním.554 

 

*** 

 

Od počátku své existence byla berlínská zeď místem, kde se odehrávalo 

prakticky nepřetržité propagandistické divadlo studené války. Východ i 

Západ se snažily svůj přístup neustále modifikovat a navzájem od sebe 

kopírovaly metody. Hlavním a neustávajícím proudem propagandistického 

působení samozřejmě zůstávalo rádiové a televizní vysílání. 

Východoněmecká média neustále dorážela na Spolkovou republiku a 

Západní Berlín a snažila se znejistit jejich obyvatelstvo.555 Na druhou stranu 

se západní média, včetně vysílání RIASu, snažila přinášet zpravodajství o 

dění ve městě a ve světě jinou než „komunistickou optikou“. Teatrální akce 

u zdi tak byly pouhou pomyslnou, nicméně mediálně vděčnou, třešničkou 

na dortu. 

V prvních dnech po 13. srpnu 1961 rozhodl senát v čele s Willy 

Brandtem o zahájení vysílání u hranice se sovětským sektorem ze 

speciálních vozů vybavených tlampači. Toto speciální vysílání dostalo 

                                                 
553 Zmínka se objevuje ve většině projevů ze srpna 1966, in: FESA, Willy Brandt – 
Publikationen, A3/237, August 1966. 
554 Například: Entwurf für eine 5-Minuten-Ansprache des Regierenden Bürgermeisters 
Willy Brandt anläßlich des 13. August 1961, Deutsches Fernsehen, 12.8.1966, in: FESA, 
WBA, Willy Brandt – Publikationen, A3/237, August 1965, nebo: Wo uns der Schuh 
drückt?, 29.8.1966, in: FESA, WBA, Willy Brandt – Publikationen, A3/237, August 1965. 
555 Viz například zpráva o tom, že západoberlínští politici prodávají nemovitosti ve městě a 
kupují je v SRN. In: Der Regierender Bürgermeister und die Mauerkrise. Desky 75. 
Kabelogram washingtonskému velvyslanci SRN, 8.9.1961, in: FESA, Willy Brandt Archiv, 
Beruflicher Werdegang und politisches Wirken in Berlin. 
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jméno „Studio u ostnatého drátu“ („Studio am Stacheldraht“) a obracelo se 

na osoby ve východním sektoru, které se nacházely v dosahu tlampačů a na 

vojáky strážící hranici.556 Východní Berlín se snažil činnost těchto vozů 

s tlampači u sektorové hranice narušovat, například pomocí vodních děl (viz 

obr. 28),557 a na své straně hranice instaloval podobná zařízení.558 

Hranici samozřejmě na mnoha místech lemovaly billboardy. Několik 

let po stavbě zdi došlo dokonce k instalaci světelené tabule na 

Postupimském náměstí, která vysílala svá sdělení do Východního Berlína. 

Během několika dní výhled na ní z Východního Berlína zastínil narychlo 

postavený billboard (viz obr. 30).559 Mezi oblíbené kratochvíle obyvatel a 

návštěvníků Západního Berlína patřila také návštěva pozorovatelen 

postavených těsně u zdi, ze kterých bylo možné pozorovat dění ve 

Východním Berlíně.560 

 

                                                 
556 Viz fotografie „Studio am Stacheldraht“ ze dne 3. října 1962, in: NARA, Rg. 306, 
Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-306-99-019. 
557 Viz celá řada nepublikovaných fotografií, in: NARA, Rg. 306, Records of the U.S. 
Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-306-99-019. Nyní dostupné i v archivu 
autora. 
558 Viz fotografie automobilu Společnosti německo-sovětského přátelství (21. září 1961), 
in: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-306-99-019, in: 
NARA, Rg. 306. 
559 Viz fotografie stavby billboardů na Postupimském náměstí (zřejmě z roku 1964), in: 
Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-306-99-019, in: 
NARA, Rg. 306. 
560 Dokládají to zde nepublikované fotografie. In: Records of the U.S. Information Agency, 
1900–1992, 306-BN, NN3-306-99-019, in: NARA, Rg. 306. Nyní dostupné i v archivu 
autora. 
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Obrázek 28: Východoněmecký vojenský automobil se snaží pomocí 

proudu vody zabránit zahájení vysílání „Studio am Stacheldraht“ (3. 

října 1962). 

 

Poznámka na zadní straně fotografie: S velkým nasazením vodních děl, 
jeepů a vozidel pro přepravu mužstva odkryly pohraniční jednotky 3. října 
1962 tunel na Lohmühlenplatzu v Berlíně-Neuköllnu. Vysílací vozy „studia 
u ostnatého drátu“ jsou při tom zasaženy proudy vody (3. října 1962). 
Zdroj: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
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Obrázek 29: Východoněmecká odpověď na „Studio am Stacheldraht“ – 

vysílací automobil Společnosti německo-sovětského přátelství (21. září 

1961). 

 

Popisek na zadní straně fotografie: Vůz s ampliony Společnosti německo-
sovětského přátelství poblíž hranice u Zehlendorfu u Buschgrabenu (21. září 
1961). 
Zdroj: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
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Obr. 30: Světelná tabule postavená na Postupimském náměstí a 

budovaná protiopatření ve Východním Berlíně (zřejmě 1964). 

 

Popisek na zadní straně: Tato fotografie, vyfocená ze Západního Berlína, 
ukazuje v popředí tabuli Bulletinu svobodného berlínského tisku (Free 
Berlin Press Bulletin). Na druhé straně hranice v sovětském sektoru se 
zahajuje stavba reklamního billboardu navrženého proto, aby zabraňoval 
obyvatelům Východního Berlína číst svobodné zprávy z druhé strany železné 
opony. Billboard je v současné době již hotový a propaguje prodejny 
sovětské obchodní organizace. 
Zdroj: Records of the U.S. Information Agency, 1900–1992, 306-BN, NN3-
306-99-019, in: NARA, Rg. 306. 
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3.3. Willy Brandt – mediální primátor 1961–1966  

 

Prožitek berlínské krize 1961, následné krátké období (nejen) 

hospodářského propadu a rychle se dostavivší růst byly obrovskou výzvou a 

školou pro všechny zúčastněné. Nejistota vyvolaná Chruščovovým 

ultimátem byla uzavřena stavbou zdi, jež přinesla zásadní impulz do 

Brandtovy politiky. Jeho rychlá a jasná reakce mu umožnila, aby potvrdil 

pozici „důvěrníka“ a „zastánce“ obyvatel Západního Berlína v jedné osobě. 

Ti mu důvěřovali a věřili, že pro svobodné přežití Západního Berlína udělá 

doslova vše. Důvěru v něj kladenou Willy Brandt plnil a kromě drobných 

kolizí – v srpnu 1961 s Kennedym či občasně s Adenauerem – se snažil 

provozovat politiku založenou na kooperaci. Významnější samostatné kroky 

v zahraniční politice si nemohl a ani nechtěl dovolit již vzhledem ke 

křehkému statutu Berlína. 

Jak velkou roli hrála úspěšná komunikace (mediální i politická) 

„berlínské kauzy“ pro zlepšení situace ve městě a naplnění všech 

Brandtových plánů? Berlínská zeď, zhmotněný produkt Chruščovova 

ultimáta, skutečné ohrožení a omezení života v Západním Berlíně, připravila 

Brandtovi jedinečnou zásobu argumentů, kterou využíval při jednání se 

západními spojenci a představiteli Spolkové republiky a také především v 

médiích. Západní Berlín totiž podle Brandta potřeboval finanční podporu. A 

to v obrovské výši a v podstatě časově neomezenou. První týdny po stavbě 

zdi skutečně nevypadala situace Západního Berlína nejrůžověji a spolková 

vláda se tehdy rozhodla pomoci mu ještě významnější částkou. Jak však 

bylo najednou možné realizovat rozsáhlé plány na výstavbu a rozvoj města, 

na podporu stěhování se do města apod.? Tyto plány západoberlínští 

představitelé v čele s Brandtem připravovali již před stavbou zdi, nicméně 

jim na to stále chyběly finance. Ty přinesla paradoxně až stavba berlínské 

zdi. Až ta definitivně poukázala na špatnou situaci Západního Berlína a 

možné následky jeho úpadku, které by byly především propagandistického 

charakteru – Západ by neuspěl v pomyslném souboji s Východem o udržení 

blahobytu ve své exklávě. Poukazují na to například jednání z roku 1963, 

kdy se situace v Západním Berlíně významně zlepšila a dá se říci, že se 

podařilo nastartovat hospodářství. V této chvíli se pokusil ministr Erhard 
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navrhnout zkrácení dotace Západnímu Berlínu na rok 1964. V ten moment 

začal Brandt argumentovat, že neposkytnutí prostředků na znovuvýstavbu 

Západního Berlína by vážně ohrozilo svobodnou existenci a přežití města a 

mohlo oslabit jeho vztah se Spolkovou republikou. Podařilo se mu tak 

šetření na úkor Západního Berlína zabránit.561 

Willy Brandt tak kolem Západního Berlína vytvářel svou 

komunikační strategií několik realit. Zatímco směrem navenek šířil pocit 

nejistoty a ohrožení z možného budoucího vývoje. Jeho postoj mu přinášel 

opakované vyjádření podpory, ať již finančního nebo symbolického 

charakteru, od nejrůznějších představitelů Spolkové republiky a západních 

spojenců. Obojí se Brandtovi dařilo využít ve svůj prospěch – tedy ve 

prospěch „jeho“ města. Pokud vezmeme v potaz finanční podporu, podařilo 

se mu ze Západního Berlína vytvořit zvláštní ministát uvnitř Spolkové 

republiky, ve kterém platila jiná daňová, finanční a preferenční pravidla než 

kdekoliv jinde. To mělo samozřejmě kompenzovat ztížený život ve městě 

obklopeném zdí a žijícím pod neustálou hrozbou. Z jiného úhlu pohledu se 

však Brandtovi jako sociálnědemokratickému politikovi podařilo prosadit 

vizi státu se silnou sociální sítí, jenž štědře přispíval mladým rodinám, 

rodičkám, přicházejícím pracovníkům, kompenzoval nízké příjmy a 

vyplácel podporu na přilepšenou před dovolenou. Je jasné, že toto vše bylo 

součástí propagandistické hry v Berlíně o to, „kdo bude lepší“, nicméně je 

nutné dodat, že za svůj luxus a blahobyt vděčí Západní Berlín převážně 

Spolkové republice. 

Obyvatelstvu Západního Berlína byla adresována Brandtova veřejná 

vystoupení trochu jiného charakteru. V tomto směru Brandt opět velice 

umně manipuloval (v pozitivním slova smyslu) s existencí berlínské zdi a s 

městskou realitou. Ve svých projevech se tolik neobracel do minulosti, 

nýbrž spíše sledoval budoucnost a nabízel obyvatelům východisko z dané 

situace. Neustálé zmiňování existence zdi, vymýšlení protestních akcí, 

výzvy k tvrdé práci pro lepší budoucnost a upozorňování na dosahované 

úspěchy byly velice úspěšnou PR politikou, která umožnila Brandtovi, aby 

                                                 
561 Dopis Brandta Erhardovi ze dne 23.11.1963, in: Korrespondenz – Kontakte mit 
Bundesregierung. In: FESA, Willy Brandt – Beruflicher Werdegang und politisches Wirken 
in Berlin, A6/173. 
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se v očích (nejen) obyvatel města stal symbolem úspěšného překonání krize 

způsobené stavbou berlínské zdi. Willy Brandt touto osobností skutečně byl 

a důkladná mediální práce mu umožnila udržet se na mediální „vlně stavby 

zdi“ až do komunálních voleb ve městě v roce 1963, obnovit si pozici ve 

spolkové SPD a ze zajištěné pozice v Západním Berlíně vyrazit do boje o 

vítězství ve spolkových volbách v roce 1965. Od chvíle, kdy upevnil svoji 

pozici ve straně na spolkové úrovni, ale i po urovnání vnitroberlínských 

sporů v zemské organizaci SPD v roce 1963, se začal postupně obracet i na 

obyvatele Západního Německa – své budoucí voliče. Těžil také ze své časté 

přítomnosti v západoněmeckých médiích kvůli neustálému prosazování boje 

za svobodnou budoucnost Západního Berlína a při propagování jeho spojení 

se Spolkovou republikou.  

Při ohlédnutí se na léta Willyho Brandta strávená v Západním 

Berlíně je tedy možné konstatovat, že Brandt za současného zlepšení situace 

v Západním Berlíně dokázal úspěšně vymanévrovat z vod krize a nebezpečí 

a upevnit svoji pozici nejprve v západoberlínské a poté i západoněmecké 

společnosti. Bez úspěšného zvládnutí stavby berlínské zdi v roce 1961 by již 

Willy Brandt zřejmě nedostal od spolkové SPD „druhou šanci“ jako 

kandidát na kancléře ve spolkových volbách. Po 13. srpnu 1961 se Brandt 

vyprofiloval i v očích západoněmecké veřejnosti v rozhodného politika, 

který dobře plní svoji roli – tedy roli starosty Západního Berlína. Úspěšně 

zvládnutí tohoto těžkého období se pro něj stalo vstupenkou do nejvyšších 

pater spolkové politiky. V případě neúspěchu by zřejmě Brandtova kariéra 

skončila tam, kde začala – tedy v Berlíně. 
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4. Závěr 

 

Stavba berlínské zdi dne 13. srpna 1961 znamenala nejvýznamnější předěl 

ve studenoválečné historii Západního Berlína a vedla k zásadní změně jeho 

postavení. V dlouhodobé perspektivě pak paradoxně přinesla pozitivní 

impulz vedoucí k přetvoření Západního Berlína ve „výkladní skříň 

kapitalismu“. Před stavbou zdi nepatřil Západní Berlín k nejlákavějším 

místům pro život – sužovala jej nezaměstnanost, nevýkonnost průmyslu, 

nedostatek bytů a mnoho jeho obyvatel uvažovalo o odchodu. Dne 13. srpna 

1961 nedošlo ke zcela radikálnímu fyzickému rozdělení města, které by 

vedlo k zásadnímu kolapsu jeho městských funkcí. Berlín se totiž začal 

postupně rozdělovat již od podzimu 1948, kdy se v průběhu blokády Berlína 

rozpadla politická jednota městské samosprávy. Stavba zdi pak byla jen 

zjevným potvrzením celé situace. Nicméně ode dne stavby zdi se paradoxně 

začala situace Západního Berlína prakticky okamžitě významně zlepšovat a 

zdí oddělené město se stalo během jednoho roku atraktivní lokalitou 

k životu a podnikání (sic!). Stalo se tak především díky Willymu Brandtovi, 

který se doslova vrhl do nejvyšších politických pater a začal realizovat své 

plány na řešení západoberlínské situace. Byl to především jeho ojedinělý a 

energický politický přístup a jeho zdařilá komunikace a mediální 

instrumentalizace celé situace.  

Brandt totiž dokázal situaci v Západním Berlíně velmi úspěšně 

„prodat“ – ať už politickým představitelům západního bloku a Západního 

Německa, tak i západní společnosti a obyvatelům Západního Berlína. 

Využíval k tomu kromě aktivního přístupu k ostatním politickým partnerům 

převážně moderních médií, rozhlasu a televize, které přenášely jeho hlavní 

projevy doslova do celého světa. Podařilo se mu tak medializací dosáhnout 

toho, že se ze Západního Berlína stal symbol vzdoru demokracie vůči 

totalitarismu, kapitalismu vůči socialismu, který se navíc vinou 

studenoválečných krizí nachází v neustálém ohrožení. Brandt se díky tomu 

stal symbolem boje za svobodný, demokratický a prozápadní Západní 

Berlín. Argumenty Willyho Brandta vypovídající o možném „ohrožení“ 

bezpečnosti a hrozícím „rozvolnění“ vztahů se Západem vedly k rychlé 
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iniciaci rozsáhlé finanční pomoci a realizaci plánů na „zatraktivnění“ 

Západního Berlína. Ten se tak mohl stát symbolem vědy, vysokého školství, 

kultury a také především západního konzumu. Díky mohutným daňovým 

úlevám a pobídkám se v Západním Berlíně velmi dařilo firmám z oblasti 

zpracovatelského průmyslu. Konzum pak symbolizovaly pompézní 

obchodní domy jako například KaDeWe, které navenek demonstrovaly 

protiklad k nedostatkovému zásobovacímu systému v NDR, ale i ostatních 

zemích východního bloku. 

V kontextu dlouhodobého strukturálního pohledu na město se tak 

ukázalo, že úzké zacílení pouze na 13. srpen 1961 a na otázku, co tento den 

přinesl Západnímu Berlínu, není zcela historicky korektní a jednoduše 

zodpověditelné. Při zkoumání vývoje Západního Berlína bylo nutné 

zohlednit celé období od konce druhé světové války. Spojitost mezi první a 

druhou berlínskou krizí je velice silná a není tedy možné zkoumat pouze 

druhou berlínskou krizi bez zohlednění vývoje spojeného s první berlínskou 

krizí. První berlínská krize proměnila obrovským způsobem celý Berlín – 

počátky rozdělení města na západní a východní část (včetně vzniku 

„západoberlínské“ a „východoberlínské“ identity u jejich obyvatel) je nutné 

hledat právě v tomto období. Stavba berlínské zdi je v tomto smyslu spíše 

jen symbolickým završením celého procesu. První berlínská krize 

znamenala obrovský „generační zážitek“. Dostavila se sice jako jedna část 

sekvence „berlínských pohrom“ 40. let 20. století – po zničující Harrisově 

bombardovací ofenzívě, následující těžké bitvě o Berlín a obecné poválečné 

zásobovací nouzi. Avšak vzhledem k tomu, že se odehrála současně či 

bezprostředně po „Stunde null“ – „hodině nula“, nebyl tento zážitek 

potlačen ve vzpomínkách obyvatel (nejen Západního Berlína) tak, jako 

zmíněné předchozí události, a stal se součástí aktivního společenského 

vzpomínání – v tomto případě vzpomínání na pomoc západních spojenců a 

Západu odříznutému Západnímu Berlínu. 

Západoberlínské obyvatelstvo si prošlo od konce druhé světové 

války množstvím zatěžkávacích zkoušek, které se promítly do jeho psychiky 

a daly tak základ jeho specifickým reakcím na hrozby studené války. 

K tomu je nutné dodat, že Západní Berlín nepatřil v 50. letech 20. století 

k místům, která by se mohla chlubit úspěchy a blahobytem podobně jako 
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nově zrozená Spolková republika Německo. Město se vzpamatovávalo 

z totální destrukce konce druhé světové války příliš pomalu, rozhodně 

pomaleji než většina podobně postižených východo- i západoněmeckých 

měst. Ve chvíli, kdy už se zdálo, že se pomalu otevírá cesta ke světlejší 

budoucnosti a hospodářskému rozkvětu Západního Berlína, přišla další rána 

v podobě Chruščovova ultimáta, které mělo významný dopad na náladu ve 

městě. S odstupem času se tak zdá, že období nejasné a nehmatatelné 

hrozby Chruščovova ultimáta patřilo mezi ta, která zasáhla náladu 

obyvatelstva a jeho odhodlání setrvat v Západním Berlíně nejcitelněji. 

V kontextu tohoto pohledu pak opravdu znamenala stavba berlínské 

zdi dne 13. srpna 1961 zásadní zlom. Přenesené a zpožděné zhmotnění 

Chruščovovy hrozby (jak to vnímalo obyvatelstvo), vyvolalo na společenské 

úrovni (zde míněno především mezi obyvateli Západního Berlína) pocit 

úlevy, který nebyl mezi bezprostředními reakcemi obyvatel města 

rozpoznatelný – v tu chvíli jej překrývala erupce zlosti a nespokojenosti. 

Úleva byla spojená především s tím, že nyní již bylo možné pojmenovat 

hrozbu a dokonce si na ni i „sáhnout“. Na druhou stranu ulehčení vyvolalo i 

zjištění, že bude zachováno svobodné politické zřízení v Západním Berlíně, 

zachováno úzké spojení izolovaného města se Západem a že se 

východoněmecké (a sovětské) akce zastavily těsně před hranicemi 

západních okupačních sektorů. 

Ve zpětné perspektivě je tak možné považovat stavbu berlínské zdi 

za pozitivní impulz pro Západní Berlín, který mu přinesl výrazně větší 

společenskou a hlavně politickou pozornost nejen Západního Německa, ale i 

celého západního světa. Ruku v ruce s touto pozorností stoupl jeho 

propagandistický a symbolický význam pro Západ – Západní Berlín byl 

stále častěji vyzdvihován a západními politiky užíván jako symbol výdrže a 

odhodlanosti v průběhu studené války. Aby byla jeho role podpořena a 

zvýšen rozdíl mezi Západním a Východním Berlínem, začala do Západního 

Berlína bezprostředně po stavbě zdi plynout štědrá finanční pomoc, která 

mu během velice krátké doby pomohla zlepšit stav hospodářství, přilákat 

nové investory a především podniky zpracovatelského průmyslu, a následně 

i potřebné pracovníky a díky podpoře vysokého školství i velké množství 
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studentů. Rychlá, objemově významná a cílená podpora tak vedla ke 

strukturální proměně městské společnosti.  

Stavba zdi se stala impulsem pro ty, kterým již „došla trpělivost“ 

s neustálými hospodářskými těžkostmi a bezpečnostní hrozbou ve městě. Po 

13. srpnu 1961 se tak nakrátko zvedla vlna odchodů z města. Naopak pocit 

„života na vartě demokracie“ lákal jiný typ obyvatel s dobrodružnějšími 

povahovými rysy. Spolu s nimi začali postupně do města přicházet noví (i 

cizozemští) zájemci o pracovní uplatnění (Gastarbeitři), umělci a 

v neposlední řadě studenti a odpírači vojenské služby. Nově příchozí tak 

zasáhli a změnili dosud vinou válečných ztrát a odchodů z města 

nevyváženou demografickou strukturu – ve městě dosud početně 

dominovaly především starší ženy – válečné vdovy. „Nová společnost“ tak 

vytvořila protiváhu k původně konzervativním a generačně starším 

obyvatelům města. Změna společenské struktury provázela hospodářský 

zázrak, který se do Západního Berlína dostal o desetiletí později než do 

Spolkové republiky Německo – jeho příchod rámcově a zcela 

neoddiskutovatelně umožnila stavba berlínské zdi (sic!). 

Všechny výše popsané úspěchy se však nedostavily samy od sebe a 

„nespadly Berlínu z nebe“. Jednoznačně za nimi stojí západoberlínský 

úřadující starosta Willy Brandt, který v této funkci strávil na studenoválečné 

krize bohaté období let 1957 až 1966. Od počátku svého nástupu do funkce 

zhruba rok před vyhlášením Chruščovova ultimáta se snažil aplikovat vize 

své politiky a svého politického přístupu – patřila mezi ně především snaha 

„dělat politiku pro obyčejného člověka“. Ve jménu zajištění přežití 

svobodné existence Západního Berlína a především jeho obyvatel podnikal 

velké množství především zahraničních aktivit. Díky tomuto svému 

aktivnímu přístupu získal významné zahraniční kontakty, které velice 

zdařile využíval ve chvíli, kdy „přituhlo“ – tedy především po stavbě zdi. 

Bezprostředně po stavbě zdi se zdálo, že situace ve městě by mohla 

připomínat období první berlínské krize – tedy blokádu města a všeobecnou 

nouzi. Willymu Brandtovi se podařilo především díky osobnímu angažmá 

za hranicemi diplomatických pravidel „rozhýbat“ Západ včetně Spolkové 

republiky k demonstrativním činům vyjadřujícím soudržnost Západu a 

Západního Berlína a tedy především získat jasně vyřčenou podporu J. F. 
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Kennedyho. Díky úspěšné mediální práci a s tím související „náklonnosti“ 

západoněmeckých politiků, došlo k rychlému dopracování již delší dobu 

diskutovaných plánů na revitalizaci Západního Berlína. Plány se ukázaly 

jako úspěšné a bez větších problémů realizovatelné – vyžadovaly však 

dlouhodobý přísun finančních prostředků ze spolkové kasy. To byl jeden 

z hlavních důvodů pro „autonomní vývoj“ západoberlínského tématu tak, 

jak jej směroval Willy Brandt. Ten těžil ze skutečnosti, že se Západní Berlín 

stal mezi západními politiky oblíbeným příkladem vzdoru a odhodlanosti 

nepoddat se komunistické hrozbě. „Výhodou“ současného stavu oproti době 

například po vyhlášení Chruščovova ultimáta byla především existence zdi 

– konkrétního a hmatatelného projevu komunistické zvůle. 

Nelze zpochybňovat potřebnost finančních prostředků 

transferovaných do Západního Berlína – město potřebovalo především těsně 

po 13. srpnu 1961 akutní pomoc –, nicméně v následujícím období se 

situace ve městě a v otázce jeho přímé finanční podpory vyvinula jinak, než 

původně předpokládali spolkoví politici. Zeď, špatná hospodářská a 

bezpečnostní situace a neustálé příkoří na městském obyvatelstvu se staly 

hlavními argumenty ospravedlňujícími Brandtovy finanční požadavky na 

spolku. Při každém pokusu redukovat finanční tok do Západního Berlína 

došlo na argument hrozby „oslabení pouta“ se Západem a na zvýšení 

bezpečnostního rizika ze strany Německé demokratické republiky a 

Sovětského svazu. Brandtovi se dařilo díky obratné manipulaci (v 

pozitivním slova smyslu) a užíváním argumentů o situaci ve městě splnit 

svoji politickou úlohu – sehnat peníze pro „svůj rezort“ – a zvyšovat svůj 

vliv a de facto i moc. Brandtův „rezort“ – Západní Berlín – se těšil 

významným finančním příspěvkům určených nejen na obnovu města, 

podporu kultury, výstavbu dopravního systému či vysokých škol, ale také 

přímým dotacím do sociálního a důchodového systému. Willy Brandt 

dokázal ve stínu berlínské zdi zrealizovat a udržet vizi „levicového či 

sociálního ostrůvku“ uprostřed pravicové Spolkové republiky (sic!). 

Obyvatelům Západního Berlína měly být oficiálně kompenzovány „ztížené 

životní podmínky“ – ve skutečnosti se podařilo prosadit systém přídavků, 

příspěvků a osvobození od daní až po silnou sociální síť. Tento luxus by si 

Západní Berlín nemohl jednoznačně dovolit bez pomoci spolku. 
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Každopádně však tato opatření vedla k postupnému vzestupu obliby 

západoberlínské „adresy“ a napomohla mnoha lidem k rozhodnutí 

přestěhovat se do města.  

Willy Brandt však využíval „tématu“ Západního Berlína ještě 

k dalším účelům. Krize a neustálé potenciální ohrožení Západního Berlína a 

prozápadního demokratického zřízení v něm mu de facto otevíralo dveře do 

všech západoněmeckých a západních médií. Mohl tak být neustále „vidět a 

slyšet“ a působit nejen na obyvatele Západního Berlína, kteří mu téměř 

bezmezně věřili, ale také na obyvatele Západního Německa, kteří patřili 

mezi jeho možné voliče ve spolkových volbách v roce 1965. Také díky 

stavbě berlínské zdi a Brandtovým jasným reakcím mu byl sociální 

demokracií SPD „odpuštěn“ volební neúspěch ve spolkových volbách v září 

1961. Willy Brandt totiž splňoval veškeré požadavky kladené na volebního 

lídra sociální demokracie hledající nový směr a oslovující nové voliče. 

Kromě neustálé mediální přítomnosti byly důležité i energické a jasně 

čitelné kroky, které podnikal ve jménu Západního Berlína. Svým jednáním 

dokázal potvrdit reálnost odhodlání sociální demokracie jasně spojit 

budoucnost Spolkové republiky se Západem – tehdejší společenskou 

nedůvěru u konzervativních voličů částečně odrážela podezíravost Konrada 

Adenauera, která ho přiměla k proslovení jeho řezenské „Alias-Rede“ 

bezprostředně po zahájení stavby berlínské zdi. Adenauer tehdy nevěřil 

novému sociálnědemokratickému badgodesberskému programu a tomu, že 

ho sociální demokracie v případě vyhraných voleb skutečně dodrží a že se 

nepřikloní zpět k prosazování původní teorie o Německu jako mostu mezi 

Východem a Západem. 

 Brandt tak obratným akcentováním reality dokázal díky akcím 

konaným v zájmu zisku podpory pro Západní Berlín pomalu stoupat a 

dosahovat stále větší obecné obliby mezi obyvatelstvem Západního 

Německa. Pokud by se téma situace Západního Berlína a krize po stavbě 

berlínské zdi „stabilizovalo“ již v roce 1962, vytratil by se podobně jako 

toto téma z médií i Willy Brandt a zařadil by se mezi řadu nepříliš 

výrazných pozdějších západoberlínských vládnoucích starostů. Brandt se 

naučil i díky své novinářské minulosti a svým blízkým spolupracovníkům – 

především Egonu Bahrovi – využívat médií a pracovat s nimi ve svůj 
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prospěch. Dařilo se mu tak po mnoho let drobně měnit „akcenty“ při 

informování o vývoji krize v Západním Berlíně a udržovat tak pozornost 

nejen médií, ale i obyvatel města a občanů Spolkové republiky. 

 

*** 

 

Zde představené závěry tak jasně ukazují, že Západní Berlín by se bez Willy 

Brandta rozhodně tak rychle nezotavil a nevyvinul v přitažlivé místo 

k životu i k návštěvě. Na druhou stranu by ani Brandt s největší 

pravděpodobností nedosáhl bez Západního Berlína a především bez stavby 

berlínské zdi (sic!) na nejvyšší posty ve spolkové politice. Stavba berlínské 

zdi a Brandtovy kroky obnovily legitimitu pro jeho setrvání na pozici 

sociálnědemokratického lídra. Každopádně se mu díky jeho strategii a 

získání pomoci pro Západní Berlín podařilo dostát své snaze „dělat politiku 

pro obyčejného člověka“. Nebýt Brandta, život v Západním Berlíně by se 

pro jeho obyvatele nestal tak rychle snesitelným či dokonce pro nově 

příchozí lákavým.  

Při zohlednění vývoje po stavbě berlínské zdi a politických kroků 

Willyho Brandta následujících krizi roku 1961 se dá říci, že kombinace 

obou aspektů vedla ve většině směrů ke zlepšení situace ve městě ve 

srovnání se situací před rokem 1961. Stranou ovšem zůstal moment lidský, 

kdy největším negativem pro většinu obyvatel (cca 60 procent) zůstávala 

nemožnost návštěvy svých příbuzných ve Východním Berlíně. V tomto 

aspektu, jakkoliv ojedinělém, došlo k výraznému zhoršení, které se 

projevovalo v neustávající frustraci západoberlínského obyvatelstva. Tento 

špatný psychický stav a zhoršené podmínky po stavbě zdi měly být 

obyvatelstvu kompenzovány. V rovině osobní se obyvatelé Západního 

Berlína stali rukojmími východního bloku, především pak takticko-

politických manévrů Německé demokratické republiky a Sovětského svazu 

v souvislosti se snahou o prosazení změny stavu v otázce berlínského 

uspořádání či diplomatického uznání existence NDR a v souvislosti se 

snahami západoberlínského magistrátu o „zprůchodnění“ berlínské zdi. 

V rovině materiální se tedy obyvatelé Západního Berlína stali 

bezprecedentně podporovanými strážci majáku Západu uprostřed 
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komunistického moře. V dlouhodobém srovnání situace Západního Berlína 

s odhlédnutím od osobních a psychických následků stavby zdi, je nutné 

připustit, že obyvatelům Západního Berlína přinesla stavba berlínské zdi 

v konečném efektu jednoznačně pozitiva (především materiální povahy) a 

privilegované postavení v rámci celého západního bloku až do roku 1990, 

na které si velmi rychle, jednoduše, a také velmi ochotně zvykli. 

 

*** 

 

Přínosem této práce pro současný stav bádání je kromě detailní heuristiky 

událostí především aplikace komunikačního pojetí politiky na pohled na 

situaci v Západním Berlíně a na osobnost Willyho Brandta v průběhu druhé 

berlínské krize. Jasně se zde ukazuje, jakým způsobem změnila doba po 

nástupu nových médií nástroje politiky a k jaké proměně v komunikaci 

došlo mezi společností a politiky. Willy Brandt patřil mezi prvním politiky, 

kteří pochopili a dokázali cíleně využít sílu médií a komunikace.  

Druhá berlínská krize vyvrcholivší stavbou berlínské zdi, se v podání 

politiků stala rozměrným komunikačním konstruktem. V případě této práce 

je analyzována komunikační koncepce Willyho Brandta, který události z 13. 

srpna 1961 velice umně, positivně využil jako nástroj pro prosazení 

modernizačních cílů své politiky. Situaci ve městě jako první mediálně 

artikuloval a převzal komunikační iniciativu. Získal tak relativní výhodu, 

která mu umožnila upoutat na sebe pozornost a seznámit celý západní svět 

se svým pojetím berlínské situace, samozřejmě interpretované 

z mikropohledu města a jeho samosprávy, resp. s cílem přitáhnout co 

největší pozornost. 

Následnou velmi obratnou prací s médii a zároveň i schopností 

využít jejich vlivu ve svůj prospěch na úrovni „velké politiky“ se tak Brandt 

stal jednoznačným komunikačním vítězem v pomyslném souboji západních 

politiků o roli mezinárodním publikem nejintenzivněji vnímaného obránce 

Západního Berlína. Je pravdou, že jej nakrátko, především v době své 

návštěvy ve městě, zastínil americký prezident Kennedy, i přesto ale Brandt 

zůstal celosvětově nejznámějším zastáncem svobodné existence Západního 

Berlína. Důraz na sílu a vliv zdařilé politické komunikace nemá v žádném 
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případě snižovat význam každodenní mravenčí komunální práce Willyho 

Brandta v Západním Berlíně. Nicméně bez úspěšné komunikační strategie 

by se Brandt nestal, byť jako starosta, celosvětově uznávaným politikem a 

nepřekročil by zřejmě ve známosti komunální region, ve kterém působil. 

Zároveň by tím byl zpětně omezován i jeho vliv a schopnost ovlivňovat dění 

ve městě. 

Zdařilá mediální komunikace nastalých makropolitických problémů 

a konkrétní místní situace zajistila Západnímu Berlínu stiženému stavbou 

berlínské zdi zcela nové celosvětové vnímání. Pokud by čelný berlínský 

politik akceptoval mlčení Západu i západoněmeckých politiků, které se 

zprvu rozhostilo po 13. srpnu 1961, problém Západního Berlína by se po 

několika dnech nejspíše změnil v lokální záležitost, která by světová média 

brzy přestala zajímat. Brandtův komunikační konstrukt mu umožnil 

multiplikovat jeho vliv i bez faktického mocenského postavení. Dokázal tak 

především změnit směr západoněmecké politiky, která následně výrazně 

zvýšila své závazky vůči městu. Jen tak se stal Západní Berlín definitivním 

studenoválečným symbolem blahobytu, ostrovem pevně spojeným 

s demokratickým světem, městem, které svojí pouhou existencí neustále, 

opět především komunikačně, narušovalo stabilitu východoevropských 

režimů. 
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6. Summary 

 

The history of Berlin is in many ways unique in European context. It used to 

be the centre of German Empire – industrial hegemonic power at the 

beginning of the 20th century. The rest of Europe was threatened from Berlin 

during the World War I and the city became a symbol of Nazi ideology 

during World War II. The starting of the Cold War manifested as the tension 

between the East and the West was clearly observable in Berlin during the 

first Berlin crisis. Since that time the city had been divided into two 

administrative parts corresponding with the division between the Eastern 

and the Western sectors. After 1948/1949 Berlin was transformed into a city 

where two worlds were meeting each other in the last open hole of the Iron 

curtain. 

The co-existence of two systems in one city was causing instability 

of the Eastern bloc and hence led to increased tensions between the East and 

the West. Khrushchev wanted to solve this problem and stabilize the 

situation in Ulbricht´s GDR. The decision was taken in August 1961 and the 

city was cut into two halves by the construction of the Berlin wall.  

This step had huge impact on the population of West Berlin. The 

Berlin wall cut off family and friendship relations, pendler-workers from the 

GDR and East Berlin became an isolated island with jeopardized connection 

routes into West Germany. The first moment was stigmatized by cautious 

reactions of western and west-German politicians. The only political 

personality, who was active and trying to change the situation politically, 

was Willy Brandt. Willy Brandt became a famous political personality 

during his campaign for free future of West Berlin after Khrushchev's 

ultimatum in 1958. Now, it was Willy Brandt, who used the Berlin wall as 

an instrument for saving the future of the city. At this time, there was a 

widespread fear in West Berlin of becoming a neglected periphery of the 

western world which would be an easy prey of Eastern aggression.  

Willy Brandt decided to act immediately and started to implement a 

wide political plan for West Berlin. He tried to make his policy so that every 

citizen could gain from it. The first point was to make life in West Berlin 
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with the Berlin wall bearable and attractive. The second point of his plan 

was for the city (but logically only its western part) to become a centre of 

higher education, sciences and culture. Brandt used a new communication 

concept for realization of these plans and thanks to this he was able to keep 

the west-German federal money flowing into the modernization of the city, 

which created and prepared a base for West Berlin’s later being of the 

“shopwindow of capitalism”. 

West Berlin changed Willy Brandt and he was changed by the city. 

His successful political career started there and he acquired his political 

style in that city, living on the last connections of the East and the West. He 

learnt how to handle the political crises on the highest level of world politics 

– he wasn’t of course able to solve the problems, but he became skilled in 

communication – with the highest ranking politicians and with “the normal 

people” living in West Berlin. At the same time, he learnt how to 

communicate the problems of West Berlin to improve its unstable situation. 

The construction of Berlin wall in 1961 figures in the long term 

history of the city as a positive impulse for the modern development of the 

city, its industry, scenery and university setting. It also brought important 

social changes. All these did not happen by chance, but were made possible 

by the modern approach and new communication strategy of the West 

Berlin mayor and later a raising star of West German politics, Willy Brandt. 
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7. Seznam zkratek 

 
 

AMZV  Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR 

BKA  Archiv Bruna Kreiského 

BVG  Berlínská dopravní společnost 

CDU  Křesťansko-demokratická unie 

CIA  Centrální výzvědná služba 

CSU  Křesťansko-sociální unie 

CREST Digitální archiv záznamů CIA a dalším tajných služeb USA 

DBB  Německé spolkové dráhy 

DDR  Německá demokratická republika 

DIAS  Rozhlas po drátě v americkém sektoru 

DM  Německá marka 

DR  Říšské dráhy 

FAZ  Frankfurter Allgemeine Zeitung 

FDJ  Svobodná německá mládež 

FDP  Svobodná demokratická strana 

FESA  Archiv Friedricha Eberta 

FOIA  Zákon o svobodném přístupu k informacím  

GARIOA Vládní systém a výpomoc v okupovaných uzemích 

GESIS  Leibnitzova společnost sociálních věd 

KPD  Komunistická strana Německa 

LAB  Berlínský zemský archiv 

NARA  Národní archiv, Washington DC 

NDR  Německá demokratická republika 

NKVD  Lidový komisariát vnitřních věcí 

NVA  Německá lidová armáda 

POUM  Dělnická strana marxistického sjednocení 

PRO  Národní archiv, Londýn – Kew (nyní již neužívaná zkratka) 

RIAS  Rozhlas v americkém sektoru  

SAP  Socialistická dělnická strana 

SED  Sjednocená dělnická strana 

SPD  Německá sociálnědemokratická strana 
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SSSR  Sovětský svaz 

SÚS  Spolkový ústavní soud 

TNA  Národní archiv, Londýn – Kew 

UGO  Nezávislý odborový svaz 

USA  Spojené státy americké  

VoPo  Lidová policie 

ZB  Západní Berlín 
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8. Přílohy 
 

8.1. Příloha 1: Přepis rozhovoru s Haroldem Hurwitzem uskutečněný 

autorem dne 12. června 2008 v Berlíně – Zehlendorfu562 

 

TN: Jak by se dala charakterizovat situace v západoberlínské společnosti 

v 50. a 60. letech 20. století? 

 

HH: Mentalita doby 60. let 20. století vzešla ze zkušenosti lidí, kterou 

prodělali bezprostředně po válce do počátku 50. let 20. století. Tento 

mentální vývoj je, podle mne, výsledkem interakce mezi přeživšími 

demokraty v ještě nerozděleném městě, ostatními obyčejnými lidmi a 

okupačními vojáky. Zprvu byla okupace chápána jako provizorium, 

především ze strany Američanů, Britů a Francouzů. Nechápali (myšleno 

vojáci – pozn. TN) zcela přesně význam okupace. Ptali se (sami sebe – 

pozn. TN), proč tu jsou, tak daleko od domova. Interakce lidí s „okupačním 

divadlem“ hrála roli až v pozdějším vývoji. Nejvýznamnější bylo vnímání 

prohrané války a interakce nových politických sil – komunistů, sociálních 

demokratů, centra, DDP a nově založené CDU. Liberálové ztratili své 

pozice. Pro Vás je důležité, že všechny tyto politické síly již působily ve 

Výmarské republice, a všichni přeživší, ať už komunisté či demokraté, měli 

nárok se z chyb poučit. To byla výchozí situace. 

Výchozí situace obyvatelstva v Berlíně byla rozdílná. To popisuji 

v prvním díle své řady – o konzervativcích a sociálních demokratech a 

jejich vztazích k ostatním.563 Popisuje obyvatelstvo a občanské síly. Co se 

                                                 
562 V době konání rozhovoru bylo Haroldu Hurwitzovu 93 let. Tím byl rozhovor velmi 
ovlivněn. Celkem trval zhruba pět hodin. Autor se snažil rozhovor řídit, nicméně Hurwitz 
prokládal své vyprávění široce pojatými exkurzy. Přepis ztěžovala Hurwitzova velmi 
kostrbatá němčina s americkým přízvukem a těžko srozumitelná angličtina, do které 
v polovině rozhovoru spontánně přešel – za tyto jazykové problémy mohlo Hurwitzovo 
vyčerpání, jež mu mnohahodinový rozhovor způsobil. Pro celkové zpracování byly 
jednotlivé části rozhovoru logicky uspořádány do větších a spolu souvisejících celků. I přes 
to jsou některé pasáže textu „kostrbaté“. Přesto jsem se rozhodl je zde ponechat, protože 
obsahují velmi zajímavé výpovědi. 
563 Zde Hurwitz odkazuje na své publikace: Hurwitz, Harold: Demokratie und 
Antikommunismus in Berlin nach 1945: Bd. 1., Die politische Kultur der Bevölkerung und 
der Neubeginn konservativer Politik, Köln 1983, 394 s.; Bd. 2., Autoritäre Tradierung und 
Demokratiepotential in der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung, Köln 1984, 323 s.; 
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týče obyvatelstva, mnoho nacistů uteklo. Sociálním demokratům (SPD) 

bylo navrženo, aby vytvořili jednu stranu s komunisty (KPD). Obyvatelstvo 

se chovalo jinak ve čtyřmocenském státě a jinak v Berlíně. Berlín byl 

kosmopolitním městem, to bylo nyní (po roce 1945 – pozn. TN) pryč, i když 

byli ve městě čtyři spojenci. Obyvatelstvo bylo charakteristicky berlínské – 

skeptické, povrchní a distancované, trochu pruské a lehce osvícené. Zážitek 

konce války byl traumatický – už si nechtěli znovu spálit ruce. V podstatě 

toto platilo pro celé Německo – už si nespálit ruce. Ale jak jsem řekl, 

obyvatelé Berlína byli jiní než ve zbytku Německa.  

 

TN: Mohli za to spojenci? Jak by se dala charakterizovat jejich politika? 

 

HH: Demokratizační politika tří mocností, od spoda nahoru, fungovala jako 

skleník bez skel a zahradníka. Spojenci nebyli zvyklí se starat – byli 

vítězové. Nemilovali Němce. Společně se zavázali Německu vládnout. To 

bylo chápáno odlišně: západní spojenci pomalu a odspodu; komunisté – 

Sověti – rychle prostřednictvím komunistů a od shora. Komunisté 

v Německu věděli, kdo je Stalin a jakou dělá politiku. Museli se vyrovnat 

s tím, že německý národ nepovstane, že se dělnická třída neprosadí (v 

revoluci – pozn. TN). Od začátku se němečtí komunisté orientovali na 

Sovětský svaz. Byli vlastně centrem komunistického hnutí na Západě. I 

když ale byli stalinizováni, čas od času se odchýlili od kurzu. Nicméně 

člověk tehdy nemohl vědět, co si Sověti myslí a co říkají, respektive, zda je 

to totožné. Samostatný vývoj? V Berlíně byl možný pouze na poli kulturní 

politiky.  

 

TN: Jaký byl tedy přístup spojenců? 

 

HH: Zkoumal jsem interakci mezi obyvatelstvem a okupační mocí. 

Konkrétní vztahy mezi důstojníky a jejich šéfy – Clayem, Murphym – a 

                                                                                                                            
Bd. 3., Die Eintracht der Siegermächte und die Orientierungsnot der Deutschen: 1945–
1946, Köln 1984, 294 s.; Bd. 4., Die Anfänge des Widerstands, Teil 1. Führungsanspruch 
und Isolation der Sozialdemokraten, Köln 1990, 658 s.; Bd. 4., Die Anfänge des 
Widerstands, Teil 2. Zwischen Selbsttäuschung und Zivilcourage: der Fusionskampf, Köln 
1990, s. 659–1477. 
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těmi, kteří hráli roli v odboji. Jaký vztah měli k důstojníkům, kteří měli 

vztah k Německu – například k odbojové skupině „Neubeginnen“,564 

založené roku 1929 a odštěpené od pravicového křídla komunistů. To, že 

byli pravicově opoziční znamená, že se stavěli proti Stalinově NEPu. 

Vycházeli z toho, že trh musí být zásobován a že bude možné dosáhnout 

komunismu skrze konzum. Tento koncept, který hrál v Rusku jen 

marginální roli, pro ně byl důležitý. Tato skupina byla přesvědčena, že jsou 

nacisté hnutí, které se od chvíle, kdy se dostane k moci, bude snažit se jí 

držet. Podle nich se měli brát nacisté vážně. Poznatek, že se nacistické 

panství etablovalo, je vedl k přesvědčení, že jsou západní, tj. přiklonili se 

k sociálnědemokratickým organizacím a ne ke Kominterně. 

 

TN: Jakou roli hrálo v Berlíně „Neubeginnen“? 

 

HH: Tato organizace udržovala kontakty s emigranty a s lidmi, které vyslala 

po roce 1933 do zahraničí. Chtěla tam získat vliv. Měla své kanceláře 

například v Praze, přesvědčila zahraniční SOPADE, aby jí financovala její 

činnost. Jméno „Neubeginnen“ pocházelo z Leninovy brožurky. Odmítali 

dělení a prosazovali integraci. Chtěli vytvořit z SPD a KPD jednu 

demokraticky revoluční stranu. 

V letech 1931 a 1932 se rekrutovali v čele SAJ, která musela po 

Papenově puči do ilegality. Vzhledem k pseudoilegalitě museli odevzdat 

také peníze. Odešli do Švédska a do Švýcarska. Ve francouzské vojenské 

správě to nemělo žádný význam, ale v britských a amerických vojenských 

úřadech měli mnoho přátel, například mezi akademiky. Někteří hráli později 

roli v „Labour party“. Také měli ministra pro okupaci Německa a Rakouska 

(„Control Office for Germany and Austria“). Lidé, které si (ministr pro 

kontrolu Německa a Rakouska – pozn. TN) přivedl, byli lidé 

z „Neubeginnen“. Komunisté a socialisté, kteří byli před válkou 

z pravicových křídel a odborů. Byl tam mladý muž z Harvardu, 

spolupracovník Claye a Murphyho. Ten věřil bavorským katolíkům a 

nenáviděl sociální demokraty. Také tam byla skupina z Pobaltí, která 

                                                 
564 Protinacistická odbojová sociálnědemokratická skupina – pozn. TN. 
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pozorovala sovětskou politiku až do roku 1939. Tato skupina měla také vliv 

na „State department“. 

Clay nikdy nepozval Němce na večeři, ani Ernsta Reutera ne. Ani 

nemluvil německy. Britský guvernér řekl při jedné příležitosti Grotewohlovi 

– nemůžeme pro Vás udělat nic kromě toho, abyste nám navrhl, kdo bude 

ministerským předsedou v Braunschweigu – před tím, než bylo toto území 

inkorporováno do spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko. Měli jinou 

tradici. 

Malý John (zde myslí Kennana – pozn. TN) byl metodistou a učil se 

mnoho jazyků. Byl velmi myšlenkově otevřený, ale měl méně vlivu, než si 

myslel. 

 

TN: Jak tedy působil „Neubeginnen“? 

 

HH: Byli napojení na zvláštní osobnosti, tvořili velmi malé skupiny, které 

podporovaly SPD, aby odolala tlaku na splynutí s komunisty. Pomohli 

Brandtovi a Reuterovi, když byli poprvé ve Spojených státech. „American 

democratic action“ (ADA) byla založena ve stejný den, kdy probíhal 

„Fusionskampf“565 v Berlíně. Její zakladatel, Paul Hagen, se snažil po celou 

válku ovlivnit smýšlení Američanů – spoléhali jsme na 

sociálnědemokratické skupiny. Podporoval je tak, jak to jen bylo možné, ale 

SOPADE v USA jej nenáviděla. Poté, co byla ADA založena, jim předali 

seznam svých finančních podporovatelů. ADA bude muset rozhodnout, co 

se vzhledem k zážitku z Berlína stane s komunisty v USA. 

 

Brandt tam přijel s dopisem, který jsem napsal, těchto 25 lidí byli přátelé. 

Hagen tam byl, byla to jeho inciativa spolu s Williamem Pridem. Byla to síť 

lidí, kteří si důvěřovali.... 

 

TN: Jak to tedy vypadalo konkrétně v poválečném Berlíně? 

 

                                                 
565 Boj o sjednocení KPD a SPD. 
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HH: Uvidíte, že v prvních chvílích přístup „ohne mich“,566 „don´t burn your 

hands“567 existoval. V americké zóně se chtělo v roce 1949 zapojit do 

politiky 30–40 procent lidí, v Berlíně jen 12 procent. 

 

TN: Proč tomu tak bylo právě v Berlíně? 

 

HH: Nebyla tam aktivní účast, ale spíše cítění. Lidi zajímalo, co bude 

výhodnější – bylo pro ně důležité, co se jim stane. Rusové byli pro lidi 

v prvních letech srovnatelní – v tom, kolik jídla dostal člověk na přídělové 

lístky a jaké dostal cigarety. Je to hlavně o cítění. Francouzi žili v domech 

s lidmi (s Němci – pozn. TN). Možná se ti lidé stali jejich „služebníky“ či 

zaměstnanci. Francouzi měli nějaký smysl pro zacházení s lidmi. Noviny – 

francouzská licence „Kurier“ – byly neutralistické. 

Britové a Američané si mysleli, že jsou výjimeční. Britové se 

chovali skvěle a slušně. Američané někdy nebyli schopní brát to seriózně, 

ale byli zámožní, byli vítězové, ale často naivní. Hlavní, co chci říci, a co 

uvidíte je, že obyvatelstvo se neúčastnilo „Fusionskampfu“. Vše je v prvním 

díle mé knihy.568 

Ve svém výzkumu beru ohled především na přístup než na funkci. 

Vše je důležité se skrývá v přístupu a jeho proměnách. Pokud je váš přístup 

zakotven v příležitostech, tak jste přesvědčený, protože pro mne pracujete. 

Takto to platilo v NDR. A pokud NDR opustíte a stanete se „zápaďákem“? 

Opustíte svůj domov. A jak změníte přístupy? Změnit přístupy, to je jiná 

věc. To je sociální psychologie. Interakce v populaci. Vnímání, otázka, jak 

dalece se subjekty událostí stanou objekty. 

 

TN: Jak to vypadalo v berlínské politice? 

 

HH: Tisíce sociálních demokratů a tisíce katolíků zůstávaly doma a nebyly 

do politiky vůbec vtaženy. Nebyly zakotveny v žádné z výmarských stran. 

                                                 
566 V originále: „Beze mě“. 
567 V originále: „Nespal si prsty“. 
568 Hurwitz, Harold: Demokratie und Antikommunismus in Berlin nach 1945: Bd. 1., Die 
politische Kultur der Bevölkerung und der Neubeginn konservativer Politik, Köln 1983, 
394 s. 
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Není tam už katolické Centrum, ale CDU, která pokračovala v tradici 

Centra. Pak máte poznání, že Clay nikdy přesně nevěděl, o co jde. To je 

velmi zajímavé. Clay žil v odděleném světě. Neznamená to, že když Reutera 

nikdy nepozval na jídlo, že nebyli partneři. Vrátil se až s Kennedym, ale 

v pozici bez jakéhokoliv vlivu. Byl pouhým symbolem. Ale to je jiný 

příběh. 

Clay přišel v roce 1961 do Berlína společně se třemi lidmi – Jimem 

O´Donaldem, novinářem. Byl reportérem „Timesů“, „Saturday Evening 

Post“ a byl blízkým přítelem Kennedyho. Náležel k okruhu bojovníků 

studené války. Měl výborný smysl pro humor, výborný muž. Chtěli jsme 

společně sundat ostnatý drát, který byl natažený kolem amerického 

velitelství. Byl jediný, komu Clay toleroval, že chodil do práce až v 11,30. 

Byl vzpurný a individualista. Zůstal v Berlíně déle než Clay. 

Druhým mužem Clayova doprovodu byl Ralf Brown, agent CIA. 

Velmi klidný a spolehlivý pozorovatel. Zřejmě byl agentem CIA až do 

smrti. Zemřel po spolknutí rybí kůstky. 

 

Jméno třetího jsem zapomněl, napsal výbornou knihu.569 

 

TN: Co měl tedy přesně Clay v Berlíně dělat? 

 

HH: Clay byl Kennedyho vyslancem, který neměl dělat nic. Clay vyrostl ve 

Washingtonu, část jeho rodiny pocházela z Georgie, sestra spáchala 

sebevraždu. Byl inženýrem v době „New Dealu“. Byl politickým 

vyslancem. Stal se republikánem, ale mnoho lidí si po setkání s ním 

myslelo, že je demokrat. K vzestupu mu pomohlo manželství. Clay pracoval 

v průběhu druhé světové války ve Washingtonu. Poté se stal velitelem města 

(respektive amerického sektoru v Berlíně – pozn. TN). Měl zkušenost se 

sovětskou otrockou prací a myslel si, že by měli být (Rusové) posláni domů. 

Měl velmi rád Židy – ze třetiny byl sám Židem. A tento politik byl proti 

„Fusionskampfu“. Byl zodpovědný za invazi (podílel se na plánování invaze 

                                                 
569 Ani autorovi se bohužel nepodařilo dodatečně vypátrat jméno tohoto muže. 
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v Normandii – pozn. TN), Britové jej respektovali. Na rok opustil armádu, 

aby odešel do války v Mexiku. Byl členem „Church of England“. 

Později se stal hlavou „Episcopal School“ v New Yorku. A o něm 

není nic napsáno, já o něm něco napsal. Něco málo je toho ještě v ročence 

s důstojníky. 

Něco se stalo nejprve zde, bylo to důležité pro historii. Co se stalo 

v 60. letech 20. století, když přišel Chruščov se svým memorandem? Ve 

chvíli, kdy Chruščov oznámil své ultimátum, tak začala druhá (berlínská) 

krize, a pro mnohé lidi se to stalo výzvou. Město se ocitlo v rukách 

exekutivy a ne městského shromáždění. Dokud se nezačalo se stavbou zdi, 

krize byla globální hrozbou a krize se stávala nesnesitelnou. Navíc 

Eisenhower celou krizi asi špatně pochopil. Moje teze je, že měla zasáhnout 

především lidi. Když jste tehdy jel do Západního Německa, měl jste pocit, 

že jedete domů. Tehdy jsem se cítil hrdý, že jsme zachraňovali svět a 

nepustili Rusy na Rýn. Je to tak, to je můj zážitek. 

 

TN: Jak se dostal Brandt na vysoké politické posty v Západním Berlíně? 

 

HH: S maďarskou revolucí, když ji Sověti začali potlačovat. Na demonstraci 

před radnicí pokazil Neumann svůj projev. To, co se stalo, nebylo nikdy 

přesvědčivě vysvětleno. Neumann hovořil o minulosti a o blokádě. V tu 

chvíli přestaly fungovat mikrofony. Byli tam (na radnici – pozn. TN) dva 

lidé, které si Reuter pěstoval jako své nástupce – Willy Brandt a Joachim 

Lipschitz. Kdyby někdy musel Reuter odejít do Bonnu, Brandt a Lipschitz 

by jej nahradili. Reuter zastával tezi, že aby se někdo stal politickou 

osobností, musel projít komunální politikou. Lipschitz to dělal, patřil 

k levému sociálnědemokratickému křídlu. Byl centrální osobností levého 

stranického křídla. Byl částečně Žid, ale žil ilegálně se svou pozdější ženou, 

která jej na konci války ochraňovala. Byl lídrem v jednom z berlínských 

obvodů. 

 

Po volbách v roce 1946 bylo obyvatelstvo do politiky vtaženo, ale ne 

aktivizováno. V mých papírech naleznete nepublikovaný článek z roku 
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1947.570 Uvidíte tam, jak byla SPD zaktivizovaná. Suhr byl velmi 

podceňován, on byl velmi konvenčně se oblékající myslitel v moderním 

slova smyslu. Podporoval „Neubeginnen“. Suhr tehdy řekl, že bude 

vykonávat příkazy okupačních mocností a že to není samospráva. Chtěl říci 

Němcům nahlas, že je německou tradicí, že místní správa vykonává příkazy 

vyšších vládních rovin. V té době se aktivovaly partajní dny. Konaly se 

třikrát do roka a předsednictvo se setkávalo dvakrát týdně. U CDU to bylo 

jednou za dva týdny. 

Nyní byli lidé podobně reaktivováni v roce 1958 po Chruščovově 

ultimátu. Nepřišli (Sověti – pozn. TN), ale přišla zeď. Po stavbě zdi stoupla 

morálka (nálada) již za pár týdnů. Už nebyli objektem, ale subjektem. 

Byly zde dvě rozdílné věci. Po Chruščovově ultimátu stále ještě 

Západní Berlín nedosahoval hospodářské výkonnosti SRN. Hospodářský 

zázrak se mu vyhnul. Mezi podzimem 1958 a jarem 1961, tři roky života 

v neuchopitelné hrozbě. Lidé, kteří mohli odejít, odešli. Hodnota 

nemovitostí šla dolů, mnoho nemovitostí bylo na prodej. Tilo Koch, 

novinář, jel do Západního Německa za lidmi stěhujícími se ze Západního 

Berlína. Vzpomínám si, jak se mu lidé za odchod do SRN omlouvali, ale 

nemohli prostě v Západním Berlíně nalézt práci. Uvidíte v průzkumech, že 

po Chruščovově ultimátu bylo i vedení překvapeno, jakou roli může hrát 

Západní Berlín ve studené válce. Reuter si myslel, že NDR padne. Reuter 

byl také přesvědčen, že se vše změní po Stalinově smrti. 

Brandt měl cit pro vyčkání na historický okamžik. Spolupracoval 

s Nehruem, choval obdiv pro třetí cestu. 

Ti, kteří odešli ze Západního Berlína, se stali ve svém přístupu 

nejlepšími Západními Berlíňany. Mnoho lidí naopak do Berlína zamířilo po 

stavbě zdi. Tento jejich přístup bylo možné si vyložit jako revoltu.  

 

TN: Jaká nastala situace po stavbě zdi? 

 

HH: Brandt nemohl nikomu věřit. Dobře se cítil pouze v Norsku. 

 

                                                 
570 Článek je k nalezení in: Sammlung Hurwitz, GESIS. 
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Obyvatelé Berlína šli po stavbě zdi do sebe. Přineslo to odpověď na otázku, 

jakou roli může Západní Berlín hrát. Když se mluvilo o studené válce, 

obdivoval se přístav a ostrov v NDR. Architektonicky to ukazuje hansovní 

čtvrť. Bezprostředně po stavbě zdi Brandt řekl: je třeba se naučit žít se zdí. 

Nato Bahr: musíme se snažit ji minimalizovat, udělat ji neviditelnou. Brandt 

hledal cestu ven, východisko. Brandt byl v tomto ohledu survivalista, 

neříkal lidem, co mají dělat. Pouze jim naznačil cestu z nějaké situace. Říkal 

velice jasně, co si myslí. Brandt vyhlásil bojkot S-Bahnu z několika důvodů. 

Říkal, že to lidé chtěli slyšet. Albertz to cítil velmi silně, ale to není důležité. 

Důležité je vidět budoucnost, Brandt chtěl mluvit s Chruščovem, čímž 

porušil dohodu s CDU a ta proto chtěla opustit koalici. 

Willy (Brandt – pozn. TN) se cítil osamocený, byl vlastně slabý. 

Udělal vše mnohem složitější, než kdyby začal s Chruščovem vyjednávat. 

Brandt je samostatný, ale ne aktivista. Byl pozorně vyčkávající osobou a 

pak využil momentu. 

 

Abych se tedy vrátil k té události z roku 1956: 

Radnice Schöneberg, 1956: Brandt přijel na radnici, byl předsedou 

městského shromáždění. Lipschitz seděl ve stejné místnosti. Schütz se 

zeptal Lipschitze – chcete promluvit do mikrofonu. Nechtěl. Brandt to 

udělal, vzal mikrofon a začal hovořit. V tu chvíli se přitočil někdo, kdo na 

sobě měl dlouhý kabát, jako nosila StaSi, a řekl – „also mit Willy Brandt 

zum Brandenburger Tor“. Část davu se tak dala do pohybu. Dav málem 

překlopil mojí Luisu, francouzské auto. Jel s námi i Schütz s Brandtem. 

Bylo tam zhruba 200 mladých „rowdies“, jeden z nich vylezl na 

Braniborskou bránu a hodil dolů vlajku. Bylo to neplánované, spontánní. 

 

TN: Co jste dělal pro Brandta a jak jste se k tomu dostal? 

 

HH: Já jsem v té době pracoval pro Brandta na volné noze. Bylo o mně 

známo, že jsem měl kontakty na americké sociální demokraty, byli mí 

„mischpoke“.571 To byl důvod, proč jsem odešel do Německa. Z politických 

                                                 
571 Z hebrejštiny: rodina. 
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důvodů. Původně mne zajímala bavorská revoluce jako kulturní fenomén, 

protože jsem si myslel, že by mohla být revoluce 1848 dokončena lidmi, 

kteří následovali tradice. 

Sovětská zkušenost zničila šance všech socialistických vlád 

v západní Evropě. Občanská válka v Řecku byla pro evropské socialisty a 

komunisty velmi nákladná. To si Stalin uvědomil až později. 

Když jsem odjížděl do Německa, očekával jsem, že najdu lidi, kteří 

se budou znovu probouzet pro revoluci, ale místo toho jsem našel lidi znovu 

hledající svojí identitu. 

 

TN: Jak pracovali Brandt a Bahr s Vašimi výzkumy? 

 

HH: Willy četl vše, co jsem napsal. Bahr to studoval velmi podrobně. Já se 

jim snažil říkat, co je možné očekávat a co dělat.  

 

Po vyhlášení ultimáta jsem přemýšlel a napsal to. Willy Brandt chtěl 

uspořádat „Congress of Freedom“ a konferenci o Berlínu o mírovém soužití. 

Protože to byla fráze, která byla často využívána Sověty, když se snažili 

prosadit realizaci jejich plánu na to, aby byl Berlín svobodným městem. 

Před ultimátem měli Sověti dvě možnosti – první, tak jak to chtěl prosadit 

Chruščov, nebo druhou, jít před OSN, aby mělo funkci jako svobodné město 

a bylo součástí Západu. 

V této situaci chápal Willy závazek tak, že si myslel, že můžeme 

zůstat a budeme mít čas na změnu. Jeden příklad, s maďarskou revolucí: 

Když se Rusové vrátili znovu do Budapešti, když to začalo, zeptal se mě, 

jestli je u mne místo, kde by mohl přespat v případě, že by Rusové začali 

válku a Berlín byl v ohrožení. Pokud Rusové prováděli vojenské akce 

v Maďarsku kvůli slabosti Západu v Suezu, Berlín byl místem, kde by mohli 

zakopnout. Kdyby chtěli jít Rusové k Rýnu, museli by Berlín obejít a Berlín 

by získal zhruba týden času.  

Komunisté četli tento Kurýr z francouzského sektoru a říkali, že to 

jsou dobré noviny, protože se dívají do budoucna. V Kennedyho skupině si 

mnoho lidí myslelo, že je Berlín nebezpečným – časem museli pochopit, že 

Berlín chce být ochraňován. 
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Myslím, že konfrontace se sovětskými tanky byla bezpečnější než s VoPo. 

Egon Bahr si myslel, že to bylo nebezpečné. Bahr nedůvěřoval lidem a 

myslel si, že všechno může být rozhodnuto lídrem. Bahr sám sebe příliš 

neangažoval, on byl liška. Já jsem pracoval skrze Egona, on četl všechno. 

Říkal jsem mu, co může ve společnosti očekávat. 

 

TN: Psal jste s Bahrem Brandtovy projevy? 

 

HH: Willy Brandt si psal sám své projevy. Sám si je psal, protože býval 

žurnalistou. Löwenthal, já i Bahr jsme také psali některé věci. Já jsem to 

hlavně překládal. Instruktáže, které jsem psal, to nebyla politika, jen popis a 

názor. To bylo esenciální, myslím. Egon mi často říkal, co mám napsat. 

Otázka je, jak se stal Willy Brandt charismatickým a jasným lídrem? Ale on 

jím ve skutečnosti nebyl. On to dělal ve jménu Evropy. On nebyl lídr-

manipulátor. Jeho schopností bylo dodat opravdovost svým projevům. Byl 

survivalistou ve svém vlastním životě. Podivoval se nad nerovností 

životních podmínek lidí. Ptal se mně, jak by ses cítil, kdybys dostal nějaký 

úkol v době nacismu? Když ho SAP vyslala do Německa, opil se tak, že se 

v lůžkovém vlaku probudil až v Německu. Neodmítl to, protože cítil, že to 

musí udělat. Byl lídrem SAP a musel tu úlohu hrát. Když se pak vrátil do 

Německa, tak byl ještě v roce 1961 konfrontován s tím, že je nemanželským 

dítětem a že nosil norskou uniformu. 

Respektoval Adenauera a Adenauer respektoval jeho. Adenauer měl 

reputaci, že je velice nespolehlivý a velmi manipulativní. Brandt respektoval 

jeho schopnost přežít, byl trochu cynický. 

 

*** 

 

Brandt četl knihu o německém vězni v Gulagu, který utekl a po roce a půl se 

dostal do Iránu. Velmi na Brandta zapůsobil. Měl před ním respekt. Lidé 

z emigrace, staří soudruzi z SAP nebo ze starých dobrých časů, ho naučili 

mít se na pozoru, obávat se o sebe. Nebyl mezi nimi žádný Lenin nebo 

Stalin, který by byl super osobností. Působil na Němce po válce, protože 
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jeho válečná zkušenost byla odlišná. Nemusel se za nic omlouvat. Jednou se 

mě zeptal, co bych dělal, kdyby odešel do socialistické internacionály, tedy 

na dlouho z Berlína. 

 

Reuter měl Lipschitze a Brandta. Brandt preferoval zůstat ve spolkovém 

sněmu a Reuter se kvůli tomu hněval. Brandt vždycky cítil, že pro něj byl 

Berlín zátěží, překážkou. 

Brandt s Löwenthalem také napsali Reuterovu biografii. Tehdy jsem 

byl zodpovědný pouze za komentáře, nic jsem nepsal. Chtěl jsem, aby 

učinili lí čení o něco osobnější. Brandt říkal, co se naučil od Reutera.  

Brandt říkal, to uděláme my spolu a pak se rozhodneš, jestli tu 

zůstaneš nebo půjdeš domů. Všichni tři jsme měli alternativu – já jsem patřil 

do Ameriky a ne sem; Löwenthal byl akceptován v SPD jako teoretik nové 

doby. Měl ale britskou státní příslušnost a byl šťastný jako vedoucí 

zahraniční korespondent pro „The Economist“ (Hurwitz si titulem není 

zcela jistý – pozn. TN), ale eventuálně se mohl vrátit. Pro Löwenthala to byl 

pád, pro Willyho to byla velká škola pro budoucnost Německa. Brandt 

chápal mojí situaci, že nepatřím sem, ale k němu, k soudruhům. Egon je 

posledním z této generace, který ještě žije. Ve srovnání se mnou byl mladší. 

Měl alternativu, ale nebyl si jistý, a zvláště v 60. letech 20. století. Bylo to 

pro něj těžké. V Norsku by se mu to nestalo. Byl tam šťastnější. Bez Berlína 

by Brandt nebyl, co nakonec byl, ale bylo to pro něj nepříjemné, těžké. 

Jeden britský žurnalista tuto situaci popsal. Jestli se něco Brandt od Reutera 

naučil, pak to bylo nesnažit se Německo za každou cenu dostat z této 

situace. Brandta to táhlo do Bonnu. Reuter měl větší základ, Brandt patřil ke 

generaci, která ztratila více. Brandt byl tvrdošíjný a musel si každý krok 

vydřít. Nebyl šťastný v Bonnu a ani ne docela v Berlíně. 

Nevěřil ve sjednocení Německa tak, jak se nakonec odehrálo. Dnes 

říká Bahr, že to bylo štěstí. Když jednou pil s jedním zemřelým kamarádem, 

tak nadávali na Adenauerovu vládu, neměli ho rádi. Necítili v Bonnu žádný 

zájem na sjednocení. Chtěli infiltrovat „Neubeginnen“. Egon Bahr dnes 

říká, že byl Adenauer pro Německo požehnáním, protože vyšachoval od 

moci bývalé nacisty. 
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TN: Navštívil jste někdy Východní Berlín? 

 

HH: Byl jsem ve Východním Berlíně velmi často. Když jsem tam jel, vezli 

jsme s manželkou „Der Monat“ – to byla americká novinová licence. 

Tulpanovova řeč byla otevřením Studené války. To přesvědčilo Claye, že je 

třeba na sovětskou agresi reagovat propagandou. A tak vznikl „Der Monat“ 

– pro šíření „osvícenství“. Měl velmi náročný obsah. Já a moje žena jsme to 

šířili do Východního Berlína. Bylo to tam v některých kancelářích a 

čtenářských sálech. Tuto síť jsme vystavěli. 

Dělali jsme to a vědělo se to o nás. Znamenalo to, že mne vždycky 

(východoněmečtí pohraničníci – pozn. TN) zastavili, když jsem jel do 

Helmstedtu. Moje žena dokonce dlouho nesměla jezdit (pozemní cestou – 

pozn. TN) – musela létat. Měl jsem přítele, intendanta v RIASu – Reuter byl 

jeho domácí učitel. Nejsem si jistý, jak mne vnímal. Studenti si mysleli, že 

jsem patřil k CIA. V Německu nebyla žádná květinová alternativa jako 

v USA. Měl jsem mezi Američany špatné renomé, protože jsem studentskou 

revoltu neodmítal. I kvůli Vietnamu. Měl jsem to také vždy velmi těžké, 

protože jsem za sebou měl vždycky americkou vlajku. Jsem Žid. To bylo 

moje „mischpoke“, byl jsem socialista. Celým socialistickým hnutím byla 

protknuta touha po seberealizaci. 

Pro Vaše otázky může být zajímavé sledovat příchozí do Západního 

Berlína a jejich srovnání. 

 

TN: Jak tedy vypadala společnost v 60. letech 20. století v Západním 

Berlíně? 

 

HH: Musíte to srovnávat – máte příchozí před revoltou, starý faktor. Máte 

muže, kteří nechtěli do Bundeswehru. Revolta 1967, i když máte jen pár 

odpovědí, které se hodně rozcházejí. Tam je to evidentní. Je otázkou, jak 

moc rozdílné odpovědi jsou zaevidované (v Hurwitzových výzkumech – 

pozn. TN). Může se stát, že tu hrála roli nálada a Vietnamská válka. Je těžké 

rozlišovat mezi přitažlivostí Berlína a přitažlivostí revolty. 

Willy psal v úvodu ke čtvrtému dílu (Hurwitzovy edice – pozn. TN) 

– o předsednictvu SPD a také o tom, co je jiného na Berlínu, to je 
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samozřejmé.572 A to byl teprve poločas. Spolkové předsednictvo SPD mělo 

obavy z pacifistických tendencí v Berlíně. 

Brandt dělal komunální politiku, ale nebylo to pro něj přirozené. 

Pravidelně vysílal „Wo uns der Schuh drückt?“.573 Tam byli lidé, kteří to 

připravovali. Ale dělalo to jeho rozhodnutí zodpovědnými, i když mu to 

nepřineslo odpověď, co má dělat a co si lidé přejí. Tak bych to 

neformulovat, že se vyhýbal komunální práci a dělal jen reprezentaci. Ale 

vím, že spousta těch úkolů byla rutina. 

Willy vyčkával a věděl to už dopředu, že to nemůže z Berlína 

změnit. Byl si vědom významu Berlína pro svoji životní cestu. Ke 

komunálním věcem se přidala i vzdálenost – že neseděl v centru s kumpány. 

To je Ollenhauerova nižší hodnota, Wehner nebyl úplně košer. Nemohl 

působit a fungovat tak, jako jeden z nich. Byl trošku outsider, samotář, ale 

nejjistěji je možné říci, že byl charismatický. 

                                                 
572 Hurwitz, Harold: Bd. 4., Die Anfänge des Widerstands, Teil 1. Führungsanspruch und 
Isolation der Sozialdemokraten, Köln 1990, 658 s.; Bd. 4., Die Anfänge des Widerstands, 
Teil 2. Zwischen Selbsttäuschung und Zivilcourage: der Fusionskampf, Köln 1990, s. 659–
1477. 
573 Pravidelné rádiové vysílání na vlnách RIASu. V překladu „Kde nás tlačí bota?“. 
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8.2. Příloha 2: Přepis korespondence amerického prezidenta Johna 
Fitzeralda Kennedyho s Willy Brandtem (a dalšími osobami) a dalších 
souvisejících dokumentů týkající se Západního Berlína.574 

 

Obsah přílohy: 

Překlad Brandtova projevu ze 17. června 1961 pro Bílý dům.  

Přepis zprávy Americké vojenské mise v Západním Berlíně do Bílého domu  

obsahující dopis Brandta prezidentu Kennedymu ze dne 16.8.1961. 

První draft dopisu prezidenta Kennedyho Brandtovi z 16. srpna 1961. 

Druhý draft dopisu prezidenta Kennedyho Brandtovi z 16. srpna 1961. 

Dopis Brandta prezidentu Kennedmu z 24. srpna 1961. 

Dopis prezidenta Kennedyho Brandtovi z 19. srpna 1961. 

Dopis prezidenta Kennedyho Clayovi z 30. srpna 1961. 

Dopis Brandta Kennedymu z 5. září 1961. 

Memorandum k dopisu prezidenta Kennedyho Brandtovi, 

Dopis prezidenta Kennedyho Clayovi z 8. října 1961. 

Dopis Claye prezidentu Kennedymu z 18. října 1961. 

Dopis prezidenta Kennedyho Clayovi z 8. května 1962. 

Dopis Kennedyho Brandtovi ze dne 23. října 1962. 

Oprava posledního odstavce zprávy pro Brandta od Kennedyho z 23. října  

1962. 

Dopis Brandta Kennedymu ze dne 29. října 1962. 

Zpráva o rozhovoru s Brandtem pro Ministerstvo zahraničních věcí USA z  

5. února 1963. 

Dopis Brandta prezidentu Kennedymu ze 8. února 1963. 

Memorandum o diskuzi k Brandtovým návrhům na Kennedyho návštěvu  

Západního Berlína v souvislosti s jeho návštěvou Bonnu z 13. února  

1963. 

Dopis prezidenta Kennedyho Brandtovi z 18. února 1963. 

Dopis Brandta prezidentu Kennedymu z 13. března 1963. 

Dopis prezidenta Kennedyho Brandtovi z 1. dubna 1963. 

                                                 
574 Všechny dokumenty pochází z JFKL, National Security Files, Countries, Box 86_A, 
Correspondence a je téměř kompletní. Obsahově jsou všechny dopisy velmi významné a 
byly vyřazeny jen jednotky kusů spíše technického charakteru. V některých textech jsou 
označeny ruční změny. Kopie dokumentů jsou dostupné v archivu autora. 
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Dopisy Brandta prezidentu Kennedymu z 3. července 1963. 

Dopis prezidenta Kennedyho Brandtovi z 9. července 1963. 

Dopis prezidenta Kennedyho Brandtovi z 18. února 1963. 

První draft dopisu prezidenta Kennedyho Brandtovi z 15. února 1963. 

Druhý draft dopisu prezidenta Kennedyho Brandtovi z 18. února 1963. 

Dopis prezidenta Kennedyho Brandtovi z 21. února 1963. 

Dopis Brandta prezidentu Kennedymu z 16. března 1963. 

Dopis prezidenta Kennedyho Brandtovi z 1. dubna 1963. 

Dopis Brandta prezidentu Kennedymu z 9. května 1963. 

Dopis Kaysena Brandtovi z 22. června 1963. 

Dopis Kaysena Brandtovi z 5. července 1963. 

Dopis prezidenta Kennedyho Brandtovi z 23. července 1963. 
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Překlad Brandtova projevu ze 17. června 1961 pro Bílý dům.  

 

Speech by Governing Mayor Willy Brandt on June 17, 1961 

 

Eight years ago today the uprising of our compatriots in the eastern sector of 

this city and in the surrounding zone collapsed. It is eight years since the 

Zone government was stripped of its propaganda façade before the world 

public, since it was unmasked as a regime of compulsion dependent on the 

support of foreign bayonets. The people who rose in revolt at that time did 

not fight for the standard of living alone. The people who went to prison did 

not suffer there for the sake of material things. 

June 17, 1953 was proof that the bow can be bent too far. This was 

an occasion on which the elemental desire of human beings for freedom 

found explosive expression. Those who allowed such a situation to develop 

bear the responsibility for it. Those are responsible who, in complete 

misapprehension of the situation, believed or let themselves be persuaded 

that Germans would permit love of their homeland and of the unity of their 

country to be removed from their hearts. 

That was a bad miscalculation. That will remain a miscalculation. 

We have made bad mistakes but we have learned from our experiences and 

we are not ignorant slaves. 

On June 16 and 17 eight years ago, we experienced a spontaneous 

eruption born out of the urge toward freedom, born out of the will toward 

unity. The people demanded the right to self-determination and for that they 

were clubbed to the ground. 

If this day is to have meaning, it must not be dishonored by 

indifference. It also must not become ossified in professions of grief. Blood 

and tears cannot be repaid through lip service. June 17 has obligated us who 

enjoy freedom to stand up for that for which our countrymen fought at that 

time. No one can release us from this obligation. Only he who surrenders 

can escape from this obligation, but we will not surrender. This year, the 

day of German unity takes on a special significance. We are living in a time 

of new challenge. Eight years ago the German demand for self-

determination was beaten down. This time, the right of our entire people to 
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self-determination is to be walled in by the paragraphs of a dictated 

partition. 

This is the attempt to beat down the uprising of 1953 for a second 

time. For this and only this is the meaning of the demand for two so-called 

peace treaties. It proposes treason against our compatriots, treason against 

the objective of German unity and freedom. To demand of us agreement to 

the partition of Germany is to expect that we shall dishonor ourselves. 

Whoever lends his hand to that does not belong with us. We have had to 

accept the condition of a divided Germany. We shall have to continue to 

bear it, but our signature on the two so-called peace treaties would mean 

German agreement to the illegal division. 

It would mean the surrender of our demand for the right of self-

determination. The right to self-determination and treaties of partition are 

mutually exclusive. Misuse is being made of the term, “peace treaties”. If 

such a treaty is to serve peace, then it must accord with the right to live of 

those who are affected. The government of the Soviet Union does not 

propose a peace treaty, but a partition treaty. The consequence would be that 

we would break our word to our countrymen who are separated from us. 

That will not happen. Because we want to be honest, because we have self-

respect and because we have confidence in our right, we reject a partition 

treaty and we can only emphatically warn against a partition dictate. 

This phase concerns than just Berlin. The Soviet Union has tabled 

the German problem with the objective of obtaining a seal on the German 

partition, on the recognition of the Western border of its empire. That is a 

provocation of our entire people. This provocation can only be rejected 

clearly and decisively. In this area there is no compromise. The only 

possible peace treaty is one for our entire people and with an all-German 

government supported by our people. 

It may be that the Soviet Union will make good its threat and 

conclude a separate treaty with Ulbricht. We can hardly stop the Kremlin 

from this. The Soviet Union would then, on the basis of the separate peace 

treaty, presumably claim that the borders fixed in that treaty were inviolate. 

The zonal boundary through the middle of Germany would be declared an 

inviolable state border. What does this mean? The Soviet Union would 
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brand anyone who demanded reunification as a dangerous revisionist. I 

would like to point out in all seriousness that in this sense we would be – we 

would have to be – revisionists. We could not and would not respect this 

border like that of a foreign state. We would have to seek to overcome it 

because we demand the reunification of our people and shall not cease to 

demand the right to self-determination. 

To be a revisionist in this sense can decide the question of life and 

death of democracy in Germany. The German democrats will not repeat 

earlier mistakes. They will show no weakness. The liberal forces in this 

country have woven the demand without lowering their flag. The camp of 

democracy in Germany has no intention to leave this demand to other 

forces. 

The Soviet Union should decide whether it prefers a people in 

Central Europe that is ready to live in peace, to live in understanding with 

its neighbors, and to follow a policy of compromise, or whether it prefers in 

Central Europe a people that has no choice but to strive for a change in its 

situation. The Soviet Union may conclude a separate treaty. It will not serve 

peace thereby for there will be no rest until this people has been reunited in 

a body politic. I am convinced: the right of self-determination will not stop 

at our borders.  

 

Berlin has a special mission in this situation. 

 

The East acts as if the future of humanity depended on a new status for West 

Berlin. However, there is no other West Berlin crisis than that which was 

created by the ultimatum of November 1958. From here, from the free part 

of the German capital, no one has ever during the entire post-war period 

made a move to disrupt world politics. We have never stood in the way of 

any attempt to improve international relations. On the contrary: we are 

sincerely interested in decreasing the area of conflict between the power 

blocks.  

 

We want peace but we also want freedom. 
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If one wishes to normalize the situation in Berlin, one should finally begin 

to normalize conditions in the East Sector. The Soviet Union wishes to 

make permanent the stats quo in Europe and concurrently to change 

arbitrarily the situation in Berlin. The world does not need any more “free 

city” experiments. 

What is the worth of treaties intended to sanction breach of law? If 

there is to be an agreement concerning Berlin, then it must pertain to all of 

Berlin. Our demand remains unchanged that the will of the population 

affected must be heard and respected. We shall not allow the right of the 

Berliners themselves to determinate their own affairs to be diminished by 

one iota.  

From that derives the insoluble tie with the legal system and the 

economic area of the Federal Republic. From that derives the living 

community of the Berliners in both parts of the city. From that derives our 

wish that the guardian powers fully live up to their rights and obligations in 

and for Berlin. 

We are not the provocateurs. The name of the provocation in 

Germany is Ulbricht, and it is a provocation to want to sell us down the 

river. No one who wishes to be a freedom-loving German can lend his name 

to efforts to legalize the German division, to surrender German reunification 

and to allow West Berlin to become an outlaw city (Vogelfreiestadt – play 

on words). 

We shall not hit ourselves in the face by writing off those people 

who had the bad luck to be living in Chemnitz, Dresden, Magdeburg, or 

Leipzig, at the end of the war. No power will move me to do this. I am 

convinced that, at least within the meaning of this negation, all freedom-

loving forces in Germany are agreed. 

Without doubt we are approaching a new test of our nerves. We shall 

pass this test because we have good friends. We shall pass it more easily of 

we move closer together and if the appeal for a common spirit, common 

considerations and efforts in this vital question is heard. We shall bear the 

obligation which derives from the teaching of the past and from the love for 

peace, freedom, and the unity of people.  
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Přepis zprávy Americké vojenské mise v Západním Berlíně do Bílého 

domu obsahující dopis Brandta prezidentu Kennedymu ze dne 

16.8.1961. 

 

17.8.1961 

From: U.S. Mission Berlin 

To: White House 

 

Dear Mr. President: 

 

After developments last three days my city, wish convey to you in personal, 

informal letter some of my thoughts and viewpoints. 

Measures of Ulbricht regime, supported by Sov. Union and other 

East bloc countries, have almost fully destroyed remnants four-power status. 

While in past allied commandants have even protested against paradise by 

so-called peoples´ army, this time, after military occupation of East Sector 

by peoples´ army, they have limited themselves to delayed and not very 

vigorous step. Illegal sovereignty of East Berlin government was 

acknowledged by acquiescing in the restrictions of the number of crossing 

points and of entry into the East Sector. I regard this encroachment as the 

most serious in the postwar history of this city since the blockade. 

This development has not changed will to resist of West Berlin 

population, but has tended to arouse doubts as to determination of three 

powers and their ability to react. In this connection the decisive factor is that 

the West was always specifically invoked the existing four-power status. 

I am well aware that existing guaranties for freedom of population, 

presence of troops and free access apply only West Berlin, however, this is 

matter of a deep wound in life of German people and of being forced out of 

spheres of common responsibility (Berlin and Germany as a whole) 

affecting whole Western prestige. 

I see political psychological danger in two respects: (1) inactivity 

and mere defensive posture can bring about crisis of confidence in Western 

powers: (2) inactivity and mere defensive posture can lead to exaggerated 



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 308 

self-confidence on part of East Berlin regime whose newspapers already 

today boast of success its demonstration of military power. 

Sov. Union has achieved half its free city proposals through use 

German peoples´ army. The second act is a question of time. After second 

act Berlin would be like a ghetto, which has not only lost its function as 

refuge of freedom and symbol of hope for reunification but which would 

also be severed from free part Germany. Instead of flight to Berlin, we 

might then experience beginning of flight from Berlin. 

In this situation I consider it proper that Western powers, while 

demanding re-establishment four-power responsibilities, proclaim at same 

time a three-power status for West Berlin. Three powers should reiterate 

guarantee their presence in West Berlin until German reunification and, if 

necessary, have this supported by plebiscite population West Berlin and 

FedRep, must also be said clearly that German question is in no way settled 

for Western powers but that they must insist upon peace settlement 

corresponding to right of self-determination of German people and security 

interests of all concerned. Would also consider advisable that West o own 

initiative bring Berlin question before UN, at least on basis that USSR has 

violated declaration human rights in most flagrant manner. Appears better to 

me put USSR in position of guilty party than to have to discuss same theme 

after motion by other states. 

I expect from such steps no significant material change present 

situation and recollect not without bitterness declarations rejecting 

negotiations with USSR on basis one should not negotiate under pressure. 

We now have state of accomplished extortion. In such situation, when 

possibility of initiative for action is already so small. It is all the more 

important at least to demonstrate political initiative. 

After acquiescence in sov. step which is illegal, and has been termed 

illegal, and in view many tragedies occurring today East Berlin and Sov. 

Zone, we will not be spared risks of ultimate decision. It would be 

welcomed if American garrison were to be demonstratively strengthened. 
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I consider situation serious enough, Mr. President, to write to you in all 

frankness as is possible only between friends who trust each other 

completely.  

 

(Signed) Your Willy Brandt 

 

End text 

 

In handing me letter Brandt said he would not publish text.  

In speech this afternoon Brandt mentioned fact that letter was sent. 

 

Original letter being pouched. 
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První draft dopisu prezidenta Kennedyho Brandtovi z 16. srpna 1961.  

 

Dear Mayor Brandt: 

 I appreciate very much your frank and thoughtful letter of August 

16, 1961. I agree that full understanding is essential between those of us 

who share a common cause. 

 Together with all Americans, I share the revulsion felt by all the 

German people – particularly those living in East Berlin and East Germany 

– over the ruthless repression exercised by the Soviet Union and its puppet 

regime. Our feelings are, I know, shared throughout the free world. We also 

understand the sense of frustration felt by the West Berliners, who have had 

to stand by while this act was perpetrated, as well as their natural desire that 

some vigorous steps be taken by the West in retaliation. 

 In considering how we should best react to this move of the 

Communist bloc, however, we have had to take into account the fact that it 

is not, as you point out, simply another such act as the annual parades of the 

East Germany military forces. It is, rather, an important move in the broader 

conflict in which we are now engaged between the world of coercion and 

the world of free choice. As such, it could not, we believe, adequately be 

met by limited measures which have been taken in retaliation for more 

limited Communist actions. 

 The United States, in concert with its Allies, has, as you know, 

begun a determined strengthening of its military position to meet the longer-

range threat to Berlin – and to the free world generally – represented by 

current Soviet policies. The recent act of the Communist bloc, as a further 

manifestation of that threat, makes these preparations even more urgent. 

Accordingly, during the past few days this Government has announced the 

following measures: the extension of terms of service of substantial 

numbers of Navy and Army personnel; a significant augmentation of Air 

Force personnel; the designation of 113 Army National Guard and Reserve 

Units as priority units for possible call to active duty; the extension of 

overseas tours for Army personnel – particularly those stationed in Germany 

and Japan; an increase in Army draft calls from the August figure of 13,000 

to 25,000 in September; and significant increases in Naval sea and air 
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strength. Further measures are planned for the near future in implementation 

of the general program announced in my address of July 25. 

 With specific regard to Berlin, in addition to these more general 

measures, I have ordered a substantial increase in the United States military 

garrison in the city. With the sharp increase of Communist forces in and 

about Berlin, it is only reasonable and prudent that our own forces be 

augmented. I trust that their presence will make even more evident to the 

people of West Berlin the depth of our commitment to their continued 

security and freedom. I hope too, that they will realize the broader measures 

we are taking have as their goal the protection of the freedom of West 

Berlin.  

 I trust that the people of West Berlin will draw assurance from these 

moves, in particular from the broader measures, which are evidence of our 

determination to preserve their freedom and the security of their city. For, 

however strongly we may feel about the recent and cold-blooded action of 

the Soviet Union, and however deplorable may be this repression of human 

rights, it is the continued freedom of West Berlin which is essential.  

 At the same time, we are bringing urgently to the attention of the 

whole world the magnitude of the affront to human rights which gas been 

committed. Together with our Allies, we are employing for this purpose 

every vehicle and medium at our command. We believe this to be a more 

effective [začátek škrtu – pozn. TN] way of bringing home to the greatest 

number of people the situation which has developed [konec škrtu – pozn. 

TN] than [začátek škrtu – pozn. TN] would be [konec škrtu – pozn. TN] an 

appeal to the United Nations, with all the complicating factors inherent in 

such a step. We are, however, as part of our general effort, circulating the 

texts of our protests on the subject to the members of the United Nations in 

New York. 

 You propose in your letter the proclamation of a Three-Power status 

for Berlin. [začátek škrtu – pozn. TN] I question whether we should take 

any step which appears to indicate our formal acquiescence in an 

abandonment of the principle of Four-Power responsibility for Berlin. The 

Three Powers have many times affirmed their determination to maintain 
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their position and rights in Berlin and concrete expression to their 

determination [konec škrtu – pozn. TN].  

 In conclusion, Mr. Mayor, I send to you and the people of your City 

the highest regard and respect of the American people, as well as their 

abiding friendship, and the hope that you may find encouragement at this 

unhappy time in the fact that the preservation of the freedom of West Berlin 

is – and will remain – a most profound goal and an unchanging commitment 

of the government and people of this Country. 

 

Sincerely yours, 

John F. Kennedy  



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 313 

Druhý draft dopisu prezidenta Kennedyho Brandtovi z 16. srpna 1961. 

August 16, 1961 

 

Dear Mayor Brandt: 

 I read with great care your personal informal letter of August 16th 

and I want to thank you for it. In these testing days it is important for us to 

be in close touch. For this reason I am sending my answer by the hand of 

Vice President Johnson. He comes with General Clay, who is well known to 

Berliners; and they have my authority to discus our problems in full 

frankness with you.  

 The measures taken by the Soviet Government and its puppets in 

East Berlin have caused revolution here in America. This demonstration of 

what the Soviet Government means by freedom for a city, and peace for 

people, proves the hollowness of Soviet pretensions and Americans 

understand that this action necessarily constitutes a special blow to the 

people of West Berlin, connected as they remain in a myriad of ways to 

their fellow Berliners in the eastern sector. So I understand entirely the deep 

concerns and sense of trouble which prompted your letter.  

 Grave as this matter is, however, there are no steps available to us 

which can force a significant material change in this present situation. Since 

it represents a resounding confession of failure and of political weakness, 

this brutal border closing evidently represents a basic Soviet decision which 

only war could reverse. Neither you nor we, nor any of our Allies, have ever 

supposed that we should go to war in this point. 

 Yet the Soviet action is too serious for pin-prick responses. My own 

objection to most of the measures which have been proposed – even to most 

of the suggestions in your own letter – is that they are mere trifles compared 

to what has been done here. Some of them, moreover, seem unlikely to be 

fruitful even in their own terms. In our judgment, for example, an appeal to 

the United Nations on this issue at this time would not be productive for a 

whole variety of reasons – although in principle I agree that it seems a 

promising idea. 

 On careful consideration I myself have decided that the best 

immediate response is a significant reinforcement of the Western garrison. 
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This is what we ourselves are doing and urging upon our French and British 

Allies. The importance of this reinforcement is symbolic – but not symbolic 

only. We know that the Soviet Union continue to emphasize its demand for 

a demilitarized West Berlin. We believe that even a modest reinforcement 

will underline our rejection of this concept. At the same time we shall 

continue and accelerate the broad buildup of the military strength of the 

West upon which we are decided, and which we view as the basic answer to 

the long-range Soviet threat to Berlin and to us all. 

 Within Berlin, in the immediate affairs of the city, there may be 

other specific appropriate steps to take. These we shall review as rapidly and 

sympathetically as possible, and I hope you will be sure to express your own 

views on such measures clearly to Vice President Johnson and his party. 

Actions which effectively demonstrate our continued commitment to 

freedom in Berlin will have our support. 

 I have considered with special care your proposal of a three-power 

status for West Berlin. My judgment is that a formal proclamation of such a 

status would imply a weakening of the four-power relationship on which our 

opposition to the border-closing depends. Whatever may be the immediate 

prospects, I do not believe that we should now take no double-edged a step. 

What I do believe is that the guarantee which we have pledged to West 

Berlin should be continuously affirmed and reaffirmed. The Vice president 

will make this point very clear by his statement in your city, and I strongly 

support your proposal of an appropriate plebiscite demonstrating the 

continuing conviction of West Berlin that its destiny is freedom in 

connection with the West. 

 [nečitelný první řádek odstavce – pozn. TN] let me urge it upon 

[nečitelné slovo – pozn. TN] we must not be [nečitelné slovo – pozn. TN] 

by Soviet actions which in themselves are a confession of weakness. West 

Berlin today is more important than ever, and its mission to stand for 

freedom has never been so important as now. The link of West Berlin to the 

Free World is not a matter of rhetoric. Important as the ties to the East have 

been, painful as is their violation, the life of the city as I understand it runs 

primarily to the West – its economic life, its moral basis, and its military 

security. You may wish to consider and to suggest concrete ways in which 
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these ties might be expanded in a fashion that would make the citizens of 

West Berlin more actively conscious of their role, not merely as an outpost 

of freedom, but as a vital part of the Free World and all its enterprises. In 

this double mission we are partners, and it is my own confidence that we 

can continue to rely upon each other as firmly in the future as we have in the 

past.  
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Dopis Brandta prezidentu Kennedmu z 24. srpna 1961. 

 

Memorandum for Mr. McGeorge Bundy 

The White House 

 

Subject: Mayor Brandt´s Letter to the President, Dated August 16 

 

I am enclosing the original of the letter addressed to the President by Mayor 

Brandt on August 16. 

As Vice President Johnson has delivered the President´s reply to the letter 

already, no further action appears necessary.  

Two further copies of our Berlin Mission´s translation of the Mayor´s letter 

are enclosed for your files. 

 

L.D. Battle 

Executive Secretary 

 

Enclosures: 

1. Sealed letter form Mayor Brandt to the President 

2. Two copies of Berlin 223. 
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Dopis prezidenta Kennedyho Brandtovi z 19. srpna 1961. 

 

August 19, 1961 

 

Dear Mayor Brandt: 

 

I have read with great care your personal informal letter of August 16th and I 

want to thank you for it. In these testing days it is important for us to be in 

close touch. For this reason I am sending my answer by the hand of Voce 

President Johnson. He comes with General Clay, who is well known to 

Berliners; and they have my authority to discuss our problems in full 

frankness with you. 

The measure taken by the Soviet Government and its puppets in East 

Berlin have caused revolution here in America. This demonstration of what 

the Soviet Government means by freedom for a city, and peace for a people, 

proves the hollowness of Soviet pretensions; and Americans understand that 

this action necessarily constitutes a special blow to the people of West 

Berlin, connected as they remain in a myriad of ways to their fellow 

Berliners in the eastern sector. So I understand entirely the deep concerns 

and sense of trouble which prompted your letter. 

Grave as this matter is, however, there are, as you say, no steps 

available to us which can force a significant material change in this present 

situation. Since it represent a resounding confession of failure and of 

political weakness, this brutal border closing evidently represents a basic 

Soviet decision which only war could reverse. Neither you or we, nor any of 

our Allies, have ever supposed that we should go to war on this point. 

Yet the Soviet action is too serious for inadequate responses. My 

own objection to most of the measures which have been proposed – even to 

most of the suggestions in your own letter – is that they are mere trifles 

compared to what has been done. Some of them, moreover, seem unlikely to 

be fruitful even in their own terms. This is our present judgment, for 

example, in the question of an immediate appeal to the United Nations, 

although we shall continue to keep this possibility under lively review.  
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On careful consideration I myself have decided that the best 

immediate response is a significant reinforcement of the Western garrisons. 

The importance of this reinforcement is symbolic – but not symbolic only. 

We know that the Soviet Union continues to emphasize its demand for the 

removal of Allied protection from West Berlin. We believe that even a 

modest reinforcement will underline our rejection of this concept. 

At the same time, and of even greater basic importance, we shall 

continue and accelerate the broad buildkp of the military strength of the 

West upon which we are decided, and which we view as the necessary 

answer to the long-range Soviet threat to Berlin and to us all. 

Within Berlin, in the immediate affairs of the city, there may be 

other specific appropriate steps to take. These we shall review as rapidly and 

sympathetically as possible, and I hope you will be sure to express your own 

views on such measures clearly to Vice President Johnson and his party. 

Actions which effectively demonstrate our continued commitment to 

freedom in Berlin will have our support. 

I have considered with special care your proposal of a three-power 

status of West Berlin. My judgment is that a formal proclamation of such a 

status would imply a weakening of the four-power relationship on which our 

opposition to the border-closing depends. Whatever may be the immediate 

prospects, I do not believe that we should now take so double-edged a step. 

I do agree that the guarantees which have pledged to West Berlin should be 

continuously affirmed and reaffirmed, and this we are doing. Moreover, I 

support demonstrating the continuing conviction of West Berlin that its 

destiny is freedom in connection with the West. 

More broadly, let me urge it upon you that we must not be shaken by 

Soviet actions which in themselves are a confession of weakness. West 

Berlin today is more important than ever, and its mission to stand for 

freedom has never been so important as now. The link of West Berlin to the 

Free World is not a matter of rhetoric. Important as the ties to the East have 

been, painful as is their violation, the life of the city, as I understand it, runs 

primarily to the West – its economic life, its moral basis, and its military 

security. You may wish to consider and to suggest concrete ways in which 

these ties might be expanded in a fashion that would make the citizens of 
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West Berlin more actively conscious of their role, not merely as an outpost 

of freedom, but as a vital part of the Free World and all its enterprises. In 

this double mission we are partners, and it is my own confidence that we 

can continue to rely upon each other as firmly in the future as we have in the 

past. 

 

With warm personal regards, 

 

       Sincerely. 

 

 

The Honorable Willy Brandt 

Governing Mayor of Berlin  
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Dopis prezidenta Kennedyho Clayovi z 30. srpna 1961. 

     August 30, 1961 

 

Dear General Clay: 

 

I hereby appoint you as my Personal Representative, with the rank of 

Ambassador, on temporary assignment in Berlin. My hope is that you will 

be able to take up your duties by September 15th, and serve through the 

immediate period of crisis which appears to be ahead of us as a result of 

Soviet actions.  

In your capacity as my Personal Representative in Berlin, you will 

be the senior American official in that city, and you will communicate 

directly with the Secretary of State and me as Ambassadors ordinarily do. 

Although the regular military chain of command and the political 

responsibilities of Ambassador Dowling as Chief of Mission for Berlin will 

not be changed by this appointment, I expect to authorize you to carry out 

specific tasks and exercise authority in such cases as I may indicate. I am 

instructing all concerned to keep you informed of all developments and to 

seek your advice as that of the senior American in Berlin, but I wish you to 

be free of routine responsibility and to act as my personal adviser from the 

vantage point of Berlin, It is my expectation that you may have particularly 

important work to do in interpreting our policies to the leaders of West 

Berlin and their attitudes to us. I shall also expect to have your prompt 

counsel in the consideration of anticipatory actions and effective responses 

to any sudden Soviet or Communist moves in the Berlin area. 

 

Your willingness to undertake this arduous duty in a difficult and 

demanding hour is a great encouragement to me. 

 

Sincerely,  

John F. Kennedy 
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Dopis Brandta Kennedymu z 5. září 1961. 

 

Memorandum for Mr. McGeorge Bundy 

The White House 

 

Subject: Letter from Mayor Brandt to the President 

Enclosed is the original of a letter, dated August 22, 1961, from Mayor 

Willy Brandt of Berlin to the President expressing his appreciation for the 

visit of Vice President Johnson. The text of this message, which was 

received by telegram on August 23, 1961, was relayed to the White House 

on that date. 

The Department considers that no reply is necessary.  
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Memorandum k dopisu prezidenta Kennedyho Brandtovi  

 

Office Memorandum - United States Government 

 

To: Mr. Walt W. Rostow     Date: 8 

September 1961 

 

From: Cord Meyer, Jr. 

 

Subject: Letter to Mayor Willy Brandt 

 

 

I am sending you the attached letter to Mayor Willy Brandt on the off 

chance you may not have seen it. It seems to be one of the better statements 

of the case, and you will note your brother is one of the signatories. This 

was done through the Congress for Cultural Freedom. 

 

Letter of reply to Mayor Willy Brandt 

 

Even in a world which has become hardened to the spectacle of inhumanity, 

the news and pictures from Berlin have shocked men and women 

everywhere. Oppression and discontent exist on many continents, and the 

tragedy of exile is a fate suffered by many peoples and races. Yet the events 

on the frontiers of your city profoundly trouble the conscience of the world. 

It is one thing for a social order to force its citizens, by the millions, to seek 

asylum elsewhere. It is still more reprehensible to cut off their escape by 

means of barbed wire across city streets, to threaten them at the point of 

bayonets, to shoot at them in flight as they were slaves. 

This is not a matter of politics or ideology or of social philosophy. It 

is a matter of the most elementary respect for a human right – and one 

which all the nations of the civilized world are on record as having 

recognized. The Universal Declaration of Human Rights, which was 

adopted by the General Assembly of the United Nations, states this right 

unequivocally (Clause 13, para. 2): 
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“Everyone has the right to leave any country, including his own…” 

 

We know with what emotion your and your fellow-Berliners have, over the 

years, watched so many of your countrymen abandon their homes, their 

livelihoods and, often, their families, in the East, in order to establish a new 

and more humane existence elsewhere. You have often explained us how 

mixed the motives have been. The refugees have not always been running 

from persecution and hunger; sometimes the motivation was a mixture of 

fear and hope and confusion. But this fact surely demonstrates that what is 

involved is a human right, transcending all narrowly political and economic 

considerations. Human beings, not only nations, have a right to self-

determination. Men and women want to have a share in determining where 

and how they should work, and what they may believe; fathers and mothers 

want to determine for themselves how their children should be brought up 

and what their lives should be like; citizens want to share in determining 

who their rulers and public representatives should be. 

Deprived of the right to be able thus to shape their own lives, some 

men become rebels, others become refugees. Both recourses are 

understandable human responses to an intolerable situation, whether in the 

heart of Africa or in the heart of Europe. 

As we follow the news of what has been happening at the 

Brandenburg Gate, along the East-West frontier of your city, we cannot help 

being reminded of the lines in Pushkin´s Boris Godunov where the Czar 

gives instructions to “take steps at this very hour that our frontiers be fenced 

by barriers…that not a single soul pass over the border, that not a hare be 

able to run or a crow fly…” For this reactionary and unnatural command is 

being re-echoed today, and grotesquely enough by men who pretend to 

speak in the name of the universal liberation of mankind. 

Barbed wire and bayonets are not the décor of any new and higher 

freedom. We shall not cease to insist that all pretensions of all governments 

and powers be measured against the right of all human beings to a life of 

freedom and dignity. 

 

(signed): 
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Salvador de Madariaga   Hugh Seton-Watson 

Sidney Hook     Stephen Spender 

Frode Jakobsen    Edward Shils 

Minoo Masani     Yoshihiko Seki 

Maung Maung    Manes Sperber 

Asoka Mehta     Eugene V. Rostow 

Davidson Nicol    Jorge Luis Borge 

Raul Manglapus    Erico Verissimo 

Ezekiel Mphalele    Luis Alberto Sanchez 

W. Arthur Lewis    Michael Polanyi 

Michio Takeyama     Raymond Aron 

Ignazion Silone 
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Dopis prezidenta Kennedyho Clayovi z 8. října 1961. 

 

October 8, 1961  

 

Dear General Clay: 

 

I think it is important for us to be in close touch, and so I write to bring you 

up to date on recent developments here and to ask your comment on several 

important points. 

The Berlin problem has two main tracks, military and political. I am 

determined that we shall be clear and energetic in both. I believe that our 

military resolution, as shown in preparatory steps during the summer, has 

much to do with the somewhat increased readiness of the Soviet Union to 

consider serious negotiations before proceeding with its so-called peace 

treaty. But the military build-up is not yet satisfactory, and in particular I 

find hesitation and delay on the part of some who talk as if they were firm 

and resolute. Moreover, we have not yet worked out a strong and clear allied 

agreement on military responses in the event of major harassment or 

blockade of ground access. 

I would very much like to have your own informal comments on this 

issue. The central question is whether we should treat a blockade of ground 

access as requiring prompt resort to force on the scene, with possible rapid 

escalation toward general war, or whether we should proceed by stages, 

allowing the Soviets time to understand the consequences and risks of their 

action. I am much struck by the force of the observation which you have 

made in the more limited context of minor harassments in Berlin – that it is 

important to be prompt and energetic in response, to avoid 

misunderstanding, and to prevent the hardening of a new status quo. On the 

other hand, an almost instantaneous resort to force may not be in our own 

interest. It is not clear that we should deliberately embark on a series of 

actions on the ground that would quickly fail if the Soviets chose to use 

their full conventional capability, thus facing us very quickly with the 

choice between defeat and escalation. It is central to our policy that we shall 

have to use nuclear weapons in the end, if all else fails, in order to save 
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Berlin, and it is fundamental that the Russians should understand this fact. I 

think they are beginning to do so. But the specific course of military 

contingency planning remains open. 

Closely associated with this problem is that of the amount of 

authority that we should delegate to general Norstad or to his subordinate 

commanders. I have read with great interest your own dispatches on these 

matters and I will count on you to keep us informed of points where you 

think increased discretionary authority is needed. I do not want to confuse 

formal lines of communication by commenting now on the specific issues of 

Steinstuecken and Friedrichstrasse, but I can assure you that your views are 

most carefully weighed here. I am sure you understand that any limitations 

which I may place upon commanders in the field reflect no distrust of them, 

but rather my own sense of personal accountability for actions which may 

have consequences far beyond the field of responsibility of the specific 

commander concerned. Our problem, therefore, is to combine flexibility and 

energy in appropriate responses with the avoidance of action which 

infringes on responsibilities I cannot delegate. Your experience and your 

alertness are invaluable to us in working out this issue in specific cases. 

The political problem is no simpler. Mr. Rusk’s exploratory 

conversations with Gromyko have been just that and nothing more. As you 

know from immediate experience, the German tend to be nervous about 

nearly any American statement of these matters, but in fact we are still 

merely circling each other to find out what the areas of eventual negotiation 

might be. The real problem is the one which was highlighted by German 

misunderstanding of your own informal remarks: how do we get the 

Germans to recognize that it is not a betrayal of them for all of us to face the 

fact that we cannot enforce reunification now. We should certainly sustain 

strongly the broad principle of support for reunification, but we are not 

going to get Soviet agreement on this point right now, and we must find 

ways and means of sustaining the courage and energy of our German allies 

in the face of the continued division of their country. If we can strengthen 

the position of West Berlin, and get a clearly recognized and less easily 

harassed system of access, I think we can endure a situation in which the 

uniform of the junior personnel concerned with these matters are changed. 
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What we will not budge on are the things which are essential to the people 

of West Berlin and it is on that point above all that your presence and your 

work can be so significant. Meanwhile, I shall count on your help in finding 

ways of sustaining a clear sense of common purpose with our friends in 

West Berlin and West Germany. 

Finally, it becomes more and more plain that whatever the form of 

an eventual settlement, it will be necessary for the West to take energetic 

measures in further support of the life and meaning of the city of West 

Berlin. I count on you in this field too, and I look forward to hearing your 

views on the ways and means of meeting this challenge, as they develop. In 

my judgment, the basic responsibility and need for initiative here fall to the 

people of West Berlin themselves and to the citizens of the Federal 

Republic, but where American stimulus or energy can be helpful, we will 

not hesitate. The vitality of West Berlin and the confidence of Germany are 

together the prizes we must win from this crisis.  

I am sure that your work in Berlin is hard and demanding, and I can 

well believe that it has some frustrations. This crisis is one which makes 

unusual demands on all of us. But I do want you to know that your presence 

there is a source of encouragement and strength to me as I am sure it is to 

Mayor Brandt and all the people of West Berlin. 

 

Sincerely, 

John Kennedy  
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Dopis Claye prezidentu Kennedymu z 18. října 1961. 

October 18, 1961 

 

Dear Mr. President: 

 

I had not reported to you prior to receipt of your letter as I am only now 

beginning to have a real feel of the situation and no specific incident had 

occurred of sufficient import to bring to your personal attention. 

 I realize all of the political and military implications involved in the 

Berlin problem, including the difficulties we face in reconciling our views 

with those of our Allies, including West Germany. At the same time we 

must retain the confidence of West Berlin. Otherwise, the flight of capital 

and responsible citizens could destroy our position here, and the indicated 

loss of confidence in us would spread throughout the world. Unfortunately 

the West Berliner is concerned only with what we do. The failure of the 

British or French to react promptly when incidents occur does not disturb 

the West Berliner; if we fail, he is dismayed. 

 Perhaps my greatest concern is that the trespassing on our rights 

which has taken place in the last several months has been by east German 

forces; mainly east German police, while Soviet forces have been far in the 

background. I do not believe that we should have gone to war to stop the 

creation of the wall, but I do believe that we should have taken sufficient 

action to force Soviet participation and that this would not have led to war. 

At minimum, we could have moved back and forth across selected places on 

the border with unarmed military trucks and this limited action might well 

have prevented the wall. I was amazed to find that no specific action to this 

end was recommended here. If there is doubt here as to what to do it could 

not be expected that a prompt solution would come from elsewhere. I am 

not critical of our representatives here as they are of high quality. The 

restraints under which they operate have discouraged imagination and 

initiative. After all, it takes only a few disapprovals to discourage 

independent thinking and positive recommendations.  

 I have respected for our military leadership in Europe and I know the 

limits of its authority. I am concerned that even as able a Commander as 
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Norstad can report as the American Commander without being influenced 

by his NATO hat. Perhaps independent viewpoints would be more valuable. 

 As to relations with the Military Command, I have made no 

recommendations to the local Commander which are not within the purview 

of the European Command. However, I can not accept the recommendations 

I do make to be tossed lightly aside at higher headquarters in Europe. Of 

course, these recommendations apply only to minor incidents as I would 

immediately call Washington in a major or emergent matter. However, it is 

the sum total of many minor invasions of our rights, no one of which 

seemed important, that cumulatively has resulted in serious and continuing 

erosion. 

 I feel strongly that prompt reaction is essential when an incident 

occurs which threatens a right, and that even a delay of a few hours makes it 

impossible to take action without increasing the risk of war. If we are to 

react properly and promptly, the local Commander must have the authority 

in emergency to act immediately with my advice and consent within the full 

range of the authority you have delegated to our Military Command in 

Europe. 

 Of course, we can not solve the Berlin problem by using force in 

Berlin. We can lose Berlin if we are unwilling to take some risk in using 

force to bring about Soviet confrontation even if we withdraw immediately 

when confronted with superior force. We could easily be backed into war by 

failing to make it clearly evident on the ground that we have reached the 

danger point. 

 Without going into detail, I would like to refer briefly to several 

recent events. News that refugees were in Steinstücken had reached West 

Berlin on the morning of my trip and would soon have become public. A 

failure on our part to rescue these refugees would have seriously damaged 

our position here. Also, prompt action in sending highway patrols drew 

strong Soviet protest but stopped harassment of our licensed vehicles on the 

autobahn. Similar prompt action in pushing military vehicles through 

Friedrich Strasse on Sunday stopped harassment of our licensed vehicles at 

our one remaining crossing into east Berlin. I realize the danger of 

escalation but it works both ways. These few simple actions on our part 
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have eased tension here and restored confidence in West Berlin. I must add 

that I feel strongly about protecting our right to cross at Friedrich Strasse as 

we have built it up in the minds of the West Berliners as an important right 

by pushing as many vehicles as possible through each day. 

 To me, the handling of these minor harassments is more difficult 

than the handling of a major harassment. If a major harassment does occur, 

we must move to break it up by force, withdrawing only if we met by 

superior force. If this occurs we may be sure that a new blockade is 

inevitable. If we are stopped on the highway, we must probe quickly and, I 

would think, from Berlin with light military strength to find out the depth of 

the intent. Of our probe is stopped by superior force and compelled to 

withdraw, we should resort to an immediate air lift concurrently and 

publicly applying economic sanctions and blockade in an attempt to force 

Soviet action. If these steps are taken concurrently there will be no panic in 

West Berlin and we will gain the time for you to make the ultimate decision 

with calm and objective judgment. If our probe results in the destruction and 

capture of the force involved, it is of course evident that the Soviet 

government wants war. 

 I find it much more difficult to know what to do if rail and water 

traffic is stopped as a military probe would be of no value in developing 

intent. I would think we would have to content ourselves with air and 

highway traffic while this was negotiated. 

 I am not seriously alarmed at the present time over the morale of 

West Berlin. However, underneath the outward signs of a normal, 

prosperous city there is a very real tension. It is not a personal fear of an 

immediate danger but rather a doubt as to the future of the city as a desirable 

place to live and to raise a family. There is little if any unemployment at 

present; people are prosperous and living well. Of course, some of the stores 

and almost all of the entertainment enterprises have lost their east Berlin 

customers who had West German currency. I do not regard this as 

catastrophic. The flight of capital which followed the 13th of August has 

been stopped and the net loss of people is surprisingly small. 

 Long range, the problem is real. The Senat recognizes this and is 

planning carefully for the future. However, until the present crisis is over 



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 331 

there can be little reality to the planning. Since the problem is neither 

pressing nor immediate, I am confident in the development of a program 

which will sustain the cultural, educational and economic bigor of West 

Berlin. 

 I also realize the difficulty in finding a solution to the West Berlin 

problem which does not create an even more serious West German problem, 

and that intense nationalism is on the rise in West Germany. Still, I find 

little evidence in West Germany of the will to fight and I doubt if the West 

German people are as determined as we are to defend Berlin. Many of the 

political leaders would like to fix the responsibility on us for any so-called 

concession in dealing at any level with an east German government. 

However, some of them are beginning to face the facts. Recently, I have 

reported conversations with two political leaders which, if they correctly 

present the views of their respective parties, would seem to make it possible 

to develop a common position. Obviously, it is most important for the West 

German government to participate in and to accept this common position so 

that they share in the responsibility of explaining in to the German people. 

Otherwise, intense national feeling could lead West Germany into breaking 

with the West. I hope the new government will seek to share in this 

responsibility rather than to avoid it and I believe this can be brought about. 

 It is certain that the measure you have taken to increase our military 

capabilities have been noted by the Russians and I have a feeling that they 

are being much more careful here now that a few weeks ago. I find it 

difficult to understand why this has not been equally effective in convincing 

our Allies, particularly West Germany, of our determination and in 

encouraging them to like measures. 

I realize, Mr. President, that this is much too long a report to submit 

to you and I shall be much more brief in any future reports. I am honored to 

serve as your personal representative. However, I realize that no one knows 

quite what this means. I can assure you that here in West Berlin any failure 

to act positively and determinedly with me here in this capacity will be 

assumed to have your direct approval. Moreover, each time we fail to act 

my value as a symbol of American determination will diminish and, in fact, 

will result in greater loss of confidence than otherwise. 
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I have no ambition except to be of service to you in a critical place 

and time. Neither frustrations nor work bother me in the least as long as I 

am of service. I do not believe that you sent me here to live in a vacuum and 

I know that I can be of no real service if it is deemed wise to be extremely 

cautious in Berlin. Please understand that I do not now or will I ever 

question any decision you have made. I must advise you when I feel that 

any value I may have here as your representative is lost.  

 

 I may add, too, that I did not come here to add to your problems and 

that I am gladly expendable. I do want you to know that I would never 

permit myself to be made into a controversial figure i these critical times 

and that if you decide, or I find that I must report to you, that I serve no 

useful purpose here, I would withdraw only in a manner which would meet 

with your approval and would not add to the problem here. 

 

With high respect. 

Faithfully yours, 

Lucius D. Clay 

U.S. Army  
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Dopis prezidenta Kennedyho Clayovi z 8. května 1962. 

May 8, 1962 

 

Dear General Clay: 

 

I send this note to welcome you home and to thank you again for the great 

contribution which you have made in the last eight months. Your service in 

helping to restore the confidence and hope of the people of West Berlin has 

been one more notable accomplishment in the long list of your services to 

your country. I know that this service was not easy for you or for Mrs. Clay, 

and I would like once again to extend my thanks to you both. 

I am glad that you remain on call as my adviser on matters relating 

to Berlin. I am glad also that you will be returning to that city frequently. I 

agree with you that as we have had a good discussion only recently, there is 

no immediate need for you to come to Washington, but I do think that we 

should have a talk either before or after your next visit to Berlin so that we 

can be sure to keep in close touch. 

 

Sincerely,  

John F. Kennedy 

 

 

General Lucius D. Clay 

1040 Fifth Avenue 

New York 28, N. Y.  
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Dopis Kennedyho Brandtovi ze dne 23. října 1962. 

 

Outgoing Telegram Department of State 

 

Please deliver following message from president to Mayor Brandt at earliest 

appropriate opportunity morning of October 24: 

 

QUOTE I have Mr. Lightner´s report of your comments to him after my 

address to the nation last night. It was reassuring to know of your support 

for the course of action we have found it necessary to take the Cuban 

situation. 

 The reunifications of the Cuban problem go beyond this hemisphere 

and the consequent developments will probably have major implications for 

Berlin. These are the hard facts and I know you are fully aware of them. But 

it is for this very reason that your clear and unequivocal stand is gratifying.  

 Yours is the type of leadership the people of West Berlin need and 

will continue to need. And it is a great comfort to us that you are Governing 

Mayor of the city at this very critical juncture. I hope we will be able to 

remain in constant touch to assure that everything necessary is being done to 

strengthen the position of the free world. 

 With warmest regards,  

     Sincerely, 

 

       John F. Kennedy 

UNQUOTE. 
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Oprava posledního odstavce zprávy pro Brandta od Kennedyho z 23. 

října 1962. 

Incoming Telegram Department of State 

 

From: Berlin 

To: Secretary of State 

No: 558, October 24. 3 pm 

 

In accordance Telecon last para President´s message to Brandt revised to 

read: 

 

Quote: 

I am most appreciative of the fine job you are doing as governing Mayor of 

West Berlin at this very critical juncture. I hope we will be able to remain in 

constant touch to assure that everything necessary is being done to 

strengthen the position of the Free World. 

 

Unquote. 

Message delivered 1310 hours Berlin tome. Brandt most appreciative. 

        

         Lightner  
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Dopis Brandta Kennedymu ze dne 29. října 1962. 

 

Incoming Telegram Department of State 

 

From: Berlin 

To: Secretary of State 

No: 579, October 29, 8 pm 

 

Eyes only 

 

Mayor Brandt sent me following letter for the President dated Oct. 29. 

 

Begin text. 

 

Dear Mr. President: 

 

I should like to congratulate you. Your decisions have made clear to Soviet 

Union how seriously word of U.S. must be taken. I believe this will have 

useful effects world-wide; West Berlin population, at any rate, has reacted 

very positively. This development may save us from more serious trials and 

sacrifices. 

However, even if Cuban situation should not lead to further, 

dramatic developments, I would urge nevertheless implementation of 

decisions concerning Berlin which previously recognized as right and 

necessary – particularly with respect further clarification of access question, 

but also re holding plebiscite at appropriate time. It is perhaps not 

completely impossible that at present Soviet Union is ready also for more 

realistic Berlin talks than one week ago. 

 

Many thanks for your Oct 24 message which Mr. Lightner brought. 
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Zpráva o rozhovoru s Brandtem pro Ministerstvo zahraničních věcí 

USA z 5. února 1963. 

 

From: Berlin 

To: Secretary of State  

No: 863, February 5, 7 pm 

 

USAREUR FOR POLAD 

 

In conversation with Brandt subject President´s Bonn visit came up. Brandt 

said he and all Berliners would of course greatly welcome Berlin visit by 

President. He had refrained sending formal invitation, as he had 

understanding for complexity and delicacy of question, and he realized no 

commitment possible this early date. In this connection Brandt expressed 

annoyance with letter that Committee for indivisible Germany sent 

President Jan 28 urging Berlin visit. Brandt said he not consulted, and he 

deplored such attempt apply pressure which especially inappropriate on part 

private organization. 

 

Brandt asked time, however, to suggest that Washington take into account; 

following facts in considering Berlin visit:  

 

Against background present strains in Western Alliance, President´s visit 

here in May or June would have positive effect of underscoring Western 

solidarity RE Berlin and basic Western policy objectives. This predicated on 

normal ceremonial participation by British, French and Germans (Bonn and 

Berlin) in President´s Berlin program.  

 

Brandt remarked that it could not now be claimed that Berlin morale 

urgently needen boost such as President´s visit would  

 

 

 

From: Berlin 
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To: Secretary of State 

No: 972, March 13, 7 pm 
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Dopis Brandta prezidentu Kennedymu ze 8. února 1963. 

 

The President of the United States of America 

Mr. John F. Kennedy 

Washington, D.C., U3A 

 

Dear Mr. President, 

 

As you know, I can not speak for the German Government. However, I do 

want to let you know, with these personal lines, that in Berlin we never 

forget the friends who protect us, and who in critical times would have 

stood by us alone, had that been necessary. 

The conclusion reached in Brussels was, as I described in last week, 

a black day for Europe and therefore for Berlin as well. This month I will 

have occasion to express our feelings of solidarity with the United States in 

a form that cannot be ignored, and to plead from Berlin for the highest 

degree of European cooperation and of Atlantic Partnership. This is the wish 

of the Berliners in their overwhelming majority. 

I hope that we will be spared a test that threatens mutilation of the 

Western Alliance, and I also hope that the present situation does not 

encourage Khrushchev to start new actions against Berlin. 

It is my conviction that your offer of a concrete Atlantic Partnership 

must remain the unalterable goal of all our efforts. This is what I professed 

early last October in my Harvard Lectures, the German translation of which 

be published here in a few days. 

You know, Mr. President, that during my first visit in 1961 I 

expressed a standing invitation. Therefore I need not repeat it. As I said to 

your representative here, I know that, should your plans permit, you will 

come.  

      With warmest regards 

      Sincerely Yours 

      Willy Brandt
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Memorandum o diskuzi k Brandtovým návrhům na Kennedyho 

návštěvu Západního Berlína v souvislosti s jeho návštěvou Bonnu z 13. 

února 1963. 

 

Confidential 

 

Memorandum for:  Mr. McGeorge Bundy 

   Special Assistant 

   To the President 

   The White House 

 

Subject: Proposed Berlin Visit by the President 

 

Re Mayor Brandt´s suggestion that the President go to Berlin during his 

Bonn visit, we are opposed for two reasons: 

 

1) A visit might be interpreted in the Bloc and elsewhere as indicating a 

special need to raise morale in Berlin. As Brandt and Lightner note, 

this is not the case. 

2) The time may come when a Presidential visit will be necessary to 

sustain morale in Berlin or underscore our negotiating position. We 

should hold this weapon in reserve until we need it. 

 

Edward R. Murrow 

Director 
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Dopis prezidenta Kennedyho Brandtovi z 18. února 1963. 

       February 18, 1963 

 

Dear Mr. Mayor: 

 

We are all gratified by the results of yesterday´s free election in Berlin. In 

handling the Communists, who participated in it, a stunning defeat, the 

Berliners demonstrably and unmistakably endorsed the cause of freedom. 

In this connection, I want to tell you how much I appreciated your 

letter of February eight, and particularly your expressions of full support for 

the cause of European unity and the Atlantic partnership. I completely agree 

that any weakening of Western alliance can only serve the interests of those 

who seek to destroy it. 

I can assure you, Mr. Mayor, that we, in the United States, will 

continue as we have in the past decade and more to do everything we can to 

strengthen the existing links between the Allies to make the Atlantic 

community as impregnable bulwark in the defense of freedom, and an 

effective instrument for promoting the well-being of the people of the 

Atlantic area and beyond.  

Berlin is a center of freedom, and its defense is a first responsibility 

of the Atlantic partners, so that whatever strengthens the Atlantic 

partnership strengthens Berlin, and what strengthens Berlin strengthens the 

Atlantic partnership. The United States will continue to be firm in this 

double purpose, and I know that Berlin, under your leadership, will hold to 

the same course. For any threat to our unity is a threat to Berlin. 

 

      Sincerely, 

        JFK 
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Dopis Brandta prezidentu Kennedymu z 13. března 1963. 

 

Limited distribution 

Brandt has asked me transmit letter to President dated Mar 12, RE Berlin 

visit. Text follows: 

 

Begin Text 

 

“In my last letter I expressed my own feelings about possibility your visiting 

Berlin. Yet I would like add few considerations for your attention. 

 

“It is not that morale of population requires encouragement of 

demonstration. Morale is good. Nor is it, to my mind, compelling argument 

that Khrushchev has visited East Berlin on several occasions. 

 

“However, considering difficulties which have become apparent within 

Western camp, your visit to outpost of freedom would become 

demonstration of unity of Western community that could not be overlooked 

anywhere in world. Joint welcome by three Western garrisons in addition to 

certain turnout of entire population would also help make quite clear that 

when facing common dangers, Western inter-dependence is fact here. I 

would be grateful if you could weigh this point in your further 

considerations.  

 

“Your good wishes upon outcome of Berlin elections made me particularly 

happy.” END TEXT 

 

972, March 13, 7 pm from Berlin 

 

Brandt explained sending letter at this time to clarify possible 

misunderstandings regarding his reasons for welcoming presidential visit. 

Expressed concern such misunderstandings could arise as result certain 

allegations claiming his major interest re visit was bolstering Berlin morale. 

Brandt of course aware many factors involved presidential decision. 
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Incidentially subject was discussed intelligently and sympathetically in 

Tagesspiegel Story Mar 13, stressing decision wheter visit Berlin probable 

would have to be made in light situation at time of president´s European 

journey; hence no speculation or invitations likely elicit commitment now; 

while president might personally be favorable disposed toward Berlin visit 

at this time, number of major policy considerations would influence 

decision when time comes. 

 

Brandt stated has no intention publish letter. Original being sent by pouch. 

 

         Lightner 
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Dopis prezidenta Kennedyho Brandtovi z 1. dubna 1963. 

 

Deliver to Mayor Brandt following letter from President: 

VERBATIM TEXT 

 

Dear Mayor Brandt: 

 It was very thoughtful of you to ask me to come to Berlin in June. 

 Although the plans for my trip to Europe are still indefinite, it now 

seems as if it will be possible for me to accept your invitation and visit 

Berlin while in Germany. 

 I personally look forward to seeing you again and plan to be in touch 

with you just as soon as I have a precise idea of my itinerary. 

 With best wishes, 

 

       John F. Kennedy 

 

 

 

 

 

We do not intend publish letter. Should Brandt wish to publish please 

consult us in advance. 
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Dopisy Brandta prezidentu Kennedymu z 3. července 1963. 

 

Memorandum for Mr. McGeorge Bundy 

The White House 

 

Subject: Letters from Mayor Willy Brandt 

 

 Enclosed are two letters from Mayor Brandt addressed to the 

President and Mrs. Kennedy respectively. 

 We believe that the letter addressed to the President could be 

appropriately answered by inserting a line of acknowledgment in the 

proposed cable from the President to Brandt which was transmitted to you 

on July 9. 

 

William H. Brubeck  

Executive Secretary 

 

 

Dear Mr. President, 

 

I want to express to you once again my heartfelt gratitude for your visit to 

Berlin. 

You will have seen yourself how much this occasion meant to my 

fellow-citizens and to myself and how intense the feelings of gratitude and 

of confidence in you that found expression during that memorable day. 

Your visit to Germany has strengthened the Western community and 

it helped many people understand correctly your strategy of peace. I hope 

that through contributions of our own we will be able both to help you and 

to move forward step by step, towards solving our own problems. 

I should also like to thank you warmly for the handsome gifts that 

you brought for my sons and myself, they will always remind me of a great 

day in the history of my city and of your role in giving direction to the 

struggle for a better world.  
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With kindest regards 

Sincerely yours 

Willy Brandt 

 

 

 



Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961–1966). Město za 
berlínskou zdí. 

 347 

Dopis prezidenta Kennedyho Brandtovi z 9. července 1963. 

 

Please deliver following letter from President to Brandt at earliest 

convenience: 

 

Dear Mayor Brandt: 

 I want to thank you for all your assistance and kindnesses to me and 

my party in connection with my recent visit to your city. I knew, of course, 

that the Berliners´ welcome would be warm and enthusiastic. But the depth 

of feeling they displayed was truly unexpected. This feeling was evident not 

only to us who were present, but also to those who followed the proceedings 

by newspaper, radio and television. If we see value for German-American 

friendship in this visit to Berlin, we should not fail to note how equally 

important to that friendship was the Berliners´ warm and affectionate 

response as it was reflected through the media. 

 As you know, I am sending Governor Harriman to Moscow. While 

there will be conduct a thorough exploration of just what it is that 

Khrushchev had in mind when he made his speech of July 2 containing 

some linkage between a partial test ban and a possible NATO-Warsaw Pact 

nonaggression arrangement. This came as a complete surprise to us. It 

seems to me that this speech is of possibly considerable significance, related 

as it was in time to both the Sino-Soviet talks and the Harriman-Hailsham 

mission. 

 We have, of course, for some time been seeking to obtain a 

comprehensive nuclear test ban treaty with adequate inspection. I believe, 

however, that even a partial ban would be of great importance to the West 

because it could be the start of the halting of both the arms race and the 

further spread of nuclear weapons. In this latter connection I have the 

Chinese particularly in mind. It may be that in this connection both we and 

the Soviets now share a common interest. 

 We recognize fully the difficulties involved in a possible 

nonaggression arrangement. We could not agree to anything that would 

harm the interests of any of our Allies, particularly the Germans. It might, 

however, be possible to work out something within the Berlin-Germany 
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context that would be advantageous and would give greater security to West 

Berlin. Governor Harriman will explore this matter without commitment to 

see what the possibilities are, and we will then consult all concerned and 

together reach a decision as to how we should proceed.  

 

 Sincerely, 

 John F. Kennedy  
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Dopis prezidenta Kennedyho Brandtovi z 18. února 1963. 

 

Following for delivery is text of letter from the President to Mayor Willy 

Brandt: 

QUOTE 

 

February 18, 1963 

Dear Mr. Mayor: 

 We are all gratified by the results of yesterday’s free election in 

Berlin. In handling the Communist, who participated in it, a stunning defeat, 

the Berliners demonstrably and unmistakably endorsed the cause of 

freedom. 

 In this connection, I want to tell you how much I appreciated your 

letter of February eight, and particularly your expressions of full support for 

the cause of European unity and the Atlantic partnership. I completely agree 

that any weakening of the Western alliance can only serve the interests of 

those who seek to destroy it.  

 I can assure you, Mr. Mayor, that we, in the United States, will 

continue as we have in the past decade and more to do everything we can to 

strengthen the existing links between the Allies to make to Atlantic 

community an impregnable bulwark in the defense of freedom, and an 

effective instrument for promoting the well-being of the people of the 

Atlantic area and beyond. 

 Berlin is the center of freedom, and its defense is a first 

responsibility of the Atlantic partners, so that whatever strengthens the 

Atlantic partnership strengthens Berlin, and what strengthens Berlin 

strengthens the Atlantic partnership. The United States will continue to be 

firm in this double purpose, and I know that Berlin, under your leadership, 

will hold to the same course. For any threat to our unity is a threat to Berlin. 

 

Sincerely, 

John F. Kennedy 
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První draft dopisu prezidenta Kennedyho Brandtovi z 15. února 1963. 

 

Please deliver following message from President to Brandt on February 18. 

 

Dear Mr. Mayor: 

I appreciate very much your letter of February 8. 

The past month has indeed been a trying time for the supporters of 

European unity and the Atlantic partnership. The interruption of the 

expansion of European unity represented a set-back to both of these vital 

concepts. I could not agree more strongly with you that any weakening of 

the Western Alliance would clearly serve the interests of those who would 

prefer a fragmented and divided Atlantic Community to the cohesive 

structure we both believe essential.  

I can assure you, Mr. Mayor, that the United States has no intention 

of altering the Atlantic policy that this Administration and its two 

predecessors have energetically pursued for the past decade and more. The 

vast majority of Americans and free Europeans favors the continuation of 

the efforts being pursued on both continents to strengthen existing links, the 

both to create a free world bulwark and to promote the well-being of the 

people of the Atlantic area and beyond. Guided by this knowledge and a 

firm conviction that this policy is correct, we and our European partners are 

pushing ahead to carry it out, an we will continue to take whatever 

initiatives which further the cause of Atlantic unity. 

 

Your warm support of this policy is most gratifying. 

 

I share your hope that the present situation will not encourage Khrushchev 

to undertake any new moves against Berlin. 

I remember well that you have been kind enough to extend to me a 

standing invitation to visit Berlin. However, I am sure you will understand 

that the plans for my projected trip to Europe in the late spring are so 

uncertain at this stage that it is not possible for me to make any specific 

commitments at this time. 
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With warmest regards, 

Sincerely 

John F. Kennedy 
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Druhý draft dopisu prezidenta Kennedyho Brandtovi z 18. února 1963. 

 

Dear Mr. Mayor: 

 

We are all gratified by the results of yesterday´s free election in Berlin. In 

handing the Communists, who participated in it, a stunning defeat, the 

Berliners demonstrably and unmistakably endorsed the cause of freedom. 

In this connection, I want to tell you how much I appreciated your 

letter of February 8, and particularly your expressions of full support for the 

cause of European unity and Atlantic partnership. I completely agree that 

any weakening of the Western alliance can only serve the interests of those 

who seek to destroy it. 

I can assure you, Mr. Mayor, that we, in the United States, will 

continue as we have in the past decade and more to do everything to make 

the Atlantic community an impregnable bulwark in the defense of freedom, 

and an effective instrument for promoting the well-being of the people of 

the Atlantic area and beyond.  

 

[začátek skrtu – pozn. TN ] I remember well your kind invitation to visit 

Berlin. But I am sure you will understand that the plans for my projected 

trip to Europe in the late Spring are still so uncertain that it is not possible 

for me to make any further commitments at this time. [konec škrtu – pozn. 

TN] 

With warmest regards, 

Sincerely 

John F. Kennedy 
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Dopis prezidenta Kennedyho Brandtovi z 21. února 1963. 

 

No: 904, February 21, 4 p.m. 

 

I shall deliver President´s letter to Brandt 10:00 a.m. Saturday morning 

shortly after Mayor´s return Berlin. Any objection to Brandt publishing 

letter together with text his letter February 8? 

 

Lightner 

 

 

From: Berlin 

To: Secretary of State 

No: 972, March 13, 7 p.m. 

 

Brandt has asked me transmit letter to President dated March 12 re Berlin 

visit. Text follows: 

BEGIN TEXT 

 

In my last letter I expressed my own feelings about possibility your´ visiting 

Berlin. Yet I would like add few considerations for your attention. 

 It is not that morale of population requires encouragement of 

demonstration. Morale is good, nor is it, to my mind, compelling argument 

that Khrushchev has visited East Berlin on several occasions. 

However, considering difficulties which have become apparent 

within Western camp, your visit to outpost of freedom would become 

demonstration of the unity of Western community that could not be 

overlooked anywhere in world. Joint welcome by three western garrisons in 

addition to certain turnout of entire population would also help make quite 

clear that when facing common dangers, Western inter-dependence is fact 

here. I would be grateful if you could weight this point in your further 

considerations. 

Your good wished upon outcome of Berlin in elections made me 

particularly happy. END TEXT. 
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Brandt explained sending letter at this time to clarify possible 

misunderstandings regarding his reasons for welcoming Presidents visit. 

Expressed concern such misunderstanding would arise as result certain 

allegations claiming his major interest re visit was bolstering Berlin morale. 

Brandt of course aware many factors involved presidential decision. 

Incidentally subject was discussed intelligently and sympathetically in 

Tagesspiegel Story March 13, stressing decision whether visit Berlin 

probably would have to be made in light situation at time of Presidents 

European journey; hence no speculation or invitations likely elicit 

commitment now; while President might personally be favorable disposed 

toward Berlin visit at this time, number of major policy considerations 

would influence decision when he comes.  
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Dopis Brandta prezidentu Kennedymu z 16. března 1963. 

 

Memorandum for Mr. McGeorge Bundy 

The White House 

Subject: Letter to the President from Willy Brandt of March 12 

 

There is enclosed the signed original of a letter dated March 12 to the 

President from Mayor Willy Brandt of Berlin. The letter was earlier 

received by the White House in Berlin´s telegram 972 of March 13. 

The Department will prepare a draft reply to the letter when the 

White House has concluded the discussion under way as to whether the 

President will visit Berlin. 

 

William H. Brubeck 

Executive Secretary 

 

 

Dear Mr. President, 

In my last letter I expressed my own feeling about the possibility of your 

visiting Berlin. Yet I would like to add a few considerations for your 

attention.  

It is not that morale of population requires encouragement of demonstration. 

Morale is good, nor is it, to my mind, compelling argument that Khrushchev 

has visited East Berlin on several occasions. 

However, considering difficulties which have become apparent 

within Western camp, your visit to outpost of freedom would become 

demonstration of the unity of Western community that could not be 

overlooked anywhere in world. Joint welcome by three western garrisons in 

addition to certain turnout of entire population would also help make quite 

clear that when facing common dangers, Western inter-dependence is fact 

here. I would be grateful if you could weigh this point in your further 

considerations. 

Your good wished upon the outcome of Berlin in elections made me 

particularly happy. 
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With kind regards, 

Sincerely yours, 

 

Willy Brandt  

Dopis prezidenta Kennedyho Brandtovi z 1. dubna 1963. 

 

Mr. William Brubeck 

Executive Secretary 

Department of State 

 

Will you have the following message from the President sent to Berlin for 

prompt delivery to Mayor Brandt. An information copy should be sent to 

Bonn: 

 

“Dear Mayor Brandt: 

It was thoughtful of you to ask me to come to Berlin in June. 

Although the plans for my trip to Europe are still indefinite, it now seems as 

if it will be possible for me to accept your invitation and visit Berlin while 

in Germany. 

I personally look forward to seeing you again and plan to be in touch with 

you as soon as I have a precise idea of my itinerary. 

 

With best wishes, 

Sincerely 

John F. Kennedy” 
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Dopis Brandta prezidentu Kennedymu z 9. května 1963. 

 

Memorandum for Mr. McGeorge Bundy 

The White House 

Subject: Reply to March 12 Letter to the President from Berlin´s Governing 

Mayor Brandt 

 

A proposed reply from the President to Mayor Brandt´s letter is set forth in 

the enclosed telegram. The text of Mayor Brandt´s letter as received in 

Berlin´s telegram 972 is also enclosed. 

 

William H. Brubeck 

Executive Secretary 
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Dopis Kaysena Brandtovi z 22. června 1963. 

 

June 22, 1963 

 

Dear Mayor Brandt: 

 

Thank you for your note and that of Dr. Bahr which enclosed the extract 

from your speech to the International Rotary Club. 

I am delighted to welcome you to the company of fellow alumni. It 

is not every honorary degree recipient who has earned his distinction not 

only by his wider endeavors, but also by delivering an excellent series of 

lectures which few professors could match. 

I found your speech to the Rotary Club most interesting and have 

passed it along to the President. What you say fits in very well with the 

thoughts that lie behind the President´s speech at American University. 

I am sure the President´s visit will be a great event in Berlin and I 

regret that I myself cannot be part of this occasion. 

 

I have asked Mr. Bundy to give this letter to you, as well as to convey my 

warm personal regards. 

 

Sincerely yours, 

Carl Kaysen  
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Dopis Kaysena Brandtovi z 5. července 1963. 

 

July 5, 1963 

 

Dear Mayor Brandt: 

 

I am sure from all accounts that the President´s visit to Berlin was a most 

memorable occasion for him, and I know you contributed greatly to making 

it so. I appreciate the greetings you conveyed to me through Mr. Bundy and 

trust that I can soon find an occasion to return them in person. 

As you may have heard, I shall soon be going to Moscow with 

Governor Harriman to exolore the meaning of the extraordinary speech that 

Chairman Khrushchev made in the other side of the wall on the second of 

July. We here feel that it is clearly a statement that deserves careful 

examination. Its timing, just after the President´s visit to Berlin and just 

before the Chinese delegation was to arrive in Moscow, shortly to be 

followed by Governor Harriman´s own mission, underlines its potential 

importance. It is clear that Khrushchev was talking to more audience than 

his listeners in East Berlin. 

The two parts of Khrushchev´s offer are, of course, of quite different 

value. A nuclear test ban treaty is something we have sought earnestly for 

some time. The President considers it of the highest importance for two 

reasons. First, it is desirable in itself, both because of the wide popular 

feeling about nuclear tests all over the world and because it could be an 

important first step in the urgent process of halting the arms race. More 

important, it is the indispensable condition of any successful effort to limit 

the further diffusion of nuclear weapons to states that do not now possess 

them. An increase in the number of nuclear powers can only make less 

stable the security of all nations. While Khrushchev has offered is less than 

a comprehensive ban, it could go a long way toward helping to close the 

door to further diffusion of nuclear weapons. We have a special concern in 

this connection with China. The fact that the Soviets are perhaps feeling the 

same concern may be of great importance as a symptom of the depth of the 
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cleavage within the Communist camp. The President is sure that it would be 

unwise for us to ignore the opportunity that this signal might present.  

The other half of Khrushchev´s proposal is of course another matter. 

The offer of a non-aggression pact raises many questions. As we have 

repeatedly said, we will never enter into an arrangement which is 

detrimental to German interests. It may well be possible, however, that, 

framed in a context which insures the present Western position in Berlin, 

some form of non-aggression arrangement can be advantageous to us. Such 

an arrangement might reduce further the danger of more Berlin crises, with 

the threats they bring to you in West Berlin, to all of Europe and to us. In 

our thought, the security of the Western position in Berlin is an 

indispensable condition of any acceptable arrangement in this field. 

Our mission will in the main, except for the matter of the test ban, be 

exploratory. Any indications we receive which suggest the possibility of 

something useful in our common relations with the Soviet Union will be 

discussed with all the parties concerned before we come to any conclusions 

in our own minds. 

 

Sincerely yours, 

Carl Kaysen.  
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Dopis prezidenta Kennedyho Brandtovi z 23. července 1963. 

 

Mr. McGeorge Bundy 

The White House 

 

The attached is for White House clearance prior to transmission. 

William H. Burbeck 

Executive Secretary 

 

Dear Mayor Brandt: 

 

On my return from Europe, my desk was crowded, and I am slow in finding 

an opportunity to write to thank you for my stay in Berlin. I have wanted to 

wait until I could get time to thank you as that day deserves. 

I tried in my various remarks in Berlin to make clear how deeply I 

was impressed by the welcome of the Berliners on June 26th, but to you I 

want to add a particular word of thanks not only for the extraordinarily good 

arrangement of which were made under your direction, but also because of 

your own immediate understanding of the meaning of the day. In all our 

talks in the last two and one-half years, I have been impressed by the degree 

to which we see these great issues alike, and I had this conviction confirmed 

again in reading your kind and thoughtful statement of July 5 about our day 

together in Berlin.  

 

The day was memorable; your part in it was central; and I shall not forget 

your personal kindness to me throughout.  

 

Sincerely, 

John F. Kennedy 
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8.3. Příloha 3: Titulní stránky západoberlínských a západoněmeckých 

periodik věnující se Johnsonově návštěvě bezprostředně po stavbě 

berlínské zdi.575 

 

Soupis příloh: 

1. Titulní strana novin „Welt am Sonntag“ ze dne 19. srpna 1961. 

2. Titulní strana novin „Bild Zeitung“ ze dne 19. srpna 1961. 

3. Titulní strana novin „Der Abend“ ze dne 19. srpna 1961. 

4. Titulní strana novin „Berliner Morgenpost“ ze dne 20. srpna 1961. 

5. Titulní strana novin „Der Tag“ ze dne 20. srpna 1961. 

6. Titulní strana novin „Telegraf am Sonntag“ ze dne 20. srpna 1961. 

7. Titulní strana novin „Berliner Morgenpost“ ze dne 20. srpna 1961. 

8. Titulní strana novin „Bild Zeitung“ ze dne 21. srpna 1961. 

9. Titulní strana novin „BZ“ ze dne 21. srpna 1961. 

10. Titulní strana novin „BZ“ ze dne 21. srpna 1961.576 

11. Titulní strana novin „Bild Zeitung“ ze dne 21. srpna 1961. 

12. Titulní strana novin „nacht depesche“ ze dne 20. nebo 21. srpna 

1961. 

                                                 
575 Zdroj všech snímků: NARA, Rg. 306, Records of the U.S. Information Agency, 1900–
1992, 306-BN, NN3-306-99-019. 
576 Zde se jedná zřejmě o pozdější vydání novin „BZ“ dne 21.8.1961. 
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1. Titulní strana novin „Welt am Sonntag“ ze dne 19. srpna 1961. 
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2. Titulní strana novin „Bild Zeitung“ ze dne 19. srpna 1961. 
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3. Titulní strana novin „Der Abend“ ze dne 19. srpna 1961. 
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4. Titulní strana novin „Berliner Morgenpost“ ze dne 20. srpna 1961. 
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5. Titulní strana novin „Der Tag“ ze dne 20. srpna 1961. 
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6. Titulní strana novin „Telegraf am Sonntag“ ze dne 20. srpna 1961. 
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7. Titulní strana novin „Berliner Morgenpost“ ze dne 20. srpna 1961. 
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8. Titulní strana novin „Bild Zeitung“ ze dne 21. srpna 1961. 
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9. Titulní strana novin „BZ“ ze dne 21. srpna 1961. 
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10. Titulní strana novin „BZ“ ze dne 21. srpna 1961. 
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11. Titulní strana novin „Bild Zeitung“ ze dne 21. srpna 1961. 
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12. Titulní strana novin „nacht depesche“ ze dne 20. nebo 21. srpna 
1961. 
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8.4. Příloha 4: Projev amerického prezidenta Kennedyho na radnici 

v Schönebergu při jeho návštěvě Západního Berlína dne 26. června 

1963.577 

 

I am proud to come to this city as the guest of your distinguished Mayor, 

who has symbolized throughout the world the fighting spirit of West Berlin. 

And I am proud to visit the Federal Republic with your distinguished 

Chancellor who for so many years has committed Germany to democracy 

and freedom and progress, and to come here in the company of my fellow 

American, General Clay, who has been in this city during its great moments 

of crisis and will come again if ever needed. 

Two thousand years ago the proudest boast was "civis Romanus 

sum." Today, in the world of freedom, the proudest boast is "Ich bin ein 

Berliner." 

 

I appreciate my interpreter translating my German! 

 

There are many people in the world who really don't understand, or say they 

don't, what is the great issue between the free world and the Communist 

world. Let them come to Berlin. There are some who say that communism is 

the wave of the future. Let them come to Berlin. And there are some who 

say in Europe and elsewhere we can work with the Communists. Let them 

come to Berlin. And there are even a few who say that it is true that 

communism is an evil system, but it permits us to make economic progress. 

Lass' sie nach Berlin kommen. Let them come to Berlin. 

Freedom has many difficulties and democracy is not perfect, but we 

have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from 

leaving us. I want to say, on behalf of my countrymen, who live many miles 

away on the other side of the Atlantic, who are far distant from you, that 

they take the greatest pride that they have been able to share with you, even 

                                                 
577 Zdroj: Daum, Andreas W.: Kennedy in Berlin, s. 224–226. 
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from a distance, the story of the last 18 years. I know of no town, no city, 

that has been besieged for 18 years that still lives with the vitality and the 

force, and the hope and the determination of the city of West Berlin. While 

the wall is the most obvious and vivid demonstration of the failures of the 

Communist system, for all the world to see, we take no satisfaction in it, for 

it is, as your Mayor has said, an offense not only against history but an 

offense against humanity, separating families, dividing husbands and wives 

and brothers and sisters, and dividing a people who wish to be joined 

together. 

What is true of this city is true of Germany--real, lasting peace in 

Europe can never be assured as long as one German out of four is denied the 

elementary right of free men, and that is to make a free choice. In 18 years 

of peace and good faith, this generation of Germans has earned the right to 

be free, including the right to unite their families and their nation in lasting 

peace, with good will to all people. You live in a defended island of 

freedom, but your life is part of the main. So let me ask you as I close, to lift 

your eyes beyond the dangers of today, to the hopes of tomorrow, beyond 

the freedom merely of this city of Berlin, or your country of Germany, to 

the advance of freedom everywhere, beyond the wall to the day of peace 

with justice, beyond yourselves and ourselves to all mankind. 

Freedom is indivisible, and when one man is enslaved, all are not 

free. When all are free, then we can look forward to that day when this city 

will be joined as one and this country and this great Continent of Europe in 

a peaceful and hopeful globe. When that day finally comes, as it will, the 

people of West Berlin can take sober satisfaction in the fact that they were 

in the front lines for almost two decades. 

All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and, 

therefore, as a free man, I take pride in the words "Ich bin ein Berliner."  

 


