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Anotace 
Diplomová práce „Společný tým NDR a SRN na olympijských hrách v Melbourne v roce 

1956“ pojednává o procesu vytváření společného olympijského družstva NDR a SRN, který 

začal v roce 1955 a který byl podmíněn tehdejším rozhodnutím Mezinárodního olympijského 

výboru, že obě Německa musí na olympijských hrách startovat v jednom týmu. Práce se 

zabývá průběhem vzájemných vyjednávání německých olympijských výborů a rozebírá cíle 

včetně těch ryze politických, které během jednání sledovali sportovní funkcionáři a politici 

NDR. Další část práce se věnuje fungování společného olympijského družstva v praxi na 

letních olympijských v Melbourne v roce 1956 a zabývá se otázkou, zda se ve skutečnosti 

spíš než o společné družstvo nejednalo o dva autonomní týmy, které měly společné jen 

viditelné atributy jako byly dresy a vlajka.  

 

 
 
Annotation 
Diploma thesis „The GDR and FRG olympic team at the Olympic games in Melbourne in 

1956“ describes the process of making the united german team, which has begun in 1955 and 

which was . Thesis deals with the mutual negotiations of both olympic teams and also 

describes the goals, which the sport officials and politics were trying to reach during the 

whole process of making the united team. The next part of the thesis deals with the real 

experience with the united german team at the summer olympic games in Melbourne in 1956 

and also tries to answer the question, whether in reality this united german team was not more 

or less just two autonomous teams, which only had a few visible symbolic things such as 

clothes and flag together.  
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Úvod	  	  
 

Moderní sport byl a dodnes stále je jednou z dimenzí mezinárodní politiky. Vrcholné 

sportovní organizace jako například Mezinárodní olympijský výbor se na mezinárodní scéně 

a mezi světovou veřejností těší téměř stejnému věhlasu jako například Organizace spojených 

národů. Důležitým aspektem moderního sportu ve 20.století je skutečnost, že vrcholné 

mezinárodní sportovní akce jako jsou mistrovství světa nebo olympijské hry poskytují 

zúčastněným státům díky obrovskému mediálnímu pokrytí a návštěvnosti prostor k účinné 

sebeprezentaci a případné demonstraci vlastní síly. Součástí mezinárodních sportovních 

utkání je časté používání velkého množství státních symbolů (vlajka, státní hymna, státní 

symboly a barvy na dresech sportovců a sportovkyň, na olympijských hrách slavnostní nástup 

národních družstev při zahájení atd.). S rostoucí rolí médií ve druhé polovině 20.století se 

navíc sportovní úspěchy staly vhodnou cestou, jak státy mohou demonstrovat svou sílu, 

potenciál a  životaschopnost před zraky téměř celého světa.  

Výhodou v tomto ohledu je, že sport hovoří univerzálním jazykem a sportovní výkony jsou 

srozumitelné všem lidem bez rozdílu národnosti. Počítají se tady sekundy, branky, body a 

medaile. Divák snadno pozná, kdo je ve sportu vítězem a kdo poraženým. Sport navíc 

disponuje obrovským emočním nábojem, a proto dokáže relativně snadno oslovit a zasáhnout 

široké masy lidí. Například sportovní historikové Reinhart Kai a Michael Krüger tvrdí, že 

v roce 1954 západoněmecká výhra na mistrovství světa ve fotbale přispěla mezi širokou 

veřejností víc ke konstituování státní  identity SRN než jakákoliv diplomatická akce politiků 

od konce druhé světové války.1 

Dalším klíčovým aspektem fungování sportovního světa je fakt, že společné sportovní utkání 

dvou soupeřů vždy značí jejich vzájemné uznání, těžko budete seriózně své síly měřit s 

někým, koho nebudte uznávat za sobě rovného. Možnost dobýt si mezinárodní uznání a 

rovnoprávné postavení pomocí účasti na sportovních kláních dokázala svého času velmi 

dobře využít NDR. I když ji diplomaticky jako samostatný stát uznala většina států až po 

podpisu tzv. Grundlagenvertrag se SRN v roce 1972, vysílala NDR na mezinárodní sportovní 

klání své sportovce, kteří zde vystupovali jako rovnocenní soupeři borcům z ostatních zemí 

světa, již mnoho let před tím.  

                                                
1 KAI, Reinhart. KRÜGER, Michael. „Herrschafts-Praxis im DDR-Sport“. Deutschland Archiv 3/2004. s. 430  
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V  roce 1965 MOV plně uznal samostatný olympijský výbor NDR a na zimních a letních 

olympijských hrách v roce 1968 již startovali východoněmečtí sportovci pouze za NDR a ne 

jako součást společného německého olympijského družstva, jako tomu bylo na předchozích 

olympijských hrách od roku 1956.  

Důležitou konsolidační a stmelovací funkci dodnes plní sportovní úspěchy také ve vnitřní 

politice státu. Velká sportovní vítězství často probudí mezi řadovým obyvatelstvem 

obrovskou národní hrdost. NDR ve srovnání se sousední, ve všech směrech výkonnější a 

úspěšnější SRN, neměla svým občanům možnost nabídnout mnoho věcí, na které by mohli 

být hrdí. Sportovní úspěchy, i když často dosažené na úkor zdraví samotných sportovců 

(pomocí dopingu a obrovských tréninkových dávek), byly právě tou výjimkou. Na 

sportovním poli totiž NDR svého souseda s přehledem předčila.  

Ve své diplomové práci se věnuji období, kdy se NDR snažila vstoupit do olympijského 

hnutí. Tedy době, kdy se začala tvořit a v praxi fungovat společná německá olympijská 

družstva. Jednota a pospolitost těchto družstev však byla jen zdánlivá, což chci ve své 

diplomové práci ukázat na vzniku a fungování společného německého družstva pro letní 

olympijské hry v Melbourne v roce 1956.  

Prezident MOV Avery Brundage označil start prvního společného německého olympijského 

týmu za triumf sportu nad politikou a za zjevný důkaz síly olympijské myšlenky. V roce 1958 

dostaly dokonce oba německé olympijské výbory od MOV Bonacossovu trofej, která se 

udělovala za výjimečné činy při naplňování olympijských ideálů. Bylo tomu ale v praxi 

skutečně tak? Olympijský sport a společné olympijské družstvo se tehdy rozhodně neřídilo 

nějakými apolitickými ideály. Jak společné olympijské družstvo vznikalo, jak a s jakými 

záměry poté ve skutečnosti fungovalo? To jsou otázky, které bych ve své práci chtěla 

zodpovědět.  

Letní olympijské hry v australském Melbourne jsem se rozhodla vybrat jako příklad proto, že 

se jednalo o vůbec první letní olympijské hry, na kterých mohli sportovci a sportovkyně 

z NDR startovat. Prvních olympijských her, kterých se NDR v rámci společného družstva 

mohla účastnit, byly sice už zimní olympijské hry v italské Cortině d´Ampezzo počátkem 

roku 1956, nicméně zde byla účast sportovců v NDR v rámci společného družstva minimální, 

a proto byl vznik družstva relativně snadný. Kromě toho byly v 50.letech letní olympijské hry 

mnohem prestižnější záležitostí než zimní olympiáda. Co do počtu startujících zemí byly hry 

v Melbourne mnohem větší akcí s širším politickým dosahem než zimní hry v Cortině. 

Samotná NDR si, co se sportovních úspěchů a vlastní prezentace týče, mnohem více 

slibovala právě od letních her v Melbourne než od zimních her v Cortině. Ze stejných důvodů 
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bylo budování společného družstva pro olympijské hry v Melbourne vnímáno jako 

problematičtější a závažnější záležitost také v SRN. Počet sportovců z NDR v rámci 

společného družstva pro hry v Melbourne byl vyšší než v Cortině a jednalo se o výkonnostně 

lepší sportovce, než s jakými se počítalo pro zimní hry. I z těchto důvodů se mi družsto 

startující na letní olympiádě jeví pro účely mé práce příhodnější. Neposledním důvodem je i 

větší počet dostupných archivních materiálů z těchto her oproti těm zimním v italské Cortině.  

Během tvorby společných družstev pro zimní a letní olympijské hry v roce 1956 se 

nastavoval systém fungování těchto družstev v praxi i pro budoucí olympijské hry, také 

z tohoto důvodu jsem se rozhodla v práci čerpat právě z událostí časového období 50.let. 

Sestavování a fungování společného německého družstva jsem se rozhodla ve své práci 

nahlížet zejména z pohledu NDR. Jednak proto, že politické problémy spojené se vznikem 

společného družstva z pohledu SRN, zejména s ohledem na vyhlášení Hallsteinovy doktríny 

v roce 1955, byly  již zpracovány2. Ovšem hlavním důvodem, proč jsem si pro svou 

diplomovou práci vybrala stávající téma, je skutečnost, že  historie NDR a vrcholový sport 

témata, která mě osobně zajímají.  

Východoněmecký vrcholový sport a olympijské úspěchy NDR jsou zejména mezi laickou 

veřejností často úzce spojovány s používáním dopingu. Často medializované téma dopingu se 

v mé práci neobjevuje vůbec, a to z důvodu, že doping se v NDR začal hromadně využívat až 

ve druhé polovině 60.let.3 

Materiály pro svou práci jsem čerpala z fondu Německého spolkového archivu v Berlíně – 

Lichterfelde v sekci Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR. 

V České republice je dostupných materiálů k tématu olympijského sportu v 50.letech v NDR 

minimum. Primárními zdroji mé práce byly proto archivní dokumenty vydané Státním 

sekretariátem pro tělesnou kulturu a sport a Ústředním výborem SED. Sekundárními zdroji 

jsou knihy z fondu knihovny Německého spolkového archivu v Berlíně, protože v českém 

jazyce žádná dostupná literatura o počátcích společných německých olympijských družstev 

neexistuje. Z knih jsem používala nejen dobové publikace východoněmeckých autorů, ale 

také knihy od současných autorů, které vyšly po roce 1990 a jejichž autoři už měli možnost 

využívat dobové archivní materiály. Částečně jsem během své práce také využila dobový 

tisk, zejména východoněmecký deník Neues Deutschland, protože jsem v archivu našla jednu 

                                                
2 Zejména BLASIUS, Tobias. Olympische Bewegung, kalter Krieg und Deutschland politik 1949 – 1972. 
Frankfurt am Main: Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften. 2001 
3 Materiallien Enquette-Komission des Deutschen Bundestages zur Aufarbeitung von Geschichte und Folgen 
der SED-Diktatur in Deutschland.  Band II. Baden Baden: Nomos Verlag, 1995 
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složku, která obsahovala značné množství novinových výstřižků, které se věnovaly letním 

olympijským hrám v Melbourne.  

Britský historik Dominic Sandbrook řekl: „Výzkum sportovních událostí a všeho, co s nimi 

souvisí, může přispět k poznání minulosti stejně jako výzkum politických a hospodářských 

dějin.“ Svým zaměřením bych proto svou práci zařadila do oblasti tzv. nových politických 

dějin. Hybateli událostí totiž v tomto případě často nebyli politici, ale nejrůznější sportovní 

funkcionáři či dokonce sami sportovci. A i když sport bývá i dnes často vnímán jako okrajová 

a apolitická záležitost, na příkladu sestavování společného olympijského týmu SRN a NDR 

pro letní olympijské hry v roce 1956 je vidět, jak snadno se sport může stát událostí 

nejvyššího politického významu, kdy se sportovními tématy zabývají nejvyšší představitelé 

státu včetně ministrů zahraničí nebo prezidenta.  
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1. Sportovní	  začátky	  NDR	  
 

 Pro poválečné sportovní dění ve všech okupačních zónách byla klíčová tzv. direktiva 

číslo 23, kterou 17.prosince 1945 vydala Spojenecká kontrolní rada. Tato direktiva mj. 

obsahovala zákaz všech dosavadních sportovních spolků a organizací. Všechna sportovní 

uskupení, která fungovala před kapitulací Německa, měla být rozpuštěna. Nová sportovní 

sdružení sice mohla vznikat, ale pouze na lokální úrovni. Závody a sportovní klání na 

meziměstské a vyšší úrovni byly zakázány.4 Sport tím měl být atomizován, aby mohla být 

poté jeho struktura znovu vybudována na nových principech.  

V březnu 1946 byla založena mládežnická organizace Freie Deutsche Jugend (FDJ) a 

jejím předsedou je jmenován Erich Honecker. Tato organizace vykazuje v poválečných letech 

ve sportovním dění na území sovětské okupační zóny značnou činorodost a v roce 1947 je 

v rámci jejích sportovních oddílů sdruženo už 200 tisíc sportovců.5 FDJ přebírala ve 

sportovním dění na území budoucí NDR stále větší iniciativu a zasahovala do stále více 

oblastí. Zpočátku díky tomu docházelo i k tak kuriózním situacím,  jako že sedmdesátiletý 

rybář se musel v Meklenbursku stát členem FDJ, aby mohl oficiálně získat rybářský lístek.6  

Mládežnická organizace věrná SED měla navíc oficiálně povoleno pořádat i sportovní akce 

na celozonální úrovni, což jí dalo značnou výhodu oproti jiným sportovním sdružením. V 

roce 1948 například pod patronátem FDJ proběhlo první mistrovství sovětské zóny ve 

fotbale.7  

 O tom, že sportovní dění bylo v budoucí NDR vnímáno jako politická záležitost 

svědčí i fakt, že 1.června 1948 vyjádřil ústřední výbor SED svůj eminentní zájem na 

monopolním postavení FDJ a odborové organizace Freier Deutscher Gewerkschaftsbund 

(FDGB) ve sportovním dění. V protokolu ze zasedání výboru stálo, že „v rámci FDJ a 

FDGB by měla být začleněna všechna sportovní sdružení a spolky.“8 SED tak skrz tyto dvě 

velké organizace chtěla získat kontrolu nad veškerým sportovním děním na území nově 

vznikající NDR.  
                                                
4 TEICHLER, Hans Joachim. Die Sportbeschlüsse des Politbüros: Eine Studie zum Verhältnis von SED und 
Sport mit einem Gesamtverzeichnis und einer Dokumentation ausgewählter Beschlüsse. Köln: Sport und Buch 
Strauβ. 2002. s.11 
5 PREILOWSKI, Volker. „Die Aufnahme internationalen Sportbeziehungen durch die DDR im Zeitraum 1949 – 
1956“ (diplomová práce, Universität Kassel) 1998. s.26 
6 HARTMANN, Grit. Die DDR im Spiegel ihres Spitzensports. Lipsko: Forum Verlag. 1998. s.16 
7 TEICHLER, Hans Joachim. Die Sportbeschlüsse des Politbüros: Eine Studie zum Verhältnis von SED und 
Sport mit einem Gesamtverzeichnis und einer Dokumentation ausgewählter Beschlüsse. Köln: Sport und Buch 
Strauβ. 2002. s. 37 
8 Protokol č.81 ze zasedání ústředního výboru SED ze dne 1.6. 1948. SAPMO DY 30/IV2/2.1/204 
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 1.října 1948 vznikl se svolením sovětské vojenské okupační správy a na základě 

společné iniciativy FDGB a FDJ Německý sportovní výbor (Deutscher Sportauschuss - 

DSA), který se měl stát nejvyšším řídícím a koordinačním orgánem sportovního dění na 

území sovětské zóny. Protože ovšem v té době v sovětské okupační zóně chyběl dostatek 

zkušených sportovních funkcionářů, kteří by nebyli zatíženi nacistickou minulostí a kteří  by 

zároveň byli zcela loajální politice SED, byl sportovní výbor za svou nedostatečnou práci od 

počátku kritizován ústředním výborem SED.9  

Aby si ústřední výbor SED a zejména generální tajemník Walter Ulbricht zajistil 

spolehlivý dohled a možnost přímých zásahů do sportovního dění, byla 24.července 1952 

podle sovětského vzoru na Ulbrichtovu žádost založena Státní komise pro tělesnou kulturu a 

sport, nejvyšší státní orgán činný v oblasti tělesné kultury a sportu.10 Tím byl defacto 

Německý sportovní výbor zbaven své funkce nejvyšší instance ve východoněmeckém sportu 

a stala se z něj bezvýznamná, formální organizace, která zanikla v roce 1957.  

V prvním odstavci nařízení ústředního výboru o založení Státní komise pro tělesnou 

kulturu a sport stálo následující: „Státní komise pro tělesnou kulturu a sport je státním 

orgánem, který plánuje, vede a kontroluje veškerou práci v oblasti tělesné kultury a sportu na 

území NDR.“11. Komise měla na starost vše, co se sportem nějak souviselo včetně systému 

sportovního vzdělávání, budování sportovních staveb a výroby sportovního vybavení. Kromě 

toho měla i oddělení agitace a propagandy, které mj. dohlíželo na veškerý sportovní tisk a 

sportovní redakce rozhlasu.12 Předsedou Státní komise pro tělesnou kulturu a sport se po 

jejím založení stal tehdy šestadvacetiletý mladík Manfred Ewald, který stál v jejím čele do 

roku 1960. Úzké propojení s ústředním výborem SED bylo zajištěno také tím, že Manfred 

Ewald byl jeho členem. 

Vrcholný sportovní funkcionář NDR Günter Erbach ve svých vzpomínkách potvdil, že 

zejména olympijských sport se kvůli svému celospolečenskému významu běžně probíral i na 

zasedáních politbyra,13 což znovu potvrzuje obrovský politický význam, který byl sportu 

v NDR už v 50.letech přikládán.  

 

                                                
9 TEICHLER, Hans Joachim. Die Sportbeschlüsse des Politbüros: Eine Studie zum Verhältnis von SED und 
Sport mit einem Gesamtverzeichnis und einer Dokumentation ausgewählter Beschlüsse. Köln: Sport und Buch 
Strauβ. 2002. s.40 
10 HAJO, Bernett. Körperkultur und Sport in der DDR. Schorndorf: Verlag Hofman. 1994. s.79 
11 Protokol č.159 ze zasedání ústředního výboru SED. 12.5. 1952. SAPMO: DY 30/JIV2/3/288 
12 Protokol č.159 ze zasedání ústředního výboru SED. 12.5. 1952. SAPMO: DY 30/JIV2/3/288 
13 ERBACH, Günther. „Sportwunder DDR“ v MODROW, Hans. Insider berichten aus dem ZK SED. Berlín: 
Hans Modrow. 1995. s.242 
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Za dobu zrození centrálně řízeného a plánovaného vrcholového sportu v NDR by se 

dal označit už počátek 50.let a dá se říct, že všechny klíčové instituce vrcholového sportu 

vznikly během první destíky let, tj. do počátku 60.let.14 O horečnatém úsilí ústředního výboru 

na sportovním poli počátkem 50.let svědčí mj. fakt, že v roce 1951 vydal výbor 138 usnesení, 

která se týkala sportu. O rok později to bylo 84 usnesení a v dalších letech vždy už jenom 

kolem tří desítek rozhodnutí ročně.15 Pro počátky vrcholového sportu bylo klíčové rozhodnutí 

ústředního výboru SED nazvané Úkoly v oblasti tělesné kultury a sportu, které vzniklo na 

zasedání ve dnech 15. – 17.března 1951. V odstavci, který byl věnován zlepšení vědecké 

práce ve sportu mj. stálo: „Za použití pokrokového vědeckého výzkumu se nám podaří zlepšit 

všechny sportovní rekordy NDR, podaří se nám dosáhnout úrovně nejlepších německých 

sportovních výkonů a tyto následně překonáme. Při využití sportovní vědy dosáhneme na 

světovou špičku v různých sportovních odvětvích.“16 Ústřední výbor ve svém rozhodnutí 

navíc doporučuje, aby se studenti a studentky vysoké sportovní školy Deutsche Hochschule 

für Körperkultur (DHfK) ve svých diplomových pracích zabývali moderním výzkumem, 

který lze uplatnit v praxi, a ne například historickými a antickými tématy.  

Zdrojem inspirace, co se budování sportovních struktur týče, měl být Sovětský svaz. 

„V SSSR hraje tělesná kultura a sport významnou roli v komunistické výchově. Je třeba využít 

mnohaleté zkušenosti SSSR, zejména v oblasti sportovní vědy a výzkumu.“17  

Pro sportovně nadané děti starší 14 let se měly zřídit speciální školy, ve kterých by 

kromě výuky byl větší prostor pro sportovní trénink. „Zvláštní důležitost je třeba přikládat 

vytvoření reprezentačních družstev NDR. Tato družstva musí mít zvláštní podporu ze strany 

vlády NDR.“18 

Ve světle skutečnosti, že 22.dubna 1951 si NDR založila vlastní olympijský výbor a v 

květnu téhož roku pak požadovala po Mezinárodním olympijském výboru jeho uznání, stojí 

za zmínku, že březnové rozhodnutí ústředního výboru obsahovala sdělení, že v zájmu všech 

německých sportovců by bylo vedení vzájemných jednání o vytvoření společného německo-

německého olympijského výboru. „V zájmu celoněmeckého sportovního dění a s cílem 
                                                
14 BUSS, Wolfgang. „Das Erfolgssystem der DDR“. Beitrage zur Sportgeschichte Heft 18. Berlín: Spotless 
Verlag. 2004. s.21 
15 TEICHLER, Hans Joachim. Die Sportbeschlüsse des Politbüros: Eine Studie zum Verhältnis von SED und 
Sport mit einem Gesamtverzeichnis und einer Dokumentation ausgewählter Beschlüsse. Köln: Sport und Buch 
Strauβ. 2002. s.63 
16 Protokol č.5 ze zasedání ústředního výboru SED: Úkoly v oblasti tělesné výchovy a sportu. 15.-17.3. 1951 
SAPMO: DY 30/IV2/1/94 
17 Protokol č.5 ze zasedání ústředního výboru SED: Úkoly v oblasti tělesné výchovy a sportu. 15.-17.3. 1951 
SAPMO: DY 30/IV2/1/94. s.31 
18 Protokol č.5 ze zasedání ústředního výboru SED: Úkoly v oblasti tělesné výchovy a sportu. 15.-17.3. 1951 
SAPMO: DY 30/IV2/1/94. s.38 
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navázat a prohloubit přátelské vztahy ke sportovcům všech národů, je třeba usilovat o 

vytvoření společného celoněmeckého olympijského výboru. Proto je v zájmu všech německých 

sportovců vést vzájemná jednání o vytvoření společného olympijského výboru“19 Tato 

skutečnost se dá s největší pravděpodobností považovat za důkaz toho, že do té doby 

upřednostňované celoněmecké koncepce mají i alternativní variantu, která se nakonec 

prosadila v podobě tzv. teorie dvou států (Zwei-Staaten Theorie).  

 Velkou roli při budování základů pro východoněmecký vrcholový sport hrál tehdejší 

první tajmeník SED Walter Ulbricht. Rád se veřejně nechával titulovat jako vzor, dobrý přítel 

a rádce sportovců.20 Často se v novinách nechával fotit v družném rozhovoru se sportovci 

nebo během sportovních aktivit například na běžkách nebo při volejbale. Také Ulbrichtova 

maželka Lotte obraz Ulbrichta jako milovníka sportu potvrzuje ve svých pamětech, kde tvrdí, 

že se s Ulbrichtem sblížili v roce 1935 během společného bruslení v parku Maxima Gorkého 

v Moskvě.21 Jako bývalý závodní gymnasta měl Walter Ulbricht k vrcholovému sportu blízko 

a zřejmě nejen z politických ale i z ryze osobních důvodů se významně zasadil o jeho rozvoj 

a propagaci v NDR.  

 První tajemník SED si ale velmi dobře uvědomoval možnost politického využití 

sportu, často tuto skutečnost i zdůrazňoval svých projevech při různých sportovních 

příležitostech. Například na zahájení třetí sportovní konference Státní komise pro tělesnou 

kulturu a sport v listopadu roku 1955 ve své řeči řekl: …“Z pohledu budování socialismu 

nabývá tělesná kultura a sport na velkém významu. Chceme vychovávat odvážné lidi 

s pevným charakterem…Tak jako jsme dosáhli převahy ve společenské oblasti, tak jako 

musíme dosáhnout převahy na poli ekonomiky, tak musíme dosáhnout i převahy ve sportu a 

to ve všech sportovních disciplínách. To je náš velký úkol, který musíme splnit nejen v zájmu 

rozvoje tělesné kultury a sportu, ale i v zájmu demokratického vývoje a v zájmu boje za 

sjednocené mírové a demokratické Německo…“22  

Už v roce 1950 prosadil Walter Ulbricht, i přes nesouhlas některých svých 

stranických kolegů, ve svém rodném Lipsku stavbu školy zaměřené na sport. Díky jeho 

iniciativě vznikla v budoucnu proslulá Deutsche Hochschule für Körperkultur und Sport 

                                                
19 Protokol č.5 ze zasedání ústředního výboru SED: Úkoly v oblasti tělesné výchovy a sportu. 15.-17.3. 1951 
SAPMO: DY 30/IV2/1/94. s.42 
20 Bilder und Dokumente aus der Sportgeschichte. Berlín: Abteilung Sportpropaganda des Staatlichen Komitees 
für Körperkultur und Sport. 1956 
21 ULBRICHT, Lotte. Mein Leben. Selbstzeugnisse, Briefe und Dokumente. Berlín: Das Neue Berlin 
Verlagsgesellschaft. 2003. s. 13 
22 „Rede des Ersten Sekretärs des ZK der SED Walter Ulbrich“ v BERNETT, Hajo. Köperkultur und Sport in 
der DDR. Schorndorf: Verlag Hofman. 1994.s.15 
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(DHfK).23  Jednalo se o vysokou školu, která měla produkovat vzdělané trenéry, sportovní 

vědce, učitele tělocviku a také školené sportovní funkcionáře. Ke slavnostnímu založení 

školy došlo 22.října 1950 a už v roce 1954 zde bylo imatrikulováno 900 studentů.24 Do roku 

1989 úspěšně prošlo tímto vzdělávacím ústavem zhruba 14 000 zájemců o znalosti ze 

sportovních vědních oborů.25 

Dalším kamínkem ve vznikající mozaice sportovních institucí v NDR se roku 1952 

staly speciální sportovní školy pro sportovně nadané děti, tzv. Kinder und 

Jugendsportschulen (KJS). O nutnosti založení podobných škol se zmiňovalo i výše popsané 

rozhodnutí ústředního výboru SED nazvané Úkoly v oblasti tělesné kultury a sportu. První  

tyto školy zahájily výuku 1.září 1952 ve východním Berlíně, v Lipsku a Brandenburgu.26 

Postupem času se původně denní školy stávaly internátními a žáci a žačky v nich a na 

přilehlých sportovištích trávili prakticky celý svůj život. Vrcholný sportovní funkcionář 

Manfred Ewald v knize svých vzpomínek píše „O těchto školách kolovaly četné fámy. Byly to 

ale normální desetileté školy s běžným učebním plánem. Rozdíl oproti běžným školám 

spočíval v tom, žde zde v souladu probíhala školní výuka a sportovní trénink, přičemž trénink 

měl přednost.“27 Od poloviny 60.let bylo nutným předstupněm pro přijetí do takové školy 

umístění dítěte do sportovního tréninkového centra. O umístění dítěte do tréninkového centra 

a následně do sportovní školy nerozhodovali rodiče nebo děti samotné, ale delegovali je tam 

sportovní odborníci a lékaři, kteří dítě museli označit za dostatečně talentované. Děti, které 

pak byly na základě svých schopností a talentu v tréninkovém centru vybrány do sportovních 

škol se automaticky stávaly členy tzv. sportovních klubů – německy Sportclubs, což byla 

obdoba československých středisek vrcholového sportu. Věnovat se na závodní úrovni 

některé z olympijských disciplín bylo pro mládež, která nebyla přijata do některé ze 

sportovních škol a následně do sportovního klubu, prakticky nemožné, protože kvalitním 

tréninkovým zázemím disponovaly pouze tyto sportovní kluby.28 Kdokoliv tedy chtěl v NDR 

alespoň na výkonnostní nebo na vrcholové úrovni provozovat sport, musel být začleněn do 

státní sportovní struktury. Stát se součástí této struktury ale nebylo tak úplně jednoduché, 
                                                
23 HARTMANN, Grit. Die DDR im Spiegel ihres Spitzensports. Lipsko: Forum Verlag. 1998 
24 PABST, Ulrich. Sport Medium der Politik, der Neuaufbau des Sports in Deutschland nach dem 2.Weltkrieg 
und die innerdeutschen Sportbeziehungen bis 1961. Berlín: Verlag Bartels und Wernitz. 1980. s.134 
25  ERBACH, Günther. „Sportwunder DDR“ v MODROW, Hans.  Insider berichten aus dem ZK SED. Berlín: 
Hans Modrow. 1995. s.240 
26 SKORNING, Lothar. Chronik des DDR Sports. Lipsko: Zentrum für Wissenschaftsinformation Körperkultur 
und Sport. 1978. s.23 
27 EWALD, Manfred. Ich war der Sport. Berlín: Elefanten Press. 1994. s.76 
28 REICHELT, Frank. KORTE, Andreas. „KJS der DDR in den 50er und der 60er Jahren“  v BECKER, 
Christian. BUSS, Wolfgang. Aktionsfelder des DDR-Sports in der Frühzeit 1945-1965. Bonn: Bundesinstitut für 
Sportwissenschaft. 2001. s. 235 
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mladý sportovec tam musel být vybrán na základě svého talentu a viditelného příslibu, že 

v budoucnu dosáhne velkých sportovních úspěchů. Sám pouze z vlastní vůle a bez toho, aniž 

by sem byl sportovec tzv. delegován, se nikdo do sportovního klubu dostat nemohl. V roce 

1955 fungovalo na území NDR už 21 sportovních klubů, z toho šest ve východním Berlíně a 

tři v Lipsku.29   

 Inspirací pro vznik výše popsané organizační struktury východoněmeckého sportu byl 

Sovětský svaz. Už v prosinci roku 1949 se sportovní funkcionáři z NDR vydali na první 

studijní cestu do Sovětského svazu, která trvala několik týdnů.30 V květnu roku 1951 

proběhla v Lipsku první konference východoněmeckých sportovních lékařů, na které byl 

hlavním hostem sovětský sportovní lékař Kowaljow. O pár týdnů později, v červenci téhož 

roku, přijela do NDR šestnáctičlenná delegace sovětských trenérů v čele s trenérem lehké 

atletiky, profesorem Dimitrijem Markowem. Další návštěvy sovětských trenérů v NDR 

následovaly v letech 1953 a 1954.31 Němečtí trenéři lehké atletiky odjeli na zevrubný studijní 

pobyt do Sovětského svazu  počátkem roku 1955.  

NDR ve svých počátcích od Sovětů masivně přebírala jejich sportovní know-how pod 

heslem Lernt von den Sowjetunion.  Na druhou stranu Sovětský svaz NDR své znalosti 

poskytoval pod mottem Vor Freunden haben wir keine Geheimnisse.32 Například co se lehké 

atletiky týče, brzy se ukázaly první úspěchy. Když však v 60.letech začaly medailové zisky 

sportovců z NDR narůstat, odmítali často východní Němci Sovětům na oplátku poskytovat 

své poznatky a tajemství vlastních sportovních úspěchů si úzkostlivě střežili pro sebe.33 

V NDR tak už od počátku 50.let vznikal centrálně státem řízený sportovní systém, který 

cíleně využíval nové objevy ve sportovní vědě, technice a medicíně a který kladl velký důraz 

na plánování. Sportovní talent měl být podchycen co nejdříve, aby mohl být následně 

plánovaně rozvíjen. Výsledkem tohoto na finance i lidské zdroje náročného systému byly 

obrovské úspěchy NDR na sportovním poli, byť za cenu toho, že vrcholoví sportovci a 

sportovkyně byli v tomto systému respektování jen pokud podávali kvalitní sportovní 

                                                
29 REICHELT, Frank.  „Sportclubs des DTSB der DDR – die Entsehung und Entwicklung in den 50er und 60er 
Jahren“ v BECKER, Christian. BUSS, Wolfgang. Aktionsfelder des DDR-Sports in der Frühzeit 1945-1965. 
Bonn: Bundesinstitut für Sportwissenschaft. 2001.s.211 
30 SKORNING, Lothar. Chronik des DDR Sports. Lipsko: Zentrum für Wissenschaftsinformation Körperkultur 
und Sport. 1978. s.33 
31 SKORNING, Lothar. Chronik des DDR Sports. Lipsko: Zentrum für Wissenschaftsinformation Körperkultur 
und Sport. 1978.  
32 WIESE, René. „Staatsgeheimnis Sport – die Abschottung des Leistungssportsystems der DDR“ ve sborníku 
Historical Social Research Vol.32 No.1. Kolín: Zentrum für Historische Sozialforschung. 2007. s.162 
33 WIESE, René. „Staatsgeheimnis Sport- die Abschottung des Leistungssportsystems der DDR“ ve sborníku 
Historical Social Research Vol.32 No.1. Kolín: Zentrum für Historische Sozialforschung. 2007. 
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výkony. Zdravotní či psychické následky vrcholového sportu už si většinou každý musel řešit 

sám, v systému bylo místo jen pro ty momentálně úspěšné.  

 Od vrcholových sportovců, kterým NDR poskytovala ty nejlepší možné podmínky 

pro sportovní přípravu, se kromě zisku medailí očekávalo i loajální chování a vyjádření 

podpory vládnoucímu režimu. Úspěšní sportovci a sportovkyně se pochopitelně těšili oblibě u 

veřejnosti, a proto se jejich prostřednictvím východoněmecký režim pokoušel “výchovně“ 

působit na domácí obyvatelstvo. Trenéři byli měli dohlížet nejen na fyzickou přípravu svých 

svěřenců, ale i na jejich politické vzdělávání. Ve střediscích vrcholového sportu pravidelně 

probíhaly semináře a přednášky na politická témata.34 Slavní sportovci byli často citováni 

v novinách nebo v různých propagandistických brožurách. Například atletka Gisela Köhler, 

dvacetinásobná mistryně NDR a držitelka šesti světových rekordů, se před volbami v roce 

1957 vyjádřila následovně: „V mnoha ohledech mi NDR umožnila mou sportovní 

kariéru…Mým závazkem je, vyzvat všechny občany NDR k tomu, aby 23.července dali svou 

důvěru kandidátům Národní fronty.35“ Bronzový medailista ze zimních olympijských her 

v Cortině Harry Glaβ napsal ve svém příspěvku v knize Walter Ulbricht: Vzor, učitel a přítel 

německých sportovců: „Sportovci NDR dokazují svými úspěchy, že si uvědomují obrovskou 

sílu, jaká se nachází v táboře socialistických zemí, a že si uvědomují, že socialismus bude 

slavit triumf nad kapitalismem. To nás naučil Walter Ulbricht.36“ Kajakář Helmut Setzkorn 

se k řadě (alespoň slovně) angažovaných sportovců připojil s následující výzvou u příležitosti 

II. Německého sportovního festivalu v Lipsku: „Bojujeme za to, aby naše republika získala 

mezinárodní uznání, které jí náležít a které si zaslouží. Vyzývám všechny sportovce naší 

republiky k tomu, aby bojovali s ještě větším úsilím než doposud o co nejlepší sportovní 

výkony, aby tak posílili obranyschopnost a autoritu naší republiky.…Špatnými sportovními 

výkony nemůžeme podat důkaz o tom, že naše myšlenka je správná37.“ Vrcholový sport tak 

pro NDR nebyl jen nástrojem sebeprezentace navenek vůči ostatním státům a jejich 

občanům, ale byl využíván i pro propagandu do vlastních řad východoněmeckých občanů.  

Situace se pochopitelně nedá zobecnit na tvrzení, že všichni úspěšní vrcholoví sportovci 

NDR byli přesvědčenými straníky, kteří by své sportovní výkony chápali jako svou 

občanskou povinnost vůči straně a státu. První zlatý olympijský medailista z NDR, boxer 

                                                
34 HAJO, Bernett. Körperkultur und Sport in der DDR. Schorndorf: Verlag Hofman. 1994. s.86 
35 Gisela Köhler, Verdienter Meister des Sports. Berlín: Agitationsauschuss beim Nationalrat der Nationalen 
Front. 1957 
36 ERBACH, Günther. Sport frei, Walter Ulbricht: Vorbild, Lehrer und Freund der deutschen Sportler. Berlín: 
Sportverlag Berlin. 1963. s.390 
37 Spitzensportler sprechen zum II.Deutschen Turn- und Sportfest Leipzig, Lipsko: Büro des Präsidiums des 
Nationalrats der Nationalen Front des demokratischen Deutschland, Abt. Agitation und Schulung. 1956 
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Wolfgang Behrendt, řekl v rozhovoru pro levicový deník Neues Deutschland, že v době 

olympiády mu bylo pouhých dvacet let a “chtěl prostě jenom vyhrát a nebyl si vědom 

naprosto žádného politického podtextu a významu svého úspěchu.38“ 

Využití sportu a sportovců k politickým účelům bylo oficiálně nařízeno z nejvyšších míst. 

Svědčí o tom například referát předsedy Státní komise pro tělesnou kulturu a sport Manfreda 

Ewalda, který v roce 1954 přednesl na zasednání ministerské rady. Druhá kapitola jeho 

referátu nesla název Úkoly sportovců NDR v německém národním boji a obsahovala mj. 

následující výzvy: „Sportovci NDR jsou povinni dosáhnout nejlepších výkonů v rámci celého 

Německa a tím vyjádřit sílu NDR…Poznatky získané během společných německo-německých 

sportovních událostí  od západoněmeckých sportovců je nyní třeba využít k podpoře 

sportovců ze SRN v tom, aby tito sportovci bojovali proti Adenauerovi a proti smlouvám o 

Evropském obranném společenství…Naši sportovci jsou povinni úspěšně a se ctí 

reprezentovat svoji vlast na všech domácích i mezinárodních závodech. Náš stát, strana, 

vláda a pracující naší země připravili sportovcům všechny podmínky k tomu, aby sportovci 

svůj úkol úspěšně splnili. Proto jsou sportovci povinni významně přispět k našemu národnímu 

boji. Jak moc je v tomto směru sport funkční nám ukazuje například vzestup prestiže 

Sovětského svazu. “39  

 A je skutečně pravda, že se NDR vrcholovým sportovcům skutečně snažila připravit 

nadstandardní podmínky pro trénink a úspěšní sportovci se těšili v NDR výsadnímu postavení 

už od samého počátku budování vrchlového sportu. O tom, že zaopatření sportovců bylo věcí 

státního významu svědčí například rozhodnutí politbyra z roku 1953 s názvem Dodatečné 

potraviny pro vrcholové sportovce.40 Celkem 1200 sportovců dostávalo od 1.května 1953 pro 

své potřeby speciální příděly masa, másla, mléka a cukru. Jednalo se zejména o atlety, 

plavce, cyklisty, veslaře a boxery. Konkrétní sportovce, kteří potraviny dostávali, vybírala 

každý měsíc Státní komise pro tělesnou kulturu a sport.41 Už od počátku 50.let tak měli 

vrcholoví sportovci ve srovnání s řadovými občany četná privilegia. Jak ale ve svém referátu 

nastínil Manferd Ewald, za tyto výhody od sportovců stát očekával odpovídající výkony a 

sportovní prominenti tak byli pod značným psychickým tlakem. Konkurence byla velká, a tak 

ti, kteří výkony nepodávali, byli rychle nahrazeni jinými a o své výsady tím přišli. 

                                                
38 Neues Deutschland 61. Jahrgang/Nr. 280. 1.12. 2006. 
39 EWALD, Manfred. „Die Aufgaben der demokratischen Sportbewegung im Jahr der groβen Initiative“. 
Referat des Staatlichen Komitees fur Korperkultur und Sport beim Ministerrat der DDR. Berlín. 1954. s.12 
40 Nařízení o potravinových přídělech  navíc pro vrcholové sportovce. SAPMO DY 30/JIV2/3/A – 358. 1953 
41 Nařízení o potravinových přídělech  navíc pro vrcholové sportovce. SAPMO DY 30/JIV2/3/A – 358. 1953 
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V západním tisku byli proto sportovci z východního bloku, zpočátku zejména ze SSSR a 

z NDR, označováni za státem dotované amatéry – tzv. Staatsamateure. 
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2. Vstup	  NDR	  do	  mezinárodního	  sportovního	  dění	  	  
 

2.1. Založení	  olympijského	  výboru	  
 

Zatímco v Bonnu byl už 24.září 1949 založen Národní olympijský výbor, který sám sebe 

označil za olympijský výbor Německa (NOK für Deustchland), NDR zpočátku se vstupem do 

mezinárodních sportovních struktur za SRN zaostávala. První významnější pokusy 

proniknout do  mezinárodních sportovních svazů a federací podnikla až v roce 1951. Za 

jedny z prvních východoněmeckých vlašotvek, které předznamenaly následnou sportovní 

ofenzívu NDR na světovém sportovním poli, můžeme považovat vstup východoněmeckého 

svazu stolního tenisu do mezinárodní federace stolních tenistů dne 8.března 1951 a nebo 

přijetí lyžařského svazu NDR do mezinárodní lyžařské federace (FIS) dne 10.dubna 1951.42 

Do poloviny 50.let byla většina sportovních svazů NDR přijata za členy mezinárodních 

sportovních federací a sportovci a sportovkyně NDR tak mohli legitimně startovat na čelných 

mezinárodních závodech. Jediná výhoda, která SRN na mezinárodní sportovní půdě ve 

srovnání s NDR zůstala, bylo řádné členství v Mezinárodním olympijském výboru (MOV). I 

o tento dosavadní trumf však chtěli sportovní funkcionáři NDR v čele s Walterem Ulbrichtem 

své západní sousedy připravit.  

V MOV měla SRN počátkem 50.let mnohem lepší výchozí pozici než NDR. V čele 

západoněmeckého olympijského výboru totiž od roku 1951 stál ostřílený sportovní veterán 

Karl Ritter von Halt. Byť byl von Halt kompromitován svou spoluprací s nacistickým 

režimem (v době založení olympijského výboru byl ještě internován v Buchenwaldu) jako 

zkušený funkcionář, který se podílel i na organizaci letních olympijských her v Berlíně 1936, 

byl nakonec i přes svou nacistickou minulost jmenován prezidentem olympijského výboru 

SRN. Velké plus pro Karla Rittera von Halta při diskusích o případném přijetí NDR do MOV 

představoval i fakt, že von Halt byl v úzkém přátelském vztahu k prezidentovi MOV 

Sigfridovi Edströmovi a také k jeho následníkovi k Američanovi Avery Brundageovi, který 

se stal prezidentem MOV v roce 1953 a se kterým se Karl Ritter von Halt mj. utkal ve 

víceboji na letních olympijských hrách ve Stockholmu v roce 1912. Brundage a jeho 

kolegové byli proto často ochotnější naslouchat argumentům svého známého Karla Rittera 

                                                
42 SKORNING, Lothar. Chronik des DDR Sports. Lipsko: Zentrum für Wissenschaftsinformation Körperkultur 
und Sport. 1978. s.43 
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von Halta než návrhům pro ně neznámých členů později založeného východoněmeckého 

olympijského výboru.  

NDR se rozhodla založit svůj vlastní olympijský výbor až rok a půl po svém západním 

rivalovi. Sportovní funkcionáři NDR nejprve sondovali možnost společného německo-

německého olympijského výboru, ve kterém by oba státy měly stejný počet členů.43 Tato 

varianta ale pro sportovní funkcionáře SRN tehdy nepřipadala v úvahu.44 Proto byl 22.dubna 

1951 ve východním Berlíně oficiálně založen Národní olympijský výbor NDR a východní 

Němci se začali s podporou Sovětského svazu v zádech chystat na boj o samostatný a 

rovnoprávný vstup do MOV. Den po založení výboru, 23.dubna 1951, si NDR podala 

oficiální žádost o přijetí do MOV. V ten samý den, tedy 23.dubna si oficiálně založil svůj 

olympijský výbor Sovětský svaz. Je tedy zřejmé, že oba státy v otázce zapojení do 

olympijského hnutí postupovaly koordinovaně. Někteří historikové jako například Ulrich 

Pabst dokonce tvrdí, že olympijský výbor NDR vznikl na výslovný příkaz ze strany SSSR.45 

Prezidentem nově založeného olympijského výboru NDR se stal tehdy jednatřicetiletý 

bývalý atlet Kurt Edel, pozice viceprezidentů obsadili atlet Ernst Schmidt a fotbalista Fritz 

Gödicke. Jedním z členů olympijského výboru se stal i budoucí předseda Státní komise pro 

tělesnou kulturu a sport Manfred Ewald. NDR odůvodňovala založení vlastního 

olympijského výboru tím, že olympijský výbor SRN si nárokoval výsadní právo vystupovat 

ve jménu všech německých sportovců a že SRN odmítla přistoupit na vytvoření společného 

německo-německého olympijského výboru, ve kterém by byly oba státy zcela rovnoprávně 

zastoupeny, co se týká počtu funkcionářů a rozhodovacích pravomocí.46  

 

2.2. První	  pokusy	  NDR	  o	  přijetí	  do	  MOV	  
 

Za několik dní po založení olympijského výboru se jeho prezident Kurt Edel spolu 

s členkou výboru Anni Strauβ vypravili na zasedání MOV ve Vídni se žádostí o řádné 

členství pro NDR v této prestižní organizaci. V době zasedání MOV ve Vídni, tedy ve dnech 

7.-9.května 1951, byla ale NDR členem pouhých tří mezinárodních sportovních federací – 
                                                
43 PREILOWSKI, Volker. „Die Aufnahme internationalen Sportbeziehungen durch die DDR im Zeitraum 1949 
– 1956“ (diplomová práce, Universität Kassel) 1998. s.46 
44 GEYER, Martin. „Der Kampf um nationale Repräsentation“ v Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 44. 
Mnichov: Institut für Zeitgeschichte. 1996, s. 55-86. 
45 PABST, Ulrich. Sport Medium der Politik, der Neuaufbau des Sports in Deutschland nach dem 2.Weltkrieg 
und die innerdeutschen Sportbeziehungen bis 1961. Verlag Bartels und Wernitz KG. Berlín. 1980.s.185 
46 SKORNING, Lothar. Chronik des DDR Sports. Lipsko: Zentrum für Wissenschaftsinformation Körperkultur 
und Sport. 1978. s.43. 
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šachové, lyžařské a stolního tenisu. Pro jednání o případném přijetí NDR do MOV byla ale 

v té době relevantní jen lyžařská asociace FIS, protože tu jedinou MOV uznával jako 

asociaci, která má co do činění s olympijskými sporty.47 Vyjednávací pozice NDR proto ve 

Vídni vůbec nebyla příznivá. Oproti tomu prezident olympijského výboru SRN Karl Ritter 

von Halt se mohl během zasedání spolehnout na své přátelské styky s tehdejším prezidentem 

MOV Švédem Sigfridem Edströmem.  Mj. v pozici viceprezidenta MOV Sigfrid Edström 

navštívil letní olympijské hry v Berlíně roku 1936, které von Halt z pozice prezidenta 

organizační komise připravoval. Navíc SRN si přihlášku do MOV podala už v roce 1950, 

zatímco NDR tak učinila jen pár dní před samotným zasedáním. SRN navíc pro svůj 

olympijský výbor používala název Národní olympijský výbor Německa a mohla tak 

argumentovat také tím, že v regulích MOV stojí, že pro jedno teritorium (v tomto případě 

Německo) může být do MOV přijat jen jeden olympijský výbor.  

Během zasedání MOV 8.května 1951 ve Vídni tak byl, jak se dalo čekat, do olympijského 

hnutí přijat pouze olympijský výbor SRN. Žádost NDR o přijetí jejich výboru byla zamítnuta 

s odůvodněním, že jedna země nemůže mít v MOV dva olympijské výbory.48 Členové MOV 

ale zástupcům obou Němecek navrhli, že se zástupci jejich olympijských výboru mají setkat 

koncem května v Lausanne, kde by se pokračovalo v jednáních a vyjasnily by se detaily 

případné spolupráce NDR a SRN v olympijském hnutí.  

O tom, že generální tajemník SED Walter Ulbricht měl na sportovním dění osobní zájem 

svědčí i to, že den před odjezdem na jednání v Lausanne pozval členy delegace k sobě domů. 

Večer v obývacím pokoji u Waltra Ulbrichta dostala výprava poslední instrukce: „Švýcarsko 

si dobře pamatuji. Když jsem byl truhlářský učeň celé jsem ho procestoval.“ A pak Ulbricht 

zvážněl: „Středobodem vašich jednání nesmí být naše případná účast na olympijských hrách 

v Helsinkách v příštím roce, ale uznání samostatného olympijského výboru NDR.“49  

Delgace NDR, vedená prezidentem olympijského výboru Kurtem Edelem, ale 

Ulbrichtovo přání v Lausanne nedokázala splnit. Výsledný dokument z dvoudenního 

zasedání z Lausanne totiž stvrzoval stávající situaci nastolenou zasedáním MOV ve Vídni. 

22.května 1951 podepsala  v hlavním sídle MOV v Lausanne trojice mužů Avery Brundage, 

Karl Ritter von Halt a Kurt Edel smlouvu o vyslání společného družstva na OH v roce 1952.  

Olympijský výbor SRN měl být dle tohoto dokumentu plně zodpovědný za vyslání 

společného německo-německého družstva na olympijské hry v Helsinkách v roce 1952. Kurt 

                                                
47 Stolní tenis se stal olympijským sportem až v roce 1988 
48 Zpráva olympijského výboru NDR o zasedání MOV ve Vídni ze 7.-9.května 1951 SAPMO DY 12/7. 
49 HARTMANN, Grit. Goldkinder, Die DDR im Spiegel ihres Spitzensports.  Forum Verlag. Lipsko. 1998. s.23  
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Edel sice dokument nakonec podepsal, východní Němci ale posléze tvrdili, že údajně textu ve 

francouzštině zcela přesně nerozuměl a následně Edelův podpis této smlouvy odvolali.50 Už 

tento fakt svědčí o tom, že NDR rozhodně neměla na srdci jen blaho vlastních sportovců a 

možnost zajistit jim účast na olympijských hrách, ale že šlo spíš o průnik do vrcholných 

mezinárodních organizací – pro začátek alespoň na poli olympijského sportu. Varianta, že by 

východoněmečtí sportovci startovali na olympijských hrách pod hlavičkou a vedením SRN, 

proto politikům a sportovním funkcionářům vůbec nevyhovovala.  

Neúnavná NDR proto za půl roku znovu podala přihlášku pro vlastní olympijský výbor 

do MOV. 12.února 1952 byla ale na zasedání MOV v Oslo východoněmecká žádost opět 

zamítnuta. NDR tak v roce 1952 zbyla jediná možnost, jak vyslat své sportovce na tehdejší 

olympijské hry. Východní Němci by se museli na hry přihlásit pouze přes olympijský výbor 

SRN.51 Ani SRN ani NDR však tehdy na vyslání společného družstva neměly valný zájem. 

NDR se stále snažila prosadit uznání vlastního výboru, SRN nechtěla vyjednávat 

s funkcionáři státu, který defacto neuznávala. Proto se nakonec sportovci a sportovkyně 

z NDR letních olympijských her v Helsinkách nezúčastnili a startovali na nich pouze 

olympionici ze SRN.  

Další žádost o přijetí vlastního olympijského výboru do MOV předložila NDR před 

letními olympijskými hrami v Helsinkách. Na tamním zasedání MOV nahradil dosavadního 

prezidenta Sigfrida Edströma Američan Avery Brundage, který do té doby zastával post 

viceprezidenta.  Žádost NDR o přijetí za řádného člena byla i zde opět zamítnuta. Přesto na 

olympiádě v Helsinkách slaví NDR alespoň částečný úspěch ve svém průniku na mezinárodní 

sportovní scénu. Během olympiády totiž dosáhly další sportovní svazy NDR (zápas, 

basketbal, fotbal, jízda na kajaku, plavání) oficiálního přijetí do mezinárodních federací.52 

NDR tak na sportovním poli krůček po krůčku začala dobývat vytouženou pozici 

rovnoprávného člena v mezinárodním sportovním dění.  

Na půdě MOV ale NDR nijak vpřed nepokročila. Ani další zasedání MOV v květnu roku 

1953 v Mexico City a o rok později v Athénách nepřinesly pro postavení NDR 

v olympijském hnutí žádnou změnu. V Athénách v roce 1954 získala vstupenku do 

olympijského hnutí Čína, žádost NDR byla znovu zamítnuta.  

 

                                                
50HARTMANN, Grit. Goldkinder, Die DDR im Spiegel ihres Spitzensports.  Forum Verlag. Lipsko. 1998. s.23  
51 PREILOWSKI, Volker. „Die Aufnahme internationalen Sportbeziehungen durch die DDR im Zeitraum 1949 
– 1956“ (diplomová práce, Universität Kassel) 1998. s.46 
52 SKORNING, Lothar. Chronik des DDR Sports. Lipsko: Zentrum für Wissenschaftsinformation Körperkultur 
und Sport. 1978. s.50 
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2.3. Přelomové	  zasedání	  MOV	  v	  Paříži	  	  
 

Východní Němci i Sověti si postupem času uvědomili, jak důležitou roli hrají v MOV 

osobní styky a přátelské vazby mezi jednotlivými funkcionáři, ze kterých do té doby těžil 

zejména zkušený Karl Ritter von Halt. Ve srovnání s ním byli východoněmečtí a sovětští 

sportovní funkcionáři mladí a nezkušení, a neměli proto se staršími členy MOV žádné 

přátelské styky. V létě roku 1954 proto Sověti z taktických důvodů pozvali prezidenta MOV 

Avery Brundage na návštěvu spartakiády. Během pobytu v SSSR se Brundage v Moskvě 

osobně setkal i se zástupcem východoněmeckého olympijského výboru Erichem 

Riedbergerem. Během společného setkání doporučil Brundage obměnit personální složení 

zástupců olympijského výboru NDR, mj.proto, že nechoval příliš velké osobní sympatie 

k jeho stávajícímu prezidentovi Kurtu Edelovi.53 Brundageovy výtky a zároveň fakt, že 

během důležitého jednání v Lausanne se Kurt Edel příliš neosvědčil, přispěly k tomu, že 

počátkem roku 1955 Edela v čele olympijského výboru vystřídal suverénnější a diplomaticky 

vystupující Heinz Schöbel.  

Zkouška ohněm čekala Heinze Schöbela na v pořadí 50.zasedání MOV v Paříži v červnu 

roku 1955. Na tiskové konferenci před odletem do Paříže řekl Heinz Schöbel, že „je pln 

optimismu“ a odvolal se na úspěšná jednání Ericha Riedbergera s Avery Brundagem 

v Moskvě.54 Přední sportovci a sportovkyně NDR vydali těsně před zasedáním MOV veřejné 

prohlášení, ve kterém vyjádřili své přesvědčení o nutnosti uznání vlastního olympijského 

výboru NDR. Mj. v tomto prohlášení, které bylo otištěno ve východoněmeckém tisku, stálo 

následující: „NDR je samostatný a suverénní stát, který má svůj vlastní samostatný a 

suverénní olympijský výbor. My, sportovci NDR, nemůžeme uznat, abychom byli 

v kompetenci olympijského výboru SRN. Jeho pravomoce se vztahují pouze na území SRN. 

Pod vedením tohoto olympijského výboru se nemůžeme a nebudeme účastnit olympijských her 

v roce 1956...na rozhodnutí MOV závisí, zda se nejlepší němečtí sportovci budou účastnit 

olympijských her.“55 Pod toto prohlášení se mj. podepsala držitelka celoněmeckých rekordů 

v běhu na 100 a 200 metrů Christa Stubnick, mistryně Evropy v plavání Jutta Langenau nebo 

držitelka světového rekordu v běhu na 400 metrů Ulla Donath. Východoněmečtí sportovci 

zkrátka v roce 1955 dosahovali tak skvělých výkonů, že si mohli dovolit i tento způsob 

jednání s MOV, který kvality sportovců z NDR pochopitelně znal. Heinz Schöbel byl o 
                                                
53 BLASIUS, Tobias. Olympische Bewegung, kalter Krieg und Deutschland politik 1949 – 1972. Frankfurt am 
Main: Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften. 2001.  
54 výstřižek z Neues Deutschland 7.6.1955  SAPMO DR 510/121 
55 článek z Junge Welt 9.6. 1955  SAPMO DR 510/121 
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prottentokrát v mnohem lepší vyjednávací pozici než jeho předchůdce Kurt Edel na minulých 

zasedáních MOV. V době zasedání MOV už bylo devatenáct sportovních svazů NDR 

řádnými členy mezinárodních organizací, z tohoto počtu bylo jedenáct svazů olympijských 

sportů. Mj. se jednalo o významné olympijské sporty jako byla například cyklistika. Někteří 

sportovci z NDR navíc už v té době vykazovali vynikající výkonnost, zejména v lehké 

atletice, plavání a v boxu. NDR držela několika světových rekordů. Heinz Schöbel mohl 

kromě toho argumentovat také tím, že v MOV měla v té době dva olympijské výbory Čína – 

jeden výbor byl Tchaj-wanu a druhý reprezentoval Čínskou lidovou republiku. Až do února 

roku 1957 mělo dvě zastoupení i Německo, protože kromě SRN a byl členem MOV také 

olympijský výbor Sárska. 

Prezident MOV Avery Brundage navrhoval provizorně uznat olympijský výbor NDR 

pouze za podmínky, že následně vznikne společné německé olympijské družstvo. Toto 

provizorní uznání východoněmeckého výboru mohl MOV zrušit v případě, že by se společné 

družstvo nepodařilo vytvořit. Návrh Averyho Brundage MOV krátce po poledni schválil 

počtem 27 hlasů pro, proti bylo 7 hlasů včetně toho, kterým disponoval Karl Ritter von 

Halt.56 Tímto svým rozhodnutím MOV stvrdil fakt, že defacto akceptuje skutečnost, že na 

německém území existují dva státní celky.  

 Východoněmecké prameny jako například encyklopedie Kronika sportu NDR 

z propagandistických důvodů záměrně zmínku o provizornosti tohoto uznání opomíjejí. 

“V zápase o mezinárodní uznání východoněmeckého sportu se jedná o obrovský úspěch. 

Pokusy reakčních sil v SRN vytlačit východoněmecký sport z olympijské arény a přinutit 

východoněmecké sportovce nastupovat na OH pod vedením olympijského výboru SRN jsou 

tímto poraženy.“57 Deník Neues Deutschland napsal, že olympijský výbor NDR byl uznán 

jako rovnoprávný člen MOV (als gleichberechtigtes und gleichverantwortliches Mitglied).58 

 V projevu na rozloučenou se sportovci odjíždějícími na OH do Melbourne hovořil 

Walter Ulbricht o olympijském výboru NDR rovněž tak jakoby byl zcela rovnoprávným 

členem MOV, navíc ve svém projevu Ulbricht jasně naznačil spojitost mezi olympijským 

sportem a postavením NDR na mezinárodní scéně: „Dnes má nemálo zástupců 

kapitalistických zemí zájem na tom, aby navázali hospodářské a také politické vztahy s NDR. 

Ti, kteří chtěli NDR přehlížet, mají dnes o poznání těžší pozici, když chtějí NDR odpírat její 

pozici rovnoprávného partnera v mezinárodní aréně.“…“V posledních dvou letech se 
                                                
56 ULLRICH, Klaus. Die DDR bei der Olympia. Berlín: SPOTLESS-Verlag. 2001. s.8 
57SKORNING, Lothar. Chronik des DDR Sports. Lipsko: Zentrum für Wissenschaftsinformation Körperkultur 
und Sport, 1978 
58 výstřižek z Neues Deutschland 7.6.1955  SAPMO DR 510/121 



 27 

rapidně zvýšil podíl sportovců z NDR, kteří jsou držiteli německý sportovních rekordů. Tuto 

skutečnost nelze přehlížet. Proto schválila většina členů MOV uznání olympijského výboru 

NDR, proto je také většina sportovních svazů NDR dnes součástí mezinárodních sportovních 

federací.59 Provizorní uznání olympijského výboru NDR za člena MOV se dalo považovat za 

vítězství jejích sportovních funkcionářů a politiků, i když s masivní podporou SSSR 

v zádech.  

                                                
59 výstřižek z Deutsches Sportecho Nr.88, 1956. SAPMO DR 510/121 
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3. Cesta	  ke	  vzniku	  společného	  olympijského	  družstva	  
 

3.1. Společné	  družstvo	  ve	  světle	  Hallsteinovy	  doktríny	  
 

Provizorní uznání olympijského výboru NDR bylo podmíněno tím, že vznikne společné 

německo-německé olympijské družstvo, které bude startovat na olympijských hrách v roce 

1956. Vzájemné konflikty, které sestavování společných týmů provázely jsou sportovními 

historiky označovány názvem Querelles d`allemandes.  Zdánlivě okrajová záležitost jako 

sport se díky geopolitické situaci, v jaké se obě Německa nacházela stala vrcholně politickým 

tématem, ke kterému bylo třeba přistupovat nanejvýš obezřetně. SRN ani NDR spolu 

neudržovaly diplomatické styky a zejména po vyhlášení Hallsteinovy doktríny ze strany bylo 

pro SRN relativně problematické, aby si její sportovní funkcionáři dokázali obhájit nutnost 

vyjednávání s NDR.  

Poté, co SRN navázala diplomatické vztahy se Sověty, existovaly v rámci SSSR dvě 

německá velvyslanectví. Někteří západoněmečtí politici tento fakt vnímali jako možné 

ohrožení věrohodnosti tzv. nároku na výhradní zastupování celého Německa 

(tzv.Alleinvertretungsanspruch). Panovaly obavy, že by podobná situace dvou německých 

zastoupení mohla nastat i v dalších zemích. Proto byla na podzim zformulována 

zahraničněpolitická doktrína, dle které SRN nenavazovala respektive přerušila vztahy s těmi 

státy, které uznaly NDR. Nebylo však úplně jasné, co přesně se myslí uznáním NDR. Uznání 

státu a navázání diplomatických vztahů totiž není to samé. Někteří západoněmečtí politici se 

domnívali, že za uznání se dá považovat i udržování sportovních či kulturních vztahů. 

Zejména tehdejší ministr vnitra Gerhard Schröder a ministr zahraničí Heinrich von Bentano 

proto nesouhlasili s budováním společného německo-německého olympijského týmu a s tím 

spojeným vyjednáváním se sportovními funkcionáři NDR. Ve vrcholných politických kruzích 

v SRN se dokonce chvíli uvažovalo o případné neúčasti na letních olympijských hrách 

v Melbourne.60  

Nicméně západoněmečtí sportovní funkcionáři a zejména tehdejší prezident Německého 

sportovního svazu (Deutscher Sportbund) Willi Daume se politikům snažili vysvětlit, že 

kdyby k bojkotu olympiády došlo, tak by jako jediný zástupce Německa na hrách startoval 

tým z NDR, což byla pro SRN ještě horší varianta než vyjednávat se sportovními funkcionáři 

                                                
60 DAUME, Willi.„Die Situation 1956“  v 4 Beitrage zur Sportgeschichte. Berlín: Spotless Verlag. 1997. s.62 
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NDR. Navíc v tajném dopise, který Willi Daume adresoval ministrovi vnitra Gerhradu 

Schröderovi, Daume zdůraznil pro SRN nepříjemné reminiscence na politické zneužití 

olympijských her v době Třetí říše, které by ve světě případný bojkot olympiády SRN 

z politických důvodů mohl vyvolat.61 Proto bylo nakonec rozhodnuto vybrat si menší zlo, 

kterým bylo vybudování společného olympijského družstva.62 Jak dokládají tyto skutečnosti 

olympijský sport a budování společného olympijského družstav nebylo vnímáno jako vysoce 

politická otázka jen v NDR, ale i v SRN, i když v každé zemi z jiných důvodů.   

Vzájemná jednání o vytvoření společného olympijského týmu NDR a SRN ale vzbudila 

nelibost u některých členských států NATO. V prosinci 1955 telegrafuje velvyslanec SRN při 

NATO z Paříže, že některé státy NATO jsou silně znepokojeny tím, že vláda v Bonnu 

požaduje po členských státech NATO striktní odmítnutí vlády v Pankowě, ale sama s ní 

následně vyjednává.63  

Pozice SRN v olympijských jednáních s NDR tak byla od počátku obtížná a narozdíl od 

NDR, která se letních olympijských her v roce 1952 vůbec neúčastnila, mohla si SRN svou 

situaci jen zhoršit. V NDR se dal za úspěch považovat už jen samotný start v rámci 

společného družstva, SRN mohla na sportovním poli jen ztratit. Navíc Willi Daume ve svém 

dopise ministrovi vnitra Schröderovi správně vystihl, že v politických kruzích se SRN může 

zaštítit Hallsteinovou doktrínou, protože je mj. třetí nejsilnější ekonomikou západního světa a 

může se opřít o své partnery z NATO. Nicméně ve světě sportu platí dle slov Daumeho 

trochu jiná pravidla – každý velký sportovní výkon, nehledě na to, z jaké země sportovec 

pochází, je světovou veřejností ceněn a i z komerčních a populistických důvodů každá země 

světa ráda takového atleta přivítá na svých závodech a nikdo nebude hledět na to, zda daný 

sportovec pochází se SRN nebo z NDR.64 Sportovní funkcionáři SRN zkrátka byli 

přesvědčeni o tom, že Hallsteinova doktrína se ve světe sportu a olympijského sportu zvlášť 

v praxi uplatnit nedá.  
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3.2. První	  společná	  jednání	  	  
 

Ještě před prvním společným setkáním obou olympijských výborů se ve 

východoněmeckém tisku objevily informace ze strany olympijského výboru NDR o tom, jak 

by případné německo-německé olympijské družstvo mělo vypadat. NDR chtěla dva 

rovnocenné vedoucí družstva a stejný počet rozhodčích z obou zemí. Členové družstva se 

měli vybírat pouze na základě výkonnosti a nikoliv na základě toho, zda pochází se SRN 

nebo NDR. Každý olympijský výbor by si financoval své sportovce a jednota by defacto 

spočívala pouze v tom, že všichni olympionici by měli stejné dresy.65 

První společné jednání zástupců obou německých olympijských výborů o vytvoření 

společného olympijského družstva se uskutečnilo 27. a 28.srpna roku 1955 v městečku 

Hinterzarten v pohoří Schwarzwald ve spolkové zemi Bádensko-Wűrtttembersko.66 Na straně 

NDR se jednání účastnili prezident olympijského výboru Heinz Schöbel, viceprezident 

Günther Heinz, člen olympijského výboru Rudi Reichert a tajemník delegace Hermann 

Sachse. V delegaci SRN byl prezident olympijského výboru Karl Ritter von Halt, členové 

olympijského výboru Willi Daume a Peco Bauwens a tajemník delegace Guido von 

Mengden. Jako body k jednání byly určeny: princip výběru sportovců do družstva, způsob 

následné sportovní přípravy těchto sportovců, financování družstva, zajištění společných 

oděvů a otázka společné vlajky a hymny a problematika výběru trenérů a lékařů, kteří se 

budou na hrách o sportovce starat.67 Defacto bylo vše od samého počátku nastaveno tak, že 

každý stát si sám bude zodpovídat za svou část družstva. Tj. od počátku bylo společné 

družstvo nastaveno jen jako spojení dvou nezávisle řízených sportovních týmů. Tedy přesně 

tak, jak si to NDR plánovala.  

Zástupci SRN a NDR se v Hinterzartenu dohodli, že výběr sportovců do společného 

družstva bude probíhat na základě srovnávacích závodů. Oba olympijské výbory určí 

rámcová pravidla, jak by měly tyto závody probíhat a na konkrétním praktickém průběhu 

těchto závodů  se spolu dohodnou jednotlivé sportovní svazy. V této souvislosti se jen velmi 

krátce řešili zimní olympijské hry v Cortině, protože se nakonec zástupci obou olympijských 

výborů dohodli, že srovnávací závody začnou z časových důvodů probíhat až v následujícím 

roce.  
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V otázce financování družstva se všichni velice rychle shodli na tom, že každý si bude 

své sportovce financovat sám. Co se oblečení týče návrh na zimní hry byl v době setkání ve 

Schwarzwaldu už hotov. Pro letní olympijské hry měl být co nejrychleji vytvořen jednotný 

střih olympijských dresů a oblečení. Jak podotkl během jednání Karl Ritter von Halt mnohem 

těžší otázka než, jak bude vypadat střih, byla podoba společného znaku na dresech sportovců: 

„Das wird wohl schwieriger werden.“  

Jak složitá jednání o emblému byla ukazuje stenografický zápis z jednání.68 Heinz 

Schöbel navrhoval vytvořit zcela nový emblém v černo-rudo-zlatých barvách. Karl Ritter 

Von Halt připomněl, že sportovci ze SRN v té době používali jako emblém na dresech orlici, 

která byla tradičním německým znakem, von Halt proto navrhl použít jako společný znak 

právě orlici. Zástupci NDR ale trvali na vytvoření nového znaku. Von Halt oponoval tím, že 

se v případě západoněmeckých sportovců nejedná o spolkovou orlici (Bundesadler) ale o 

zcela jinou, demokratickou orlici (demokratischer Adler). Rudi Reichert argumentoval tím, 

že diváci těžko rozpoznají, zda se jedná o spolkovou orlici nebo o jinou demokratickou orlici. 

Protože se ukázalo, že volba společného znaku pro dresy olympijského týmu bude velmi 

obtížná a zdlouhavá, dohodli se sportovní funkcionáři v Hinterzartenu, že o společném znaku 

se rozhodne později. V otázce podoby vlajky, pod kterou bude družstvo startovat, se všichni 

shodli na tom, že společné barvy jsou černá, rudá a zlatá a ty proto budou na společné vlajce.  

Kromě společného emblému se jako velmi složitá ukázala i volba hymny, která by 

německým olympionikům případně hrála na stupních vítězů. Heinz Schöbel navrhoval vybrat 

jako hymnu nějakou německou klasickou skladbu. S tím ale zástupci SRN nesouhlasili a  

odmítli se vzdát své hymny. Výsledkem jednání poté byla dohoda o tom, že na zimních 

olympijských hrách v Cortině by se na počest vítěze hrála hymna země jeho původu. 

Zástupci olympijského výboru SRN totiž počítali s tím, že NDR na zimních olympijských 

hrách v Cortině stejně nevyhraje žádnou zlatou medaili, takže nehrozí to, že by na hrách 

zazněla východoněmecká hymna.  

 Kromě emblému a hymny byla z propagandistických a symbolických důvodů důležitá 

i otázka, kdo bude oficiálním vedoucím společné německé delegace a kdo tím pádem bude 

zastávat pozici tzv. Chef de Mission. NDR požadovala společné vedení, ale vedoucí mohl být 

jen jeden, a proto byla i tato sporná otázka odložena na další jednání. Na závěr prvního 

společného setkání se zástupci SRN a NDR dohodli, že do poloviny října by se měli setkat 
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zástupci jednotlivých sportovních svazů, aby dohodli detaily srovnávacích závodů. Oba 

olympijské výbory by se znovu setkaly v listopadu. Jako místo dalšího setkání navrhla NDR 

opět v duchu budování si rovnoprávné pozice své území a nakonec byl zvolen východní 

Berlín.  

 O tom, že v NDR bylo budování společného olympijského družstva vnímáno a 

prezentováno jako politický úspěch a důkaz rovnoprávnosti obou německých států svědčí i 

vyjádření Heinze Schöbela na tiskové konferenci, která následovala po skončení jednání 

v Hinterzartenu: „V Německu máme momentálně velmi specifickou situaci. Díky této situaci 

existují dva olympijské výbory – jeden má SRN a druhý NDR. Když při našich společných 

jednáních budeme vycházet z této situace a když budeme společné vyjednávání vést v duchu 

přátelství, vzájemného uznání a pochopení, tak všechny případné problémy při sestavování 

společného družstva vyřešíme.“69 Je jasné, že Heinz Schöbel záměrně zdůraznil fakt, že 

momentálně existují dva samostatné olympijské výbory a logicky tak existují i dva 

samostatné státy. Jako narážka na stávající politickou situaci a Hallsteinovu doktrínu se dá 

chápat i zmínka o nutnosti vyjednávat v atmosféře vzájemného uznání a pochopení.  

 Z pohledu NDR lze tak už samotný začátek vzájemných jednání o společném 

družstvu možné chápat jako vítězství a politické špičky ho chápali jako první krok 

k případnému politickému uznání i mimo oblast sportu. SRN musela od počátku přistoupit 

na, z jejího pohledu, kompromisní vyjednávání s NDR, protože jim MOV nenabídl jinou 

možnost. Pokud by SRN blokovala sestavení společného družstva, tak jí hrozilo, že by se 

jediným olympijským zástupcem celého Německa stala NDR – a to SRN nemohla 

z politických důvodů připustit.  

 Těsně před dalším setkáním obou olympijských výboru se přední sportovní 

funkcionáři NDR sešli 2.listopadu v Berlíně s Walterem Ulbrichtem, který se o sestavování 

olympijského týmu živě zajímal. Mj. požadoval, aby se v souvislosti s přípravou společného 

týmu změnil způsob informování o olympijském dění ve východoněmeckých médiích, která 

v té době v souvislosti se společným německým družstvem občas informovala i o výkonech 

olympijských kandidátů ze SRN: „Dosavadní přehánění a neustálé stavění olympiády do 

popředí v našem tisku musí přestat. Nemáme žádný důvod k tomu, abychom jakýmkoliv 

způsobem popularizovali západoněmecké sportovní výkony.“ 70 Tato Ulbrichtova výtka a 

následný požadavek, aby od teď „všichni sportovci, kteří budou startovat v zahraničí a v SRN 
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měli povinně na dresech státní znak NDR“71 v praxi svědčily o tom, že i na poli sportu se 

nyní v NDR začala prosazovat tzv. teze dvou států (Zwei-Staaten Theorie) namísto do té 

doby propagavaných celoněmeckých konceptů (gesamtdeutsche Konzepte). 

Druhé setkání německých olympijských výborů proběhlo 12. a 13. listopadu 

ve východoberlínském hotelu Něva. Za NDR se jednání opět účastnil prezident olympijského 

výboru Heinz Schöbel, viceprezident Günter Heinze a člen olympijského výboru Rudi 

Reichert. Nově přibyli předseda komise pro zimní olympijské hry při olympijském výboru 

Alfred Neumann, prezident sekce ledního hokeje Günter Pflanz, viceprezident sekce lyžování 

Ludwig Schröder, prezident rychlobruslařské sekce Walter Kotzan a viceprezident bobové 

sekce Feuerreiss.  

Karl Ritter von Halt na úvod řekl, že to, co je v protokolu z jednání v Hinterzartenu, 

to platí a už se proto o tom nebude muset dál jednat. Nejprve se tedy měly řešit otevřené 

otázky z minula - hymna, znak na dresech a vedoucí delegace. V otázce znaku na dresech 

závodníků tentokrát už NDR ve srovnání s předešlou schůzkou přitvrdila a požadovala, aby 

sportovci z NDR měli svůj státní znak a sportovci ze SRN také. V praxi se tím projevila 

skutečnost, že během jednání o podobě společného družstva byla občas SRN pod tlakem 

NDR a v některých otázkách dokonce museli západní Němci ustupovat. Karl Ritter Von Halt 

proto nakonec byl ochoten akceptovat místo orlice nový společný znak. V případě, že by si 

totiž SRN chtěla prosadila na dresy orlici, tak zástupci NDR vyžadovali mít na dresech svůj 

státní znak s kladivem, kružítkem a pšeničnými klasy. Varianta, že by východoněmečtí 

olympionici startovali s oficiálním státním znakem na prsou v rámci společného družstva se 

SRN, která NDR odmítala uznat, ale pochopitelně byla pro sportovní funkcionáře 

z politických důvodů naprosto nepřijatelná. Karl Ritter von Halt proto musel ustoupit 

z požadavku mít na dresech orlici a nakonec delgace SRN souhlasila s použitím nového 

společného znaku, kterým bylo pět olympijských kruhů.  Všichni jednající se dál shodli na 

tom, že některé kusy dresů a oblečení pro letní olympijské hry se budou šít na území NDR a 

jiné v SRN.  

Další nedořešený problém z předešlého jednání v Hinterzartenu představovala hymna, 

která by na hrách zněla na počest vítězů. Pro představitele SRN bylo pochopitelně 

nepřijatelné, že by na olympijských hrách, které měl živě přenášet rozhlas a v té době už 

částečně také televize, zazněla před celým světem a přímo na místě před západoněmeckými 

politiky a diplomaty státní hymna NDR. Nakonec se ale olympijští funkcionáři dohodli, že na 
                                                
71 Přepis rozhovoru sportovních funkcionářů s Walterem Ulbrichtem 2.11. 1955. SAPMO DY 30/IV2/18/2 
 



 34 

zimních olympijských hrách v Cortině se bude hrát sportovcům hymna státu, ze kterého 

pocházeli. Olympijský výbor SRN byl ochoten na tuto variantu přistoupit, protože se 

nepředpokládalo, že by některý ze sportovců z NDR mohl v Cortině získat zlatou medaili. 

Nicméně před olympiádou v Melbourne se otázka hymny měla znovu projednat.  

 Na mistrovstvích světa a Evropy přitom sportovci a sportovkyně z NDR používali na 

dresech státní symboly NDR a při vítězných ceremoniálech zněla hymna NDR. Například na 

ME v plavání roku 1954 vyhrála Jutta Langenau pro NDR první zlatou medaili z ME. Na její 

počest zazněla v plaveckém areálu v Turíně východoněmecká hymna. Hymna NDR 

několikrát zazněla dokonce i na území SRN. V roce 1956 proběhlo v bavorském Augsburku 

mistrovství světa kajakářů a hymna NDR zde na počest vítězů zazněla dokonce šestkrát.  

Nicméně protože zástupci olympijského výboru SRN nepočítali s tím, že by na 

zimních olympijských hrách mohla NDR získat zlatou medaili, tak byli svplní k dohodě, že 

na zimních hrách v Cortině se bude hrát hymna té země, ze které bude pocházet vítěz. 

V případě výhry smíšeného družstva se nebude hrát žádná hymna. Před letními olympijskými 

hrami v Melbourne se ale otázka státní hymny, která bude znít na stupních vítězů měla znovu 

projednat, protože tady už byla větší pravděpodobnost, že by NDR mohla získat zlatou 

medaili. Politikové SRN by ale nemohli nechat veřejně zaznít na tak mediálně vděčné 

události jako jsou olympijské hry hymnu státu, který odmítli uznat.  

Třetí nedořešený problém se týkal obsazení pozice vedoucího delegace - tzv. Chef de 

Mission, který by během her oficiálně komunikoval s organizační komisí her. Karl Ritter von 

Halt argumentoval tím, že SRN má na olympijském poli větší zkušenosti než NDR, a proto 

má nárok na obsazení této z hlediska symboliky významné pozice. Nakonec NDR souhlasila 

s tím, že Chef de Mission pro zimní olympijské hry v Cortině bude Guy Schmidt ze SRN. 

Karl Ritter von Halt chtěl pro SRN zajistit post vedoucího olympijské výpravy i pro letní 

olympijské hry a mj. na toto téma v Berlíně východoněmecké delegaci řekl následující: 

„Poprvé jste se o funkci vedoucího výpravy dozvěděli ode mne na setkání v Hinterzartenu, 

před tím jste o této pozici vůbec nic nevěděli…Chef de Mission musí být k dispozici celému 

družstvu, musí to být muž, který se umí vypořádat se všemi možnými problémy. Takového 

muže vy k dispozici nemáte, protože zatím na tomto poli nemáte žádné zkušenosti.“72 
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Heinz Schöbel si na následné tiskové konferenci opět neodpustil připomenout, že NDR 

vyjednává se SRN jako rovný s rovným: „Společné družstvo musí fungovat jako kamarádská 

pospolitost a ne na základě podřízenosti.“73  

Zatímco s postupem vzniku společného olympijského družstva byl milovník sportu 

Walter Ulbricht spokojen, co mu počátkem olympijského roku 1956 stále dělalo starosti byla 

nedostatečná agitace mezi sportovci. Během dalšího z pravidelných setkání Ulbrichta 

s čelnými sportovními funkcionáři NDR zaznělo, že „je nutné vysvětlit našim sportovcům 

výhody našeho dělnicko-rolnického státu a rovněž je třeba jim vysvětlit, že poměr sil ve světě 

se každým dnem zlepšuje ve prospěch tábora míru. Zejména je třeba bojovat proti stoupající 

tendenci našeho sportu obracet se k neutrálnímu a apolitickému postoji.“74  

K dalšímu jednání zástupců obou olympijských výborů došlo 31.ledna 1956 přímo na 

zimních olympijských hrách v Cortině v tamním hotelu Miromonti.75 Setkání, na kterém 

nechyběl ani prezident MOV Avery Brundage, se účastnili oba prezidenti německých 

olympijských výborů Heinz Schöbel a Karl Ritter von Halt. Schůzka trvala dvě hodiny a 

Avery Brundage během ní upozorňoval Heinze Schöbela na články v západoněmeckém tisku, 

které tvrdily, že východoněmcký sport a olympijský výbor jsou politicky ovlivňovány. Heinz 

Schöbel argumentoval tím, že  to samé se děje v SRN.76 Avery Brundage dále vyjádřil kritiku 

nad faktem, že se německé olympijské výbory nedokázaly shodnout na jedné hymně pro 

vítěze, což narušuje jednotné vzezření společného družstva. Karl Ritter von Halt zde poprvé 

otevřeně připustil, že na letních olympijských hrách v Melbourne by jako hymna mohl 

posloužit úryvek nějaké klasické hudební skladby.77 Stejně jako v předchozí otázce 

společného znaku, tak i zde v otázce společné hymny je SRN nucena ustoupit ze svých pozic 

a přijmout nakonec návrh, se kterým jako první přišla NDR.  

 

3.3. Zimní	  olympijské	  hry	  v	  Cortině	  1956	  
 

Pro NDR byl diplomatický úspěch už to, že SRN byla nucená s jejími sportovními 

funkcionáři vyjednávat jako rovný s rovným. Účast na olympijských hrách byla v NDR 

chápána jako jeden z prvních stavebních kamenů pro další kroky k dobytí mezinárodního 

uznání. Hlavní úsilí olympijských vyjednavačů NDR se soustředilo k letní olympiádě 
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v Melbourne, nicméně i účast malého počtu sportovců na zimních hrách v Cortině byla 

východoněmeckému obyvatelstvu prezentována jako velké mezinárodní vítězství. Deník 

Neues Deutschland v té souvislosti napsal: „Po dlouhých letech boje o spravedlivé uznání 

vstupuje nyní NDR poprvé do olympijské arény. V zástupu sportovců, kteří pochodují za 

sportovními funkcionáři, vidíme mnoho těch, kteří svými vynikajícími výkony podpořili boj za 

naše olympijské uznání a kteří tím pomohli šířit slávu v jménu naší země.“78 

 Zimní olympijské hry v italských Dolomitech byly oficiálně zahájeny 26.ledna a 

poprvé v historii dění na nich živě přenášel rozhlas a vybrané části olympijského programu 

byly také poprvé v historii vysílány v televizi. Vůbec poprvé v olympijské historii také na 

hrách startovalo 18 sportovců z NDR.79 Jako úplně první zástupce NDR v olympijském klání 

se 27.ledna na start postavil běžkař Werner Moring, který na třicetikilometrové trati skončil 

čtyřicátý.80  

 Protože si však NDR nedělala na těchto zimních hrách příliš velké naděje na možný 

zisk medaile a protože zimní olympijské hry v 50.letech rozhodně nedosahovaly takové 

prestiže a obliby jako letní olympijské hry, bylo sestavování společného družstva se SRN 

mnohem méně problematické než tomu bylo právě u letní olympiády v Austrálii. Jen pro 

srovnání - olympiády v Cortině se účastnilo 821 sportovců ze 32 států, na hrách v Melbourne 

startovalo  3314 olympioniků ze 72 zemí.81 I v SRN byly letní olympijské hry vnímány jako 

mnohem důležitější a tudíž i potenciálně problematičtější událost než zimní olympiáda. „Ale 

ke konci roku nás čekají hlavní olympijské hry (Hauptspiele) v Melbourne a sovětská zóna si 

do té doby bude určitě chít prosadit vlastní samostatné družstvo.“ Tak vyjádřil své obavy 

olympijský funkcionář SRN Willi Daume v tajném dopise, který byl adresován tehdejšímu 

ministrovi vnitra Gerhardu Schröderovi.82 

I přes to, že zimní olympijské hry nedosahovaly významu letní olympiády, tak ministr 

zahraničí SRN Heinrich von Brentano požadoval od sportovních funkcionářů slib, že pokud 

by měl náhodou vyhrát sportovec z NDR a na stupních vítězů by tedy měla zaznít 

východoněmecká státní hymna, je nutné, aby se všichní oficiální zástupci SRN vzdálili 

z vyhlašování.83 Z praktických důvodů a také proto, že neexistoval klíč, jak určit, kdo je 
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oficiální a kdo “neoficiální“ zástupce SRN se však nakonec od tohoto kuriózního řešení 

upustilo. 

 Naštěstí pro západoněmecké politiky ale v Cortině nedošlo k tomu, že by během 

vyhlašování vítězů zaznělo v olympijské aréně východoněmecká hymna Auferstanden aus 

Ruinen. Jedinou medaili - a to bronzovou – vybojoval pro NDR v Itálii skokan na lyžích 

Harry Glaβ. Jednalo se vůbec první olympijskou medaili, kterou kdy NDR získala. Nicméně 

jak napsal přední východoněmecký sportovní novinář Klaus Ullrich „bronzová medaile byla 

sice překvapením, ale pro zasvěcené nepředstavovala až takovou senzaci, protože Harry Glaβ 

před hrami řadu měsíců trénoval na speciálním umělém povrchu, který umožnil skokanům na 

lyžích trénovat i v letních měsících a který byl jako první použit právě v NDR.84 SRN získala 

jedno olympijské zlato a to díky lyžařce Ossi Reichert, která vyhrála obří slalom žen. I když 

se jednalo o světovou premiéru společného německého družstva světová veřejnost tuto 

skutečnost rozhodně nijak silně neprožívala, rozhodně ne tolik jako Němci sami. Největší 

pozornost novinářů ale i diváků se během zimních her upínala k týmu ze SSSR, který 

startoval na zimních olympijských hrách poprvé a hned se mu podařilo vyhrát největší počet 

medailí. Nicméně prezident MOV Avery Brundage byl s účastí společného německého 

družstva spokojen a považoval jeho start i za svůj osobní úspěch a za důkaz, že olympijská 

myšlenka je silnější než politická realita. Funkcionář olympijského výboru SRN okomentoval 

v dopise ministrovi vnitra Gerhardu Schröderovi reakci MOV na společný start němekých 

týmů následovně: „Kongres MOV včera v Cortině oslavoval společné německé družstvo jako 

triumf sportu nad politikou. My se můžeme takovým pošetilým řečem jenom smát...Čím dál se 

někdo nachází od přímého styku s komunismem, tím víc je náchylný k tomu, aby přehlížel 

všechny souvislosti."85 

 

3.4. Příprava	  společného	  družstva	  pro	  Melbourne	  v	  NDR	  
 

O tom, že v NDR brali svou účast na letních olympijských hrách jako mnohem 

významnější událost než start na zimních hrách v Cortině svědčí i to, že 12.března 1956 byl 

při olympijském výboru založen speciální výbor pro otázku letních olympijských her.86 Už 

při ustanovující schůzce bylo dohodnuto, že výbor, který se měl scházet jednou za pět až šest 

týdnů, bude mít mj. na starost otázky agitace a propagandy. Měl pravidelně informovat tisk a 
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rozhlas o vývoji příprav na olympiádu v Melbourne a jeho pracovníci také měli vybrat 

vhodné a kádrově prověřené sportovce a trenéry, se kterými by novináři mohli dělat 

rozhovory atd. Komise pro agitaci a propagandu, která působila při výboru pro letní 

olympijské hry, se poprvé sešla 28.května. Mj. jednala o tom, jak po stránce propagandy 

připravit členy olympijského týmu. V zápise z jednání stojí, že „všichni přítomní se shodli na 

tom, že není třeba zatěžovat sportovce obsáhlými přednáškami a školeními. Doporučuje se, 

aby prezident olympijského výboru Heinz Schöbel, budoucí atašé našeho družstva Walter 

Kaufmann a další sportovce stručně seznámili se základními olympijskými zvyklostmi a s tím, 

jak to v Austrálii chodí. Přímý vliv na výchovu sportovců mají mít jejich trenéři a to mj. tím, 

že budou sportovcům pouštět vhodné filmy a chodit s nimi na vhodná divadelní představení, o 

kterých budou následně diskutovat.“87 Těžko říct, zda poté sportovní trenéři během přípravy 

svých svěřenců skutečně navštěvovali výchovné filmy. Nicméně z jednání vyplývá, že nějaká 

plošná propagandistická školení pro olympioniky před olympiádou v Melbourne ve velkém 

měřítku nefungovala. Stranická výchova sportovců měla probíhat v rámci jejich domovských 

sportovních klubů a zde už většinou záleželo na konkrétním přístupu jednotlivých trenérů a je 

pravděpodobné, že ne všichni trenéři měli během sportovní přípravy čas i na výchovnou 

agitaci u svých svěřenců. Ústřední výbor SED a zejména Walter Ulbricht proto už počátkem 

roku 1956 vyjářil nespokojenost se stavem „výchovy k patriotismu u našich špičkových 

sportovců. Hlavní problém spočívá v tom, že nám chybí kvalitní politická práce s trenéry, 

kteří by pak mohli působit na své svěřence. Mnoho trenérů se snaží politické práci 

vyhýbat.“88  

 

3.5. Jednání	  v	  Mnichově	  
 

 První jednání německých olympijských výborů po zimních olympijských hrách 

v Cortině se uskutečnilo 18.března 1956 v Mnichově v hotelu Bayersicher Hof a trvalo necelé 

tři hodiny.89 Jako tradičně nechyběli oba prezidenti olympijských výborů Heinz Schöbel a 

Karl Ritter von Halt. Za NDR v Mnichově dále jednali Günter Heinze, Rudi Reichert a Heinz 

Schlosser. Za SRN spolu s von Haltem dorazili ještě Willi Daume a Walter König.  
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Domluvili se, že na olympiádě v Melbourne bude ve společném družstvu startovat 

maximálně sto lidí. Konkrétní návrhy jmen sportovců by měli nejpozději do 16.července 

dodat jednotlivé sportovní svazy NDR a SRN, rozhodujícím kritériem pro nominaci by měla 

být šance daného sportovce získat v Austrálii medaili.90  

Protože v Austrálii v platila v 50.letech přísná karanténa, která neumožňovala přivézt 

na australské území větší množství zvířat, konkrétně koní, bylo rozhodnuto, že Jezdecké 

olympijské hry se budou ještě před zahájením olympiády v Melbourne pořádat ve 

Stockholmu. Dle ujednání z Mnichova se Jezdeckých her mělo účastnit pouze družstvo ze 

SRN, protože výkonnost NDR v jezdeckých disciplínách byla mizivá a navíc východní 

Němci považovali jezdectví za buržoazní přežitek, tudíž ani nechtěli do jeho rozvoje příliš 

investovat. Startující ze SRN pochopitelně měli ve Stockholmu mít na dresech emblém 

společného německo-německého týmu. Ožehavá otázka, jaká konkrétní skladba se 

v Melbourne bude hrát místo hymny na stupních vítězů se opět odložila na další jednání. 

Symbolicky významnou pozici Chef de Mission měl zastávat v Austrálii občan z té země, 

která bude mít v družstvu víc sportovců. Datum dalšího setkání olympijských výborů bylo 

určeno až na 22.září.  

Koncem dubna se ovšem k delšímu jednání sešel ve sportovním centru v Kienbaumu výbor 

pro letní olympijské hry. Výsledkem intenzivní třídenní schůzky bylo mj. doporučení pro 

východoněmecký olympijský výbor vyslat nejpozději do září do Austrálie delegaci, která by 

zjistila, jaké jsou v Melbourne tréninkové podmínky, ale také jaké je politické naladění 

místních obyvatel a jak se dívají na německou otázku.91  

Příprava olympijských kandidátů by měla probíhat výhradně v rámci sportovních klubů. 

Sportovci, kteří dosud členy sportovních klubů nebyli a počítalo se s nimi jako s případnými 

účastníky olympijských her, by měli urychleně do těchto klubů vstoupit. Kumulací 

případných olympioniků ve sportovních klubech jim chtěl olympijský výbor nejen zajistit 

nejlepší možné tréninkové podmínky, ale zároveň mít i možnost je “politicky“ vychovávat, 

protože součástí přípravy ve státem podporovaných sportovních klubech byly i politická 

školení a přednášky.92 Z důvodu aklimatizace doporučili odborníci z výboru pro letní 

olympijské hru dorazit do Melbourne nejpozději 4.listopadu.93 

                                                
90 Zápis z jednání olympijských výborů v Mnichově 18.března 1956. SAPMO DR 5/850  
91 Zápis z jednání Výboru pro letní olympijské hry 21.-23.dubna 1956. SAPMO DR 5/850 
92 REICHELT, Frank.  „Sportclubs des DTSB der DDR – die Entsehung und Entwicklung in den 50er und 60er 
Jahren“ v BECKER, Christian. BUSS, Wolfgang. Aktionsfelder des DDR-Sports in der Frühzeit 1945-1965. 
Bonn: Bundesinstitut für Sportwissenschaft. 2001 
93 Zápis z jednání Výboru pro letní olympijské hry 21.-23.dubna 1956. SAPMO DR 5/850 
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I když se vrcholní představitelé obou německých olympijských výborů měli setkat až 

v září, nižší funkcionáři a zástupci jednotlivých sportovních svazů spolu byli v kontaktu 

častěji a to právě z výše zmiňovaného důvodu, že konkrétní jména sportovců neurčovaly 

olympijské výbory ale navrhovali je zástupci jednotlivých sportovních svazů, kteří se spolu 

museli dohodnout. K neformální dvouhodinové schůzce prezidentů německých olympijských 

výborů Karla Rittera von Halta a Heinze Schöbela došlo ještě 12.června během jezdeckých 

olympijských her ve Stockholmu. Karl Ritter von Halt na schůzce vyjádřil velké nespokojení 

s tím, že se NDR rozhodla bez předchozí konzultace se SRN vyslat na vlastní pěst na 

jezdecké hry svou vlastní delegaci sportovních funkcionářů.  

Člen olympijského výboru SRN Willi Daume nicméně ve svém tajném dopise 

ministrovi vnitra Gerhardu Schröderovi správně předpokládal, že se NDR bude před letními 

hrami v Melbourne snažit působit co nejvíce samostatně – o čemž svědčilo i zmiňované 

vyslání vlastní delegace do Stockholmu, kde po předchozí dohodě startovali pouze sportovci 

SRN94.  Bez jakékoliv konzultace s olympijským výborem SRN také následně tři sportovní 

funkcionáři NDR v létě odcestovali do Melbourne, aby zde údajně zkontrolovali, jak 

probíhají přípravy sportovišť. Nicméně po intervenci MOV nebyla tato samostatná delegace 

povolena a úkol její mise demonstrovat nezávislost olympijského výboru NDR tak zůstal 

nesplněn.95 Tři zástupci olympijského výboru NDR tak museli odcestovat do Austrálie na 

společnou německou pozorovací misi spolu se členy olympijského výboru SRN.96 

Pozorovací mise trvala od 21.srpna do 27.srpna a jen samotný let tehdejší delegaci zabral 59 

hodin a dalších 39 hodin strávili olympijští funkcionáři čekáním na přestupy. 

Východoněmecká delegace, ve které byl prezident olympijského výboru Heinz Schöbel, 

viceprezident Günter Heinze a sekretář výboru Heinz Schlosser, mj. zjišťovala, jak vypadají 

sprchy a šatny na olympijském stadionu, jak hluboký je bazén pro plavecké disciplíny a 

z jakého materiálu budou olympijské boxerské rukavice. Úkolem ale bylo nejen zmapovat 

stav a podobu sportovišť ale také zjistit, jaké politické klima ohledně německé otázky 

v Austrálii panuje. Své dojmy shrnuli členové delegace v závěrečné zprávě následovně: 

„Všichni se vyjadřovali o společném olympijském družstvu s nadšením. Nicméně náš osobní 

dojem je, že tento přátelský a otevřený přístup byl spojen jenom s ryze organizačními 

záležitostmi. Jakmile se v diskusi objevily nějaké politické otázky, byť například souvisely 

právě s organizačními nebo technickými problémy, tak jsme narazili na velice rezervovaný 

                                                
94 Zápis z jednání prezidentů olympijských výborů 12.6. 1956 ve Stockholmu. SAPMO DR 5/850 
95 Oficiální koncept pro vyjednávání olympijských výborů ve dnech 22. a 23.září 1956. SAPMO DR 510/129 
96 Zpráva z přípravné cesty do Melbourne 29.srpna 1956. SAPMO DR 5/850 
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přístup. Pro všechny zástupce organizátorů zkrátka existuje jen jedno olympijské družstvo a 

nikdo nepřipouští v tomto směru žádnou diskusi.“97 

Počátkem června vybral olympijský výbor NDR svého atašého pro olympijské hry 

v Melbourne. Jeho úkolem bylo zajistit přímo na místě všechny náležitosti spjaté s pobytem 

východoněmeckých olympioniků v Austrálii. Jako stranicky spolehlivý člověk byl pro tuto 

funkci vybrán člen Komunistické strany Austrálie spisovatel Walter Kaufmann, který byl už 

ve druhé polovině roku 1955 pozván na několik týdnů do NDR, aby zde byl náležitě 

proškolen a připraven na svůj olympijský úkol. 

Na svém druhém zasedání 21.června také výbor pro letní olympijské hry doporučil 

sportovním funkcionářům, aby u MOV usilovali o dosažení naprosté samostatnosti a 

nezávislosti pro olympijský výbor NDR.98 Walter Kaufmann zde přednesl obsáhlý referát o 

stávající situaci v Austrálii a zodpověděl různé otázky členů olympijského výboru: 

„Australské brambory jsou podobné jako ty v NDR, takže není nutné je tam 

dovážet…Komunistická strana Austrálie nemá v parlamentu takřka žádný vliv…O NDR a o 

to,  že se jedná o samostatný a suverénní stát mají Australané jen malé povědomí a často pro 

ni používají označení sovětská okupační zóna.“99 Jako nejlepší možnou strategii, jak získat 

pro NDR co největší sympatie místních obyvatel i diváků, doporučil Walter Kaufmann 

následující: „V Austrálii hraje velkou roli princip fair-play. Sportovcům bych doporučoval 

chovat se skromně a příjemně. Vzpomeňte si, jak velkou přízeň si získal na minulých 

olympijských hrách Emil Zátopek. I australští sportovci, kteří se jinak o politické otázky 

nezajímají, získali díky němu povědomí o tehdejším Československu a začali se o tuto zemi 

zajímat.100 Doporučení Waltera Kaufmana pak východoněmecké ministerstvo zahraničí 

zapracovalo do Direktivy pro olympijské účastníky, která určovala přesná pravidla pro to, jak 

se členové olympijské výpravy mají v Austrálii chovat. Mj. se zde psalo: „Sportovcům musí 

být jasné, že na jejich vystupování závisí výsledný dojem, jaký si Australané a občané dalších 

států udělají o NDR. Účastníci olympijských her by měli šířit pravdivý obraz o NDR a to jak 

svým chováním, tak v rozhovorech s místními lidmi a se sportovci z jiných zemí. Pomohou tak 

opravit falešné představy o NDR, které šíří kapitalistický tisk.“101 Postupem času se pro 

                                                
97 Zpráva z přípravné cesty do Melbourne 29.srpna 1956. SAPMO DR 5/850 
98 Protokol ze zasedání výboru pro letní OH dne 21.6. 1956. SAPMO DR 510/365 
99 Protokol ze zasedání výboru pro letní OH 21.6. 1956. DR 510/365 
100 Protokol ze zasedání výboru pro letní OH 21.6. 1956. DR 510/365 
101 MFAA A 16443 Direktive fűr die Olympiade-Teilnehmer. 24.10.1956 v PREILOWSKI, Volker. „Die 
Aufnahme internationalen Sportbeziehungen durch die DDR im Zeitraum 1949 – 1956“. (diplomová práce, 
Universität Kassel). 1998 
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vrcholové sportovce NDR vžil termín diplomaté v teplácích (Diplomaten in Trainingsanzug), 

který údajně poprvé pro označení sportovců NDR použil Walter Ulbricht.  

I když se přání výboru pro letní olympijské hry o samostatně fungujícím olympijském 

výboru NDR nepodařilo splnit, tak i možnost vyslání společného družstva na letní hry bylo 

politickou elitou NDR vnímání jako velký úspěch. V oficiálním konceptu pro vyjednávání 

olympijských funkcionářů ve Výmaru v září 1956, který vypracoval právě výbor pro letní 

olympijské hry, stálo nasledující: „Pro NDR je vznik společného olympijského družstva 

úspěch. I když sportovci NDR budou na OH v Melbourne startovat v rámci společného 

německého družstva, všichni budou muset vzít na vědomí existenci olympijského výboru NDR 

a existenci NDR jako takové... Účast na OH v Melbourne umožní NDR zajistit si 

respektované místo v mezinárodním sportovním dění a upevní její členství v mezinárodních 

sportovních federacích.102  

 

3.6. Jednání	  ve	  Výmaru	  
 

Předposlední společné jednání obou olympijských výborů před odletem do Austrálie 

se konalo 22.září ve Výmaru. Zástupci NDR na schůzku odjížděli s dobrými pocity a 

s optimistickými vyhlídkami, protože samotná účast na letních olympisjkých hrách byla pro 

NDR úspěchem a i kdyby jednání dopadlo jakkoliv, tak už ji prakticky nic nemohlo ohrozit. 

Sedmihodinového jednání v luxusním, historickém hotelu Elephant se opět osobně účastnili 

oba prezidenti olympijských výborů – Heinz Schöbel a Karl Ritter von Halt. Za NDR 

vyjednávali ještě Günther Heinze, Rudi Reichert a Heinz Schlosser. Na straně SRN 

přicestovali do Výmaru navíc taky prezident fotbalového svazu Peco Bauwens, Willi Daume 

a Walter König.103 

Jak již bylo zmíněno výše, olympijské výbory sice dohodly rámcovou podobu 

družstva, ale konkrétní členy týmu museli v první řadě vybrat zástupci jednotlivých 

sportovních svazů. V lehké atletice, plavání, boxu, zápase, vzpírání, plachtění a cyklistice 

měly proběhnout srovnávací závody mezi NDR a SRN. Na základě jejich výsledků by se 

nominovali členové společného týmu. V případě kolektivních sportů se měli zástupci 

sportovních svazů dohodnout. To se ukázalo jako velký problém například v případě fotbalu, 

protože zrovna oba fotbalové svazy se vůbec nemohly shodnout nejen na výsledné sestavě 
                                                
102 Oficiální koncept pro vyjednávání olympijských výborů ve dnech 22.9. 1956 ve Výmaru. SAPMO DR 510/ 
129 
103 Písemný zápis z jednání  německých olympijských výborů ve Výmaru 22.9. 1956. SAPMO DR 510/129 
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olympijského fotbalového mužstva, ale ani na formě, jakou se měli jednotliví hráči vybírat. I 

přes to, že se na jednání ve Výmaru problém fotbalového družstva řešil velmi dlouho, 

výsledkem bylo, že se výsledná podoba družstva a vůbec celá jeho účast nebo neúčast na 

hrách odsunula na další jednání na říjen. Stejně tak se opět odsunula otázka, kdo bude 

zastávat symbolicky významnou funkci vedoucího výpravy (Chef de Mission) a jaké skladba 

se bude hrát vítězům místo státní hymny. Kromě fotbalových svazů se všechny sportovní 

svazy dokázaly dohodnout alespoň na počtu startujících. V tiskové zprávě, která po zasedání 

ve Výmaru vyšla, stálo pouze to, že konečnou podobu společného týmu se veřejnost dozví 

16.října a že se předběžně počítá se 110 závodníky.104 

 

3.7. Jednání	  v	  Kolíně	  nad	  Rýnem	  	  
 

Poslední jednání před odletem do Austrálie proběhlo 15.října v Kolíně nad Rýnem. 

Vyřešily se zde do té doby nedojednané a symbolicky významné otázky hymny a obsazení 

pozice vedoucího výpravy – tzv. Chef de Mission. Olympijským vítězům se měla místo státní 

hymny zahrát Óda na radost Ludwiga van Beethovena. Ze strany NDR se tak jednalo o 

úspěch, neboť použití klasické hudby namísto státní hymny navrhoval Heinz Schöbel už na 

prvním společném setkání olympijských výborů v srpnu roku 1955 v Hinterzartenu.105 

 Pozici vedoucího výpravy získal olympijský vítěz v hodu oštěpem z roku 1936 

Gerhard Stöck ze SRN. V tomto směru by se mise NDR mohla zdát neúspěšná, nicméně 

olympijské stanovy výslovně připouštěly pouze jednoho vedoucího výpravy a SRN a NDR se 

dohodly, že jej bude nominovat ta země, která bude mít ve společném družstvu víc sportovců. 

Protože do Melbourne mělo cestovat 132 aktivních olympioniků ze SRN ve srovnání 

s pouhými 37 sportovci z NDR, nedalo se v tomto ohledu nic měnit. Nicméně funkce 

vedoucího výpravy byla ryze symbolická, protože o všechny praktické věci související 

s pobytem východoněmecké části společného družstva v Melbourne měl na starosti už 

zmiňovaný Walter Kaufmann.  

 V dalším bodě jednání, kterým bylo případné přijetí celoněmeckého družstva 

velvyslancem SRN v Austrálii, se ovšem NDR podařilo přemluvit zástupce SRN k tomu, že 

přesvědčí západněmecké ministerstvo zahraničí, aby přijetí u velvyslance zrušili. To se 

nakonec také stalo. Další podobný problém představoval pro olympijský tým NDR ples 
                                                
104Písemný zápis z jednání německých olympijských výborů ve Výmaru 22.září 1956. SAPMO DR 510/129 
105Zápis z jednání olympijských výborů v Hinterzartenu 27.-28.srpna 1955. SAPMO DR 510/129  
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německého klubu v Melbourne.  Všichni němečtí sportovci na nej byli předem pozváni a 

původně na něj měl přijít i velvyslanec SRN. Ovšem i z tohoto setkání sešlo, jednak proto, že 

hrozilo že by během příchodu velvyslance na ples mohla zaznít státní hymna SRN – s čím 

nesouhlasili zástupci NDR, jednak proto, že sám velvyslanec nakonec svou účast na plese 

zrušil, aby se zbytečně nemusel oficiálně stýkat se sportovními funkcionáři a tudíž i státními 

zástupci NDR.106 O neúčasti velvyslance SRN na plese německého klubu v Melbourne 

informoval přímo z Austrálie i novinář z časopisu Sportbeobachter, jako důvod jeho neúčasti 

uvedla, že si velvyslanec zřejmě “nechtěl oficiálně podat ruku se zástupci NDR.“107 

 

3.8. Před	  odletem	  do	  Melbourne	  
 

NDR se před vlastním obyvatelstvem snažila olympijské hry co nejvíc 

propagandisticky využít. Celý tým se před odletem do Austrálie sešel ve sportovním centru 

v Kienbaumu. Během několikadenního pobytu, který začal 22.října, absolvovali členové a 

členky olympijského týmu mj. přednášku tajemníka olympijského výboru Heinze Schlossera 

o tom, jak se mají během cesty a pobytu v Austrálii chovat a obsáhlou instruktáž dostali také 

od prezidenta olympijského výboru Güntera Heinze.108 Každé ráno měli sportovci slavnostní 

nástup během kterého společně zpívali píseň Du hast ja ein Ziel vor den Augen. 

 30.října proběhlo oficiální velkolepé rozloučení s olympijskou výpravou v Deutsche 

Sporthalle. Veřejnosti zde byli představeni všichni členové týmu a Walter Ulbricht zde 

přednesl proslov o významu, jaký pro NDR účast na letních olympijských hrách má, navíc se 

ve svém projevu viditelně snažil naznačit spojitost mezi mezinárodní sportovní scénou a 

světem mezinárodní politiky: „Ještě před časem si některé kruhy v kapitalistickém světě 

myslely, že bude možné zapřít existenci NDR..výstavba socialismu u nás ale už přinesla první 

ovoce a dnes má nejden zástupce buržoazních států zájem navázat s NDR hospodářské a 

politické vztahy. Ti, kdo chtěli NDR přehlížet jsou dnes ve stále težší pozici...stoupající 

výkonnost našich sportovců jenom podtrhla jejich právo, zastupovat NDR na olympijských 

hrách.“109 

 Slavnostní řeč pronesl také prezident olympijského výboru Günter Heinze: „Vážený 

pane prezidente, mohu vás ujistit, že každý člen našeho družstva si je vědom, jak velké cti a 
                                                
106 BLASIUS, Tobias. Olympische Bewegung, kalter Krieg und Deutschland politik 1949 – 1972. Frankfurt am 
Main: Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften. 2001 
107 Sportbeobachter 10.12. 1956. SAPMO DR 510/121 
108 Zpráva o přípraveném pobytu olympijského týmu v Kienbaumu 30.října 1956. SAPMO DR 510/365 
109 Deutsches Sportecho Nr.88. 2/3.11. 1956. SAPMO DR 510/121 
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jak velkého vyznamenání se mu dostalo, když může v Melbourne reprezentovat naši 

republiku. Ujišťuji vás, že budeme se ctí zastupovat naši republiku, která našim sportovcům 

poskytuje výborné podmínky ke zvyšování výkonu a k rozvoji.“110 Všichni zúčastnění potom 

zazpívali státní hymnu NDR a v hale byla slavnostně vyvěšena vlajka NDR. Celá tato akce 

měla zdůraznit jak velký státní význam účast na olympiádě pro NDR má a navíc měla 

východoněmecké veřejnosti jasně ukázat, že NDR startuje sice v rámci společného 

německého družstva, ale jako zcela samostatná jednotka reprezentující výhradně NDR. 

Olympijské družstvo oficiálně přijal také prezident NDR Wilhelm Pieck. Jak přijetí u 

prezidenta, tak slavnostní akt v Deutsche Sporthalle byly vyjádřením „úzkého vztahu vlády 

NDR a východoněmeckých sportovců.“111 

 Další podobnou olympijskou demonstrací východoněmecké státnosti představovalo 

zapálení olympijského ohně, který hořel v Deutsche Sporthalle po celou dobu trvání 

olympiády a 22.listopadu ho tady zapálil bronzový medailista ze zimních olympijských her 

Harry Glaβ. Nad hořícím olympijským ohněm byla následně vyvěšena státní vlajka NDR 

spolu s olympijskou a australskou vlajkou. NDR se tak ještě před samotným zahájením her 

snažila maximálně využít propagandistický potenciál své účasti na olympiádě k utvrzení 

vlastní státnosti.  

                                                
110 Zpráva z rozloučení s olympijským týmem v Deutsche Sporthalle 30.října 1956. SAPMO DR 510/365 
111 Zpráva o účasti sportovců NDR na olympijských hrách v Melbourne. SAPMO DR 510/ 371  
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4. Společné	  olympijské	  družstvo	  SRN	  a	  NDR	  v	  praxi	  v	  Melbourne	  	  
 

4.1. Mezinárodní	  situace	  na	  podzim	  1956	  
 

Členové společného olympijského družstva odletěli do Melbourne celkem pěti 

různými lety, nicméně největší část východoněmecké výpravy, celkem 36 lidí včetně 

prezidenta Güntera Heinze a tajemníka Heinze Schlossera, letěla prvním letem 2.listopadu. 

Během mezipřistání ve Winnipegu chtěl německé olympioniky přijmout konzul SRN, Heinz 

Schöbel ale výslovně požadoval oficiální přijetí i pro sportovce z NDR. Případné prekérní 

situaci se nakonec konzul vyhnul a olympioniky ve Winnipegu přivítal pouze předseda 

místního německého spolku.112 

Letní olympijské hry v Melbourne probíhaly od 22.listopadu do 8.prosince roku 1956. 

Jednalo se o historicky první olympiádu, která proběhla na jižní polokouli  a čestnou 

patronkou her byla britská královna Alžběta II. Celkem se her zúčastnilo 3314 sportovců ze 

72 států. Protože v Austrálii platily přísné zákony o karanténě, proběhly olympijské soutěže 

v jezdectví v červnu ve Stockholmu. Dodnes se v případě Melbourne a Stockholmu jedná o 

jedinou olympiádu, v rámci které by část soutěžního programu proběhla na jiném místě a 

v jinou dobu než hlavní závody.  

Ještě před oficiálním začátkem olympijských her proběhl v Melbourne kongers MOV, 

jehož zahájení se účastnili oba prezidenti německých olympijských výborů. Prezident MOV 

Avery Brundage oběma oficiálně pogratuloval k úspěšnému sestavení společného 

olympijského družstva a označil jeho vznik za důkaz „síly olympijské myšlenky“.113  

V olympijském roce 1956 připadají vzájemné přestřelky SRN a NDR organizátorům her jako 

naprosté malichernosti ve srovnání se Suezskou krizí či s událostmi v Maďarsku. Na protest 

proti zásahu Francie a Velké Británie při Suezské krizi bojkotovaly olympijské hry Egypt, 

Irák a Libanon, komunistická Čína stáhla svou přihlášu na hry proto, že se jich účastnil 

Taiwan. Díky zvyšujícímu se mediálnímu pokrytí začala nabývat na významu možnost 

prezentovat svou účastí nebo neúčastí na hrách své politické postoje a názory. Přímo 

z olympijské vesnice na protest proti situaci v Maďarsku odjeli Nizozemci a Švýcaři. Dobová 

politická situace se ale občas projevila i na sportovním poli. Například maďarští vodní pólisté 

se během vzájemného zápasu tak brutálně poprali se svými sovětskými soupeři, že potyčku 
                                                
112 Zpráva o účasti sportovců NDR na olympijských hrách v Melbourne. SAPMO DR 510/ 371  
113 Zpráva o účasti sportovců NDR na olympijských hrách v Melbourne. SAPMO DR 510/ 371  
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olympioniků nakonec musela přijet řešit australská policie.114 Olympijská scéna zkrátka 

v Melbourne nebyla exkluzivním působištěm a symbolickým jevištěm pro politické a 

diplomatické zájmy SRN a NDR. Naopak. Díky tehdejším turbulentním událostem v jiných 

částech Evropy a světa, působil německo-německý problém jako mnohem méně významný a 

logicky mu australská i světová sportovní veřejnost věnovala menší pozornost než by si třeba 

NDR představovala. Nicméně všichni sportovci v olympijském týmu NDR byli řádně 

proškoleni o tom, jak se k tehdejším událostem v Egyptě a v Maďarsku mají stavět. „Všichni 

sportovci byli poučeni o hrdinském boji egyptského lidu a obdrželi správný náhled na 

maďarskou otázku...díky tomu mají naši sportovci jistotu, že přátelství se sovětskými 

sportovci nebylo nijak narušeno...Poučili jsme naše sportovce o tom, že se mají rovněž 

přátelsky chovat ke sportovcům z Maďarska a že jim v této nelehké situaci mají podat 

pomocnou ruku. Tato naše činnost se setkala s nelibostí některých členů západoněmecké části 

družstva, ti navíc události v Maďarsku vnímali zcela popleteně a hrozili, že svůj pohled na 

maďarské události sdělí našim sportovcům.“ 115 

K variantě neúčasti na olympiádě se chvíli přiklánělo i ministerstvo zahraničí SRN. 

Sportovní funkcionáři v čele s Karlem Ritterem von Haltem a  Willi Daumem ale dokázali 

ministra zahraničí Heinricha von Brentana a kancléře Konrada Adenauera přesvědčit o tom, 

že pokud by se SRN her neúčastnila, tak by jediným zástupcem celého Německa na hrách 

byla NDR. 16.listopadu proto západoněmečtí vládní činitelé oznámili, že sportovci ze SRN 

na hrách startovat budou.116 Nicméně s ohledem na stávající ožehavou situaci vnímali 

organizátoři her a členové MOV německé neshody uvnitř společného družstva spíš jako 

okrajovou záležitost. Důležité bylo, že se družstvo her účastnilo. Jak ve skutečnosti 

fungovalo už členové MOV neřešili.  

 

4.2. Dva	  autonomní	  týmy	  nebo	  jedno	  společné	  družstvo?	  
 

 To, co by se nezasvěcenému pozorovateli neznalému německé situace mohlo zdát 

jako malichernost, ale pro SRN a NDR představovalo symbolicky důležité záležitosti. První 

spory se objevily už během slavnostního zahájení her a během oficiálního nástupu 

olympijských družstev. Sportovní funkcionáři se dlouho nemohli dohodnout, kdo půjde 
                                                
114 BLASIUS, Tobias. Olympische Bewegung, kalter Krieg und Deutschland politik 1949 – 1972. Frankfurt am 
Main: Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften. 2001. s.156 
115 Zpráva o účasti sportovců NDR na olympijských hrách v Melbourne. SAPMO DR 510/ 371  
116 BLASIUS, Tobias. Olympische Bewegung, kalter Krieg und Deutschland politik 1949 – 1972. Frankfurt am 
Main: Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften. 2001.s.156 
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v čele společného týmu. Vítězem v této kauze byla NDR, protože se jí podařilo SRN přinutit 

ke kompromisu. Vpředu šli nakonec prezident atletického svazu SRN Max Danz a prezident 

olympijského výboru NDR Heinz Schöbel.117 Vzájemná špatná komunikace a také fakt, že se 

jednotlivé části oblečení pro účastníky olympijských her šily jak na území SRN, tak v NDR, 

se podepsaly na tom, že slavnostního nástupu se nemohli zúčastnit všichni členové 

společného olympijského družstva, protože někteří z nich nedostali včas oblečení na nástup. 

Během slavnostního zahájení her nesl vlajku společného německého družstva běžec 

Karlfriedrich Haas z Norimberka, NDR se podařilo získat právo nést vlajku během 

závěrečného ceremoniálu, kdy se této funkce ujal atlet Klaus Richtzenhain z Lipska.118 

 Ve společném německém družstvu bylo 37 sportovců z NDR a 141 ze SRN. 

V některých sportech jako byl například fotbal, pozemní hokej, vodní pólo nebo šerm 

startovali výhradně jen zástupci SRN.119 NDR defacto startovala na letních olympijských 

hrách v Melbourne v těch sportovních disciplínách, ve kterých posléze vynikala a na které se 

také v dalších letech specializovala na úkor dalších sportů. V Melbourne tak NDR 

reprezentovali zejména lehcí atleti, plavci a cyklisté. Zejména plavání bylo svého času 

v NDR hodně prosazováno, mj. proto, že jeden plavec mohl na olympijských hrách získat 

vícero medailí. Kromě sportovců, olympijských funkcionářů, trenérů a lékaře, měla NDR na 

hrách také zastoupení médií. Nejvýznamnějším zástupcem východoněmeckého tisku byl 

novinář Klaus Ullrich, do Austrálie přicestoval už o několik týdnů dřív, aby zde připravil 

podmínky pro pobyt svých dalších osmi kolegů. „Byl jsem v Austrálii už několik týdnů před 

zahájením her. Přijel jsem sem spolu s Walterem Kaufmannem, který byl atašé 

východoněmecké olympijské delegace, a měl zde vyřídit všechny náležitosti spojené s pobytem 

našeho olympijského družstva. Já jsem to samé vyřizoval pro naše novináře.  Hned po příletu 

na letiště do Sydney mě obklopili australští novináři a chtěli vědět podrobnosti o NDR, mj. se 

mě ptali na ceny brambor u nás. V Austrálii totiž v té době panovala velká neúroda a 

brambory zde byly velmi drahé.“120 

 Velká část olympijského družstva NDR, celkem 36 lidí, dorazila do Melbourne také 

s velkým předstihem před zahájením her a to konkrétně 6.listopadu. Pro představu, jak 

vypadaly tehdejší cestovní podmínky – cestující na olympiádu nastoupili 2.listopadu ráno do 

letadla v Hamburku, noc ze 3. na 4.listopadu strávili v Honolulu, kde čekali na další letecký 
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spoj, a 6.listopadu večer dorazili do Austrálie.121 Celkem dorazila kompletní 

východoněmecká výprava do Austrálie pěti různými lety. Poslední dva členové výpravy, 

boxerský rozhodčí Heinz Hertel a funkcionář Fritz Staake, přiletěli do Austrálie 20.listopadu. 

Letadla sice tým NDR sdílel s výpravou SRN, nicméně každý si platitl zvlášť náklady za své 

cestující a defacto obě části družstva cestovali do Melbourne odděleně, protože  první let byl 

skoro celý obszen téměř kompletním týmem sportovců z NDR. Celkem starovalo na 

olympiádě 37 sportovců a sportovkyň, ze sportovních funkcionářů byli na hrách přítomni 

členové olympijského výboru Heinz Schöbel, Günther Heinze a Heinz Schlosser, lékař Josef 

Nöcker a celá skupina trenérů a rozhodčích Gerhard Michael, Jule Feicht, Erich Sonnenberg, 

Heinz Birkemeyer, Ewald Mertens, Werner Schiffner, Karl Lorenz, Fritz Schubert, Hans 

Erstling, Kurt Prümer, Heinz Hertel.   

Ženská a mužská olympijská vesnice byly na olympiádě v Melbourne dle tehdejších 

olympijských zvyklostí přísně odděleny ostnatým drátem. Členové společného týmu sice 

bydleli pohromadě v jedné části olympijské vesničky, ale jinak se prakticky nestýkali. Jak 

vzpomínal Manfred Ewald: „Co se týká například štafetových závodů, ve kterých startovali 

sportovci nebo sportovkyně z obou zemí, tak tam jsme se snažili o společné tréninky. Jinak 

ale měla každý část družstva svůj program.“122 Ve většině disciplín ale probíhaly tréninky 

zcela odděleně. Jak vzpomínal boxer Wolfgang Behrendt v rozhovoru pro noviny Neues 

Deutschland rozhodně se v Melbourne nedalo mluvit o nějaké německo-německé 

vzájemnosti. „Boxeři během olympiády neměli ani jeden společný trénink, navíc boxeři ze 

SRN přicestovali na hry až o řadu dní později než boxerská výprava z NDR.“123 

Obě části společného týmu zkrátka fungovaly jako samostatné jednotky. Problémy nastaly 

právě ve chvíli, kdy měla obě družstva spolupracovat. To byl například případ ženské 

sprineterské štafety. NDR chtěla štafetu sestavit pouze ze svých atletek, východoněmecká 

ženská štafeta ve složení Gisela Köhler, Christa Stubnick, Barbara Mayer a Gisela Henning 

totiž držela světový rekord 45,2 sekund ve štafetě na 4x100 metrů. SRN ovšem v ženské 

olympijské štafetě ze symbolických důvodů také chtěla mít svou zástupkyni. Nakonec vybrali 

Eriku Fisch. Čtveřice atletek Christa Stubnick, Gisela Köhler, Barbara Mayer a Erika Fisch 

několik dní před odletem společně trénovala v Berlíně. Atletky poté odletěly do Melbourne 

spolu prvním letem 2.listopadu, údajně se pak také ubytovaly spolu v jednom domku 
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v olympijské vesničce.124 Poté, co o několik dní později přiletěl zbytek západoněmecké 

delegace, musela se Erika Fisch odstěhovat k ostatním olympionikům SRN, což bylo logické, 

protože obě družstva bydlela odděleně, nicméně tuto skutečnost poté NDR používala jako 

důkaz toho, že SRN neměla zájem na pospolitosti společného družstva.  

Během soutěže ve skoku do dálky se ale Erika Fish zranila, a proto poté nebyla 

zdravotně schopná nastoupit ke štafetovému běhu. Místo ní běžela západoněmecká 

překážkářka Maria Sander, které se nepodařila předávka s Christou Stubnick a následkem 

dalších chyb skončila německá štafeta na šestém místě. NDR to přičítala tomu, že jim SRN 

nedovolila sestavit štafetu výhradně z atletek NDR.  

I když se sportovní funkcionáři obou družstev ve svých vyjádřeních pro domácí tisk 

vyjadřovali o tom, že obě části družstva fungují jako samostatné jednotky, zda tomu bylo ve 

skutečnosti a za všech okolností tak, lze dnes jen již těžko určit. Například velvyslanec SRN 

uvedl ve své zprávě z olympijských her pro ministerstvo zahraničí následující: „Prezident 

Svazu lehké atletiky SRN Max Danz si na závěrečném plese německého spolku na veřejnosti 

připíjel  na bratrství s prezidentem olympijského výboru NDR Heinzem Schöbelem a nechal 

se od něj veřejně poučovat o tom, že kdyby si politici vzali příklad ze sportovců, pohnula by 

se brzy celoněmecká situace z místa a časem by se ukázalo, který společenský systém je 

lepší.“125 Max Danz si ovšem v té době dělal naděje na křeslo v MOV, kde by vystřídal Karla 

Rittera von Halta, takže je možné, že se jen snažil získat sympatie NDR, které by mu 

případně mohly pomoct tuto funkci získat. Variantě, že se Max Danz choval ryze 

pragmaticky, než že by se jednalo o jeho osobní sympatie k NDR nasvědčuje i jeho vyjádření 

pro západoněmecký tisk těsně před zahájením olympiády: „NDR se snaží své sportovce 

separovat od našich, sportovci NDR trénují sami a dokonce i jedí u jiného stolu. Jejich pokus 

bydlet v jiné části olympijské vesnice než my byl naštětstí díky zásahu vedoucího delegace 

Gerharda Stöcka zmařen.“126 

 Velvyslanec SRN dále ve své zprávě pro ministerstvo zahraničí vyjádřil domněku, že 

sportovci NDR byli instruováni k tomu, aby “ostatním účastníkům olympijských her, zejména 

těm z afrických zemí, vysvětlili, že na území Německa je jen jeden demokratický stát NDR a 

kapitalistická západní zóna a dále aby všem účastníkům objasnili v čem spočívají výdobytky 

NDR.“ Zároveň ale velvyslanec poukázal na obrovské množství tzv. havajských košil, které 
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si východoněmečtí olympionici v Austrálii nakoupili a viděl v nich důkaz, že “sportovci NDR 

nejsou schopni odolávat lákadlům západního stylu života.“127 

 

4.3. NDR	  slaví	  úspěchy	  
 

Pro NDR bylo první vystoupení na letní olympiádě úspěšné. Získala tady dokoce 

svoji první zlatou olympijskou medaili. Vybojoval ji tehdy dvacetiletý boxer v bantamové 

váze Wolfgang Behrendt z Berlína. Kromě jedné zlaté získala NDR v Austrálii ještě  čtyři 

stříbrné medaile. Získali je následující sportovci: Christa Stubnick v běhu na 100m a v běhu 

na 200m, Gisela Köhler v běhu na 80m překážek a Klaus Richtzenhain v běhu na 1500m. 

Poslední medailí byla jedna bronzová, kterou vybojovala Eva-Maria Ten Elsen v plavání na 

200m prsa. Východoněmecký cyklista Gustav-Adolf Schur získal spolu v družstvu s cyklisty 

ze SRN bronz. To byla jediná společná medaile SRN a NDR na těchto hrách. V neoficiálním 

medailovém hodnocení obsadila NDR  mezi 67 zúčastněnými státy patnácté místo hned za 

Československem, které tehdy bylo čtrnácté. SRN skončila v medailovém žebříčku na sedmé 

pozici. 

  Kromě medailí dosáhla NDR v průběhu olympijských her v Melbourne dalších 

významných pokroků v průniku na mezinárodní sportovní scénu, protože její svaz pozemního 

hokeje a zejména pro NDR klíčový svaz lehké atletiky byly oficiálně přijaty do 

mezinárodních federací. Jako velký mezinárodní úspěch byl v domácím tisku prezentován 

také výkon boxerského rozhodčího Horsta Hertela, kterého vyhlásil generální tajemník 

organizace AIBA nejlepším rozhodčím celých olympijských her.128 NDR se navíc 

v Melbourne aktivně zúčastnila mezinárodních kongresů plavecké, basketbalové, vzpěračské 

a zápasnické federace. Jedním z hlavních cílů účasti na těchto kongeresech bylo ukázat všem 

přítomným, že NDR je rovnocenným partnerem SRN a že na sportovním poli rozhodně 

nemůže být řeč o jakémkoliv výsadním právu SRN na zastupování celoněmeckých zájmů. 

V závěrečném zprávě o účasti na olympijských hrách se píše, že tento cíl byl veskrze 

naplněn: „Přítomnost našeho zástupce na kongrese mezinárodní plavecké federace a jeho 

aktivní zapojení do tamní diskuse udělalo na všechny přítomné pozitivní dojem. Stejně tak 
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bylo díky přítomnosti zástupce SRN všem jasné, že na území Německa nyní existují dva 

samostatné plavecké svazy.“129 

 Kromě aktivní účasti na mezinárodních kongeresech se sportovní funkcionáři NDR 

snažili navazovat přátelské vztahy s členy olympijských výborů jiných zemí. „Kromě 

stávajících kontaktů s našimi přáteli ze socialistického tábora jsme upevnili a nebo nově 

navázali pomocí osobních rozhovorů styky se zástupci olympijských výborů Indie, Norska, 

Austrálie, Finska, Švédska, Japanska a Turecka.“130 

Prezident olympijského výboru NDR Heinz Schöbel byl také s celkovou účastí NDR 

na hrách v Austrálii velmi spokojen a zhodnotil pro magazín Deutscher Sport účast na 

olympijských hrách následovně: „Nemůže být pochyb o tom, že společné německé družstvo 

tady v Melbourne bylo podstatně úspěšnější než skupina sportovců SRN, která před čtyřmi 

lety startovala na letních olympijských hrách v Helsinkách. V medailovém hodnocení 

skončilo celoněmecké družstvo na čtvrtém místě za SSSR, USA a Austrálií. Mnoho členů 

MOV mi také gratulovalo k dobré spolupráci našeho olympijského výboru s olympijským 

výborem SRN. Celý sportovní svět považuje tuto dobrou spolupráci rovnocenných zástupců 

obou německých států na poli sportu za velmi povzbudivou.“131 

Zdánlivě nevýznamné potyčky a symbolická gesta ze strany obou olympijských 

výborů, které provázely celé tvoření společného týmu, pokračovaly i během konání her. 

Například všichni němečtí medailisté, včetně těch ze SRN, obdrželi už v olympijské vesnici 

plaketu se symbolem olympijského výboru NDR. Symbolické kroky s politickým podtextem 

ale na poli olympijského sportu nepodnikala jen NDR ale i SRN. Například po návratu 

sportovců z olympiády v Melbourne chtěl západoněmecký prezident v Bonnu oficiálně předat 

všem medailistům vyznamenání v podobě stříbrného vavřínového listu. S tím, aby 

východoněmečtí sportovci cestovali do hlavního města SRN a převzali si tam od tehdejšího 

prezidenta SRN Theodora Heusse oficiální vyznamení, ovšem olympijský výbor NDR 

nesouhlasil a cestu sportovcům zakázal.132 Atletka Christa Stubnick se v deníku Neues 

Deutschland vyjádřila o pozvání do SRN následovně: „Nepřikládám ocenění od prezidenta 

Heusse žádnou váhu. Jsem policistka a sloužím lidu, od muže, který propaguje brannou 

povinnost, bych nikdy žádné vyznamenání nemohla přijmout.“133 

 

                                                
129 Zpráva o účasti sportovců NDR na olympijských hrách v Melbourne 11.ledna 1957. SAPMO DR 510/371 
130 Zpráva o účasti na kongresu MOV 11.ledna 1957 od Heinze Schöbela.  SAPMO DR 510/371 
131 Deutscher Sport. 1/1956. SAPMO DR 510/121 
132 Zpráva o účasti sportovců NDR na olympijských hrách v Melbourne 11.ledna 1957. SAPMO DR 510/371 
133Výstřižek z Neues Deutschland 8.12. 1956. SAPMO DR 510/121 
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4.4. Účast	  NDR	  na	  OH	  v	  Melbourne	  v	  oficiálním	  tisku	  
 

V době konání olympiády z Melbourne už sice byla možnost sledovat část her v 

televizním přenosu a nebo v rozhlase, nicméně klíčovým médiem a hlavním nositelem 

informací o olympijském dění byl pro většinu obyvatel NDR v roce 1956 stále tisk. V NDR, 

kde byl navíc už v roce 1956 olympijský sport chápán jako nástroj srovnání socialistického a 

kapitalistického systému, byly na sportovní žurnalisty kladeny velké nároky. A to zejména v 

případě informování veřejnosti o vrcholných sportovních událostech jako byly právě letní 

olympijské hry. Už v roce 1952 vydala Státní komise pro tělesnou kulturu a sport směrnici 

Úkoly tiskových orgánů demokratického sportovního hnutí, dle které se měla sportovní 

žurnalistika řídit. Mj. směrnice obsahovala následujíci: „Sportovní žurnalistika by se měla 

podílet na výchově sportovců NDR k socialistickému uvědomění…měla by přispívat k 

výchově zdravých, radostných a odhodlaných lidí, kteří milují svou zemi, stojí pevně za svou 

vládou a prezidentem, kteří ke cti své vlasti zvyšují své sportovní výkony, kteří jsou čestnými 

přáteli sovětského lidu, kteří jsou naplněni nenávistí ke všem nepřátelům míru a pokroku a 

kteří ochraňují socialistické výdobytky našich pracujících.“134 

Už v roce 1956 byla v olympijském zpravodajství patrná snaha NDR znatelně se v 

rámci společného olympijského družstva vymezit vůči SRN. V novinách se proto často 

objevovaly zmínky o mezinárodní družbě východoněmeckých sportovců a o tom jak 

olympionici NDR navazovali přátelství se sportovci z jiných zemí. Například deník Neues 

Deutschland napsal: „Naše štafetové běžkyně využily čas v Melbourne k návštěvě 

australských štafetových běžkyň a při šálku čaje si děvčata užila příjemné společné chvilky. 

Sportovkyně si vzájemně vyměnily tréninkové zkušnosti a také malé dárky.“135  

Olympijské hry, které skýtaly velkou možnost navázat osobní styky a přátelské 

vztahy, se NDR snažila využít ve prospěch navázání nových mezinárodních vztahů, v jejichž 

oblasti měla ve světě politiky značně ztíženou pozici díky SRN a Hallsteinově doktríně. Na 

australské olympiádě se tak například sportovní funkcionáři NDR spřátelili se zástupci 

olympijského výboru Indie a dohodli s nimi budoucí spolupráci, což povrzují slova 

viceprezidenta indického olympijského výboru: „Myslím, že brzy budeme mít příležitost 

                                                
134 GEBLER, Simone. MŰLLER, Anette. „Die Sportpresse 1945-1965“  v BUSS, Wolfgang. BECKER, 
Christian. Aktionsfelder des DDR-Sports in der Frühzeit 1945-1965, Bonn: Bundesinstitut für 
Sportwissenschaft. 2001.  
135GEBLER, Simone. MŰLLER, Anette. „Die Sportpresse 1945-1965“  v BUSS, Wolfgang. BECKER, 
Christian. Aktionsfelder des DDR-Sports in der Frühzeit 1945-1965, Bonn: Bundesinstitut für 
Sportwissenschaft. 2001.  
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upevnit navázané přátelství mezi sportovci NDR a Indie. Předal jsem našemu příslušnému 

ministerstvu stavební plány vysoké školy DHfK a poprosil jsem, zda by podobné zařízení 

mohlo vzniknout také u nás. Nejprve ale využijeme možnosti poslat naše studenty do vaší 

školy v Lipsku.“136 V závěrečné zprávě z olympijských her se dále psalo, že prezident 

olympijského výboru NDR Heinz Schöbel rozmlouval také se členy olympijských výborů ze 

skandinávských zemí, Japonska, Austrálie a Turecka.137 

Kromě demonstrace státní suverenity a mezinárodního postavení NDR se olympijské 

zpravodajství soustředilo také na to, aby ukázalo, že za sportovní úspěchy vděčí 

východoněmečtí olympionici tomu, jak skvěle se o ně režim v NDR o stará a jaké jim vytváří 

zázemí. Například na zprávu západních médií o tom, že někteří sportovci z NDR údajně 

chtěli zůstat v Austrálii, reagovala pro domácí tisk atletka Christa Stubnick následovně: 

„Lidé, kteří tohle píší, nás asi vůbec neznají, protože jinak by nerozšiřovali takový nesmysl. 

Cesta k našim medailím začala v naší domovské NDR, do které se po ukončení olympijských 

her radostně vrátíme.“ Její kolegyně atletky Gisela Köhler a Barbara Meyer a trenér Heinz 

Birkemeyer dodali: „Těšíme se na naši vlast a na všechny, kteří nám umožnili tuto krásnou 

cestu. Těšíme se na naše kamarády a přátele. Proto nashledanou v Berlíně.“138 Úspěšní 

sportovci měli jít občanům NDR příkladem a ukázat jim, jak výjimečný a krásný je život v 

NDR. O tom, jaké nadstandardní podmínky mají východoněmečtí sportovci a jak skvěle se o 

ně vláda NDR stará, měl sportovní fanoušky v NDR přesvědčit následující příklad, o kterém 

se mohli dočíst v předním sportovním magazínu Deutscher Sport. Vodní pólista ze Singapuru  

prý byl velmi překvapen, když mu východoněmečtí novináři vyprávěli o tom, jakou podporu 

od státu mají jejich olympionici: „Narozdíl od vašich sportovců jsem od naší olympijské 

komise nedostal vůbec žádné peníze na sportovní vybavení a ani žádné kapesné na můj pobyt 

v Melbourne. Nedostanu ani žádnou finanční náhradu za to, že jsem v době konání olympiády 

nemohl chodit do zaměstnání.“139 

 Své dojmy z olympijských her podrobně sepsal pro magazín Deutscher Sport 

desetibojař Walter Meier. Z propagandistických důvodů se ve svém líčení nesoustředil jen na 

sport, ale i na věci, které s olympijským děním příliš nesouvisely: „I tady v Austrálii mají 

problém s nedostatkem bytů. Stavba malého domku, který bychom u nás v NDR postavili za 

čtrnáct dní, jim tady ale zabere půl roku... Australané jsou pyšní na to, že každý pátý obyvatel 

                                                
136 Deutscher Sport 2/1957. SAPMO DR 510/121 
137 Zpráva o účasti sportovců NDR na olympijských hrách v Melbourne 11.ledna 1957. SAPMO DR 510/371 
138 Neues Deutschland 26.listopadu 1956 v BUSS, Wolfgang. BECKER, Christian. Aktionsfelder des DDR-
Sports in der Früzeit 1945 – 1965. Bonn: Bundesinstitut für Sportwissenschaft. 2001 
139 Deutscher Sport 2/1957. SAPMO DR 510/121 
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vlastní auto, ale na ulicích tady nezřídka vidíte jezdit tak staré rachotiny, že u nás v NDR 

bychom je už dávno sešrotovali.“140  Ovšem ani samotné olympijské hry neunikly Meierově 

kritice: „Quo vadis Olympia? Olympijská myšlenka se kamínek po kamínku drolí. Někdo si z 

olympiády udělal propagandu na svou šovinistickou teorii o nadřazené vládnoucí rase, jiný 

bere olympiádu jako možnost vyjádřit svá politická přesvědčení a třetí na ni chce jenom 

vydělat peníze.“141  

Příjezd olympijské výpravy NDR z Melbourne byl naplánován velmi pečlivě, pro 

tiskovou konferenci, která následovala hned po návratu, byl vypracován podrobný plán.142 

Jako jeden z hlavních cílů tiskové konference určoval bylo určeno přesvědčit veřejnost o tom, 

že olympijský sport je výjimka a že se jedná o jedinou oblast, kde lze očekávat spolupráci 

obou Němecek: „Vytvoření společného družstva a jeho účast na olympijských hrách je velmi 

přeceňována. Sestavení společného olympijského družstva vnímají někteří jako precendent 

pro další oblasti jako je například hospodářtsví a politika. 29.zasedání centrálního komitétu 

SED  upozornilo na nesmyslné řeči a snění o sjednoceném Německu, které se v souvislosti s 

vytvořením společného německého olympijského družstva objevily. Nejdůležitějším úkolem 

tiskové konference je vysvětlit lidem stanovisko SED k této problematice.“143 

 Kromě toho, že NDR chtěla svým občanům na tiskové konferenci důrazně vysvětlit, 

že existují dve Německa a že kromě společného olympijského družstva rozhodně žádné další 

sbližování nelze očekávat, bylo dalším úkolem tiskové konference namotivovat další 

zájemce, zejména z řad mladých lidí, aby se vydali na cestu vrcholového sportu: „Úspěchy 

našich olympioniků vyvolaly u obyvatel a zejména mezi mládeží velký zájem o sport. Úspechy 

našich sportovců proto musíme řádně zúročit a zájem mladých lidí o sport musíme svést do 

těch správných kolejí.“144 

 Kromě cílů tiskové konference obsahoval plán také předem vytvořený seznam otázek 

a vhodných odpovědí na ně. Pochopitelně se nejednalo o žádné investigativní otázky, ale spíš 

o ryzí propagandu: „V čem vidíte význam olympijských her pro upevnění míru a pro 

porozumění mezi národy? Olympijské hry se konaly v době politického pnutí, kdy stál svět na 

pokraji další světové války – zažili jsme agresi v Egyptě a kontrarevoluci v Maďarsku. 

Některé kruhy v kapitalistických zemích se pokoušely přenést politické záležitosti i na pole 

                                                
140 MEIER, Walter. „Erlebnisbericht des deutschen Zehnkämpfers Walter Meier“. Deutscher Sport. 
1.Jahrgang/1956 
141 MEIER, Walter. „Erlebnisbericht des deutschen Zehnkämpfers Walter Meier“. Deutscher Sport. 
1.Jahrgang/1956 
142 Přípravný plán tiskové konference 14.12. 1956. SAPMO DR 510/858 
143 Přípravný plán tiskové konference 14.12. 1956. SAPMO DR 510/858 
144 Přípravný plán tiskové konference 14.12. 1956. SAPMO DR 510/858 
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apolitického sportu a to například tím, že se rozhodly olympijské hry bojkotovat...Olympijské 

hry přispěly k udržení světového míru, ale nesmíme v tomhle ohledu jejich význam 

přeceňovat, protože agresi v Egyptě zabránit nedokázaly.“145 

 O účasti NDR na olympijských hrách rovněž vznikla obsáhlá interní a neveřejná 

zpráva. Účast NDR na letních olympijských hrách v Melbourne v ní byla hodnocena jako 

úspěšná. Jako hlavní úspěchy, kterých se díky účasti na olympiádě, podařilo dosáhnout byly 

uvedeny následující skutečnosti - ovšem těžko soudit, do jaké míry se skutečně jednalo o cíle, 

kterých se NDR díky účasti na hrách v Melbourne podařilo dosáhnout a do jaké míry se 

jednalo o zbožné přání sportovních funkcionářů NDR: „Autorita NDR byla utvrzena a náš 

kredit mezi sportovci celého světa značně vzrostl, naše pozice v MOV byla posílena a vliv 

našich svazů v rámci mezinárodních federací vzrostl. Navíc olympijský výbor SRN a jejic 

sportovní svazy musí nyní respektovat naši samostatnost, velká část západoněmecké 

veřejnosti byla ohromena sportovními výkony našich sportovců. Také se nám podařilo 

prohloubit kontakt se západoněmeckými sportovními funkcionáři a je tedy možné, že nyní 

budeme moci někdy vystupovat jako oficiální reprezentanti zájmů celoněmeckého sportu.“146 

 Východoněmecké části společného německého olympijského týmu si ale všímala i 

média v SRN. Například deník Frankfurter Rundschau napsal, že „Ulbricht je pyšný na 

výkony sportovců a okomentoval je slovy, že sportovci svými výkony ukázali celému světu 

autoritu NDR.“147 Všichni olympijští medailisté NDR následně byli oceněni titulem 

Zasloužilý mistr sportu.  

                                                
145 Přípravný plán tiskové konference 14.12. 1956. SAPMO DR 510/858 
146 Zpráva o účasti sportovců NDR na olympijských hrách v Melbourne 11.ledna 1957. SAPMO DR 510/371 
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Závěr	  
 

Účast sportovců NDR na letních olympijských hrách v Melbourne v rámci společného 

německého družstva byla politiky a sportovními funkcionáři v NDR vnímána jako úspěch. 

Boxer Wolfgang Behrendt v Austrálii vybojoval pro NDR historicky první zlatou 

olympijskou medaili, v atletických disciplínách a v plavání navíc sportovci NDR získali ještě 

čtyři stříbrné a jednu bronzovou medaili. SRN byla sice s pěti zlatými, devíti stříbrnými a pěti 

bronzovými medailemi v tomto ohledu úspěšnější, nicméně z tohoto počtu pocházelo šest 

medailí z jezdeckých her ve Stockholmu, kterých se NDR vůbec neúčastnila a které pro 

světovou veřejnost a média nebyly rozhodně tak přitažlivé jako hry v Melbourne. Za největší 

úspěch lze ovšem považovat samotný fakt, že se NDR olympijských her účastnila a že SRN 

byla ultimátem MOV o sestavení společného německého družstva přinucena s NDR 

vyjednávat jako rovný s rovným, což se v té době kromě sportu v žádné jiné oblasti nedělo.  

Už od počátku jednání o sestavení společného olympijského družstva v roce 1955 

byla NDR ve srovnání se SRN ve výhodnější pozici, protože během vyjednávání prakticky 

neměla co ztratit. Všech předchozích olympijských her se účastnili pouze sportovci SRN, a 

proto účast i jakkoliv malého počtu východoněmeckých sportovců na olympiádě v roce 1956 

mohla být před domácí i zahraniční veřejností prezentována jako úspěch. Jako úspěch a 

důkaz rovnoprávného postavení vůči SRN se navíc dal interpretovat už samotný průběh 

jednání o podobě a složení společného olympijského družstva. Ve většině případů totiž SRN 

musela přistoupit v konečném důsledku na návrhy NDR.  Například v otázce použití klasické 

hudební skladby namísto hymny nebo použití neutrálního olympijského znaku namísto 

německé orlice. Zatímco pro NDR znamenal zpočátku každý malý postup na olympijském 

poli vítězství, SRN měla od počátku mnohem menší vyjednávací prostor. Pokud by totiž 

sestavení společného družstva bojkotovala, hrozilo by, že celé území Německa bude na 

olympiádě reprezentovat jen NDR. Na druhou stranu přílišná vstřícnost vůči sportovním 

funkcionářům NDR by se dala chápat jako porušování Hallsteinovy doktríny. Zatímco 

v mnoha jiných oblastech to byla SRN, kdo určoval krok, v případě tvorby společného 

olympijského družstva měla NDR alespoň na pár let možnost, jak aktivně ovlivnit část dění 

v SRN.  

 Vrcholový olympijský sport byl od poloviny 50.let až do konce existence NDR jedna 

z mála oblastí, ve kterých NDR patřila k nejlepším na světě a ve kterých postupem času 

získala převahu nad svým, v jiných ohledech úspěšnějším, západním sousedem. Vzhledem 
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k tomu, že NDR patřila do bloku satelitních států SSSR a že navíc v rámci tohoto bloku bylo 

její postavení vzhledem k tzv. německé  otázce dost specifické, byl prostor pro vlastní 

iniciativu NDR na poli zahraniční a defacto i domáci politiky dost omezený. V mnoha 

ohledech byla NDR jen objektem politického dění, než aby do něj nějak sama aktivně mohla 

zasahovat. Olympijský sport byl v tomto ohledu jedním z mála míst, kde mohla NDR 

relativně úspěšně demonstrovat svou samostatnost a vlastní iniciativu. Navíc v olympijském 

sportu a například i ve vývoji sportovních technologií byla někdy NDR na úplné světové 

špičce, což se jí v žádné jiné oblasti nikdy nepodařilo. 

 Možnost propagandistického a politického využití olympijského sportu si politici a 

sportovní funkcionáři NDR uvědomovali od samého začátku. S tímto vědomím také 

přistupovali k jednáním o vytvoření společného olympijského družstva. I když jeho účast na 

olympiádě v Cortině a zejména v Melbourne přijímali členové MOV v čele s jeho 

prezidentem Avery Brundagem s velkým nadšením, ve skutečnosti se jednalo o dlouhodobě 

neudržitelné řešení, se kterým byla nespokojena jak NDR, tak SRN – i když každé 

z Němecek z jiných důvodů. NDR od počátku pomýšlela na plnoprávné uznání vlastního 

olympijského výboru a na start svého vlastního olympijského týmu. V části politických kruhů 

SRN pak nutnost vyjednávat s NDR o vytvoření společného družstva narážela na nevoli 

s ohledem na to, že se vyjednávání s vrcholnými sportovními funkcionáři NDR nemusí 

slučovat s tehdy prosazovanou Hallsteinovou doktrínou.  

 I z výše zmiňovaných důvodů tak oběma stranám vyhovovalo, že už na první schůzce 

zástupců obou německých olympijských výborů bylo nastaveno, že společné družstvo bude 

fungovat jako dočasné spojení dvou nezávisle řízených a nezávisle financovaných 

sportovních týmů. Němečtí olympionici ve společném družstvu v Melbourne tak  sice měli 

stejné sportovní dresy a nastupovali pod stejnou neutrální vlajkou s olympijskými kruhy, 

zároveň ale na hry přicestovali odděleně a v Austrálii měli každý zcela odlišný program.  

 O tom, že olympijský sport byl v NDR považován za politickou záležitost dnes nikdo 

nepochybuje. Na příkladu vytváření společného olympijského družstva pro zimní a hlavně 

letní olympiádu v roce 1956 je ale vidět, že sportem se v té době zabývali i vrcholní politici 

SRN včetně tehdejšího ministra zahraničí a kancléře.  

 Byť byla účast na hrách v Melbourne v NDR vnímána jako úspěch, v plánu bylo 

požadovat hned na dalších zasedáních MOV plné uznání východoněmeckého olympijského 

výboru. Po plném uznání olympijského výboru NDR namísto stávajícího provizorního uznání 

bylo dalším cílem dosažení startu vlastního samostatného olympijského týmu, což se NDR 

nakonec podařilo. Díky státní podpoře vrcholového sportu už v roce 1964 tvořili většinu 
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společného německého družstva sportovci NDR, protože dosahovali o dost lepších výkonů 

než jejich soupeři ze SRN. Tím si NDR splnila jeden ze svých olympijských snů, protože 

díky tomu, že měla ve společném družstvu většinu, měla právo na obsazení prestižní a 

symbolicky důležité funkce vedoucího delegace – tzv. pozici Chef de Mission. Další 

z olympijských snů se NDR splnil 7.října v roce 1965, když většina členů MOV hlasovala 

pro to, aby na letních olympijských hrách v Mexiku a v Grenoblu v roce 1968 byla NDR 

zastoupena vlastním družstvem.  

 Na příkladu budování společného olympijského družstva pro hry v Melbourne je dle 

závěrů mé diplomové práce dobře vidět, že i když MOV prohlašoval start společného týmu 

za vítězství olympijské myšlenky nad politikou, ve skutečnosti to bylo naopak. Sestavování 

společného družstva bylo v NDR využíváno jako politický nástroj k prosazení vlastních 

zájmů. I když v tomto směru byla NDR úspěšná a na olympijském poli se jí vždy dařilo, o 

tom, že by sportovní úspěchy byly důkazem její síly a převahy jejího společenského systému, 

se dá úspěšně pochybovat. Olympijský sport se sice dá do určité míry využít k politickým 

účelům, nicméně jeho možnosti jsou značně omezené. To si ovšem ještě v roce 1956 

málokdo v NDR uvědomoval.  
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Resumé 
 
Ve své diplomové práci jsem na základě autentických archivních materiálů popsala průběh 

jednání o sestavení společného německého olympijského týmu pro olympijské hry v roce 

1956. Více prostoru jsem věnovala okolnostem vytváření družstva pro letní olympijské hry 

v Melbourne, protože tato olympiádá byla vnímána oběma jednajícími stranami jako 

prestižnější a důležitější. I z toho důvodu byla jednání o tomto družstvu složitější. I když 

navenek proklamovala NDR svou účast na olympijských hrách jako apolitickou, ve 

skutečnosti byl od samého počátku v NDR sport vnímán jako jeden z nejdůležitějších 

politických nástrojů. Pro NDR, která se v polovině 50.let nacházela defacto v diplomatické 

izolaci byla mezinárodní olympijská aréna ideálním prostorem pro získání alespoň 

částečného mezinárodního uznání. Jak jsem se snažila ve své práci dokázat NDR si tuto 

možnost dobře uvědomovala a pokoušela se ji maximálně využít, i proto bylo jejím hlavním 

cílem získat si v rámci společného družstva co největší samostatnost a rovnoprávnost vůči 

SRN. I když se zpočátku zdálo, že SRN má v olympijském hnutí mnohem výhodnější pozici, 

po provizorním uznání olympijského výboru se situace otočila a ve větší výhodě se ocitla 

NDR. Sestavování olympijského družstva se díky Hallsteinově doktríně a specifické 

německo-německé situaci stalo vrcholně politickou otázkou jak v NDR tak v SRN. 

Nejvyššího politického významu díky tomu nabývaly i zdánlivě malicherné věci jako 

například podoba znaku na dresech olympioniků. I přes to, že se nakonec obě strany dokázaly 

dohodnout a společné družstvo v roce 1956 vzniklo, od počátku bylo na obou stranách 

vnímáno jako nutné zlo a jeho jednota byla jen zdánlivá. Jak by měla diplomová práce 

ukázat, olympijská myšlenka tak rozhodně nedokázala zvítězit nad politickými zájmy, ale 

naopak jim posloužila.  
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Summary	  
 

The diploma thesis, which is partly based on the authentic archival materials, is trying 

to describe the process of building the united german team for the Olympic games in 1956. 

More space is given to the making of the summer olympic team for Melbourne, because these 

Olympic games were considered much more prestigious and important not only in GDR but 

also in the FRG. This was also one of the reasons why the negotiations were much more 

difficult. Even if GDR said that it`s participation at the olympic movement was apolitical, in 

reality from the beginning sport was perceived as one of the most important political tools. 

For GDR, which was defacto isolated in the 50s, the international olympic scene was ideal 

for gaining at least some international acknowledgment. As the diploma thesis is trying to 

show, GDR have been aware of this possibility and was trying to use it at maximum. That is 

why GDR was trying to get as much autonomy and equality. Even it looked at the beginning 

that FRG had better position in the olympic movement, after the provisional acknowledgment 

of the GDR olympic comittee the situation switched and GDR had an advantage. Building of 

the olympic team was due to the Hallstein doctrine and the specific german situation big 

political issue not only in GDR but also in FRG. Big political themes were such marginal 

things as the form of the sign on the clothes of the sportsmen. Even i fat the end the 

negotiations were succesfull and the united team in 1956 was made, from the beginning both 

sides have perceived it as a necessary evil and it`s unity was only fictional. As the diploma 

thesis should show, the olympic idea did not win over the political interests but it only served 

them.  
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