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Abstrakt 

V bakalářské práci se autor zaměří na vliv Spojených států amerických při 

poválečném vývoji západního Německa v letech 1945-1950. Konkrétně v období od 

konce druhé světové války do prvních měsíců po vyhlášení západoněmeckého státu. 

Cílem autora bude zjistit, jaký vliv měla americká zahraniční politika, která se začala 

v průběhu sledovaného období proměňovat, na řešení otázky hospodářské obnovy a 

poválečného uspořádání Německa. Autor vychází ze stanoviska Franklina D. 

Roosevelta, který odmítl zapojení USA do hospodářské obnovy Evropy a pobyt 

amerických jednotek v Evropě delší než dva roky. V následujících letech ale Spojené 

státy začaly od této politiky ustupovat a nastavovat nový kurz zahraniční politiky. Tato 

změna byla spojena s tím, že se USA začaly významným způsobem nejenom 

v Německu angažovat. 

Po úvodu budou nastíněny představy Spojených států o poválečném uspořádání 

světa, teorie izolacionismu a koncept „čtyř četníků“ prezidenta Roosevelta. Hlavní 

pozornost bude věnována otázce Německa v letech 1945-1947 a americkému přístupu 

k této otázce na Postupimské konferenci a na jednáních Rady ministrů zahraničí. V další 

části bude sledován vývoj v západních okupačních zónách směřující ke vzniku 

západoněmeckého státu v květnu 1949 se zaměřením na měnovou reformu a Marshallův 

plán s hledáním významu těchto amerických kroků pro Německo. V závěru práce bude 

přestaven vznik západoněmeckého státu a nastíněna počáteční integrace západního 

Německa do struktur budoucí sjednocené Evropy. 

Autor se v práci spíše přiklání k postrevizionistickému přístupu výkladu počátku 

studené války, který zastává Jonh Lewis Gaddis. Postrevizionistický výklad hledá 

příčiny vzniku jak na straně USA, tak na straně Sovětského svazu. 

 



   

Abstract 

 In this bachelor thesis the author focus on the influence of the United States of 

America on the post-war development of Germany between 1945 and 1950. Concretely 

in the time from the end of the World War II till the first months after establishing the 

state of Western Germany. The main goal of this thesis is to find, how the US-American 

foreign policy, that has started to change in this period, affected the resolving of the 

question of post-war Germany. The Author proceed from the stance of Franklin D. 

Roosevelt, who refused the engagement of the U.S. in the post-war economic 

development of Europe, and who stated, that the U.S. Army will leave the European 

territory until two years after the end of the WWII. 

But in the following years the U.S. started to leave this policy to set a new course, 

which was connected with evolvement of the United States in Europe and western parts 

of Germany. 

 After the introduction, there will be introduced the American ideas of the post-

war world structure, the theory of isolationism and Delano’s the concept of “Four 

Policemen”. The main part of the thesis will consist of the question of Germany 

between years 1945-7 at the Potsdam Conference and at the Council of Foreign 

Ministers. In the following part the development of the western parts of Germany 

tending to the establishing of Western Germany as European Recovery Program or the 

German currency reform will be focused with searching for significance of those 

American steps for Germany as well. In the last part the establishing of the Western 

Germany state and the starting integration of Western Germany into Europe will be 

outlined. 

 The Author tends to the post-revisionism approach to the origins of the Cold 

War, which is held by John Lewis Gaddis. The post-revisionism approach tries to find 

the causes of Cold War as on the side of United States so on the side of Soviet Union.  
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Úvod 

Poválečné uspořádání a hospodářská obnova Německa byla jednou 

z nejzásadnějších otázek mezinárodní zahraniční politiky po druhé světové válce. 

Bezpodmínečná kapitulace Německa v květnu roku 1945 postavila dosavadní 

protinacistické spojence před ještě náročnější úkol a to ten, jak s válkou zdecimovaným 

Německem politicky a hospodářsky naložit. Rychlé řešení této otázky bylo zásadní 

nejen pro poválečné Německo, ale i pro spojence, kteří museli dodávkami potravin a 

dalšího nezbytného zboží Německo výrazně podporovat. Po definitivní porážce 

společného nepřítele se navíc začaly stále výrazněji projevovat doposud neřešené spory 

a odlišné pohledy na řešení konkrétních problémů v rámci států protihitlerovské aliance. 

V bakalářské práci se zaměřím na vliv Spojených států amerických při 

poválečném vývoji západního Německa v letech 1945-1950. Konkrétně v období od 

konce druhé světové války na evropském kontinentě, přes vyhlášení Marshallova plánu, 

do prvních měsíců po vyhlášení západoněmeckého státu, které proběhlo 23. května 

1949. Mým cílem bude zjistit, jaký vliv měla americká zahraniční politika, která se 

začala v průběhu sledovaného období proměňovat, na řešení zcela zásadní otázky 

poválečného Německa.  

Ve své práci vycházím z předpokladu, že proměna americké zahraniční politiky 

probíhala postupně a ve výsledku měla výrazný vliv i na přístup Spojených států 

v řešení otázky hospodářské obnovy a poválečného uspořádání Německa. Výchozím 

bodem této práce bude mnohokrát zopakované vyjádření a stanovisko tehdejšího 

amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta, „…že se obnovy Evropy neúčastní 

ani americké jednotky, ani americké zdroje“,1 a příslib vyřčený na jaltské konferenci 

v únoru roku 1945, že americké okupační jednotky nezůstanou v Evropě déle než dva 

roky. V následujících letech ale Spojené státy začaly, mimo jiné vlivem narůstající 

konfrontace se Sovětským svazem, od této politiky ustupovat a naopak se významným 

způsobem nejenom v Německu angažovat. Mým úkolem v rámci kompilačního 

pojednání bude zjistit, co vedlo Spojené státy ke změně jejich dosavadní zahraniční 

politiky vycházející z izolacionismu směrem k intervencionismu, jakým způsobem 

Spojené státy zasahovaly a jaké důsledky tato angažovanost měla na vývoj západního 

Německa ve sledovaném období. 

                                                
1 Henry Kissinger, Umění diplomacie: Od Richelieua k pádu Berlínské zdi (Praha: Prostor, 1999), 431. 
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V úvodu se zaměřím na představení izolacionismu a jeho historických kořenů 

v americkém přístupu k zahraniční politice. Vliv této politiky totiž výrazně 

determinoval přístup Spojených států k okolnímu světu a vymezoval Rooseveltův postoj 

k možnosti zapojení Spojených států v obnově poválečného Německa. Následně 

představím konkrétní výsledky jednání Postupimské konference, které se týkaly otázky 

poválečného Německa, kterými byl například vznik Rady ministrů zahraničí či 

usnesení, že s poválečným Německem se bude nakládat jako s jednotným 

hospodářským útvarem. 

Hlavní část se nejprve zabývá otázkou Německa po druhé světové válce, 

konkrétně od prvního jednání Rady ministrů zahraničí, přes dlouhý telegram George F. 

Kennana z Moskvy, až po rok 1947, kdy byla vyhlášena Trumanova doktrína a na ní 

navazující Marshallův plán. Události v tomto sledovaném období je do jisté míry nutno 

sledovat v celoevropském mezinárodním kontextu. Trumanova doktrína se totiž 

nezabývala ve svém základu Německem samotným, nýbrž se jednalo o vytyčení 

principů budoucí americké zahraniční politiky. Stejně tak i Marshallův plán nebyl 

programem pro Německo, nýbrž pro celou Evropu. Přesto však tyto kroky americké 

zahraniční politiky měly výrazný vliv na budoucí hospodářské a politické uspořádání 

poválečného Německa a bylo by tak chybou těmto událostem nevěnovat pozornost. 

Druhá část práce se následně zabývá konkrétními událostmi a kroky v západním 

Německu, které navazovaly na vývoj v americké mezinárodní politice. Představena 

bude měnová reforma v západních okupačních zónách, která byla předpokladem 

k úspěšnému průběhu Marshallova plánu na německém území, samotný Marshallův 

plán a následné vyhlášení západoněmeckého státu v květnu roku 1949. V závěru práce 

bude krátce nastíněna počáteční integrace západního Německa do struktur budoucí 

sjednocené Evropy, například nabídkou ke vstupu do OEEC a Rady Evropy, včetně 

návrhu na znovuvyzbrojení Německa, který Spojené státy přednesly v prosinci roku 

1950 na jednání Severoatlantické aliance v Bruselu. 

Ve své práci se spíše přikláním k postrevizionistickému přístupu výkladu 

počátku studené války, kterou zastává Jonh Lewis Gaddis. Postrevizionistický výklad, 

na rozdíl od revizionistické teorie, která přikládá hlavní zodpovědnost Spojeným státům 

a od tradicionalistického přístupu, který naopak viní Sovětský svaz, hledá příčiny 

vzniku na obou stranách a je tedy jakýmsi kompromisem mezi těmito oběma přístupy 

výkladu. Nutno ovšem dodat, že tato práce se primárně nezabývá genezí studené války 

jako takové, nýbrž vlivem Spojených států na vývoj západního Německa v prvních 
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letech po druhé světové válce. Středem pozornosti je hlavně vliv událostí, které na 

genezi studené války navazovaly, a především navazující konkrétní kroky Spojených 

států, které vedly ke vzniku západoněmeckého státu a jeho integraci do západního světa. 

 V odborné literatuře je období mezi sledovanými roky 1945-1950 kvalitně 

zpracováno především díly, které se zabývají genezí studené války či studenou válkou 

jako celkem. Z tohoto pohledu je pro mou práci významné dílo Johna Lewise Gaddise 

United States and the Origins of the Cold War 1941-1947, které i přes fakt, že bylo 

vydáno v roce 1972, dodnes neztrácí na své kvalitě a aktuálnosti. Dalšími publikacemi 

sledující studenou válku jsou The Cold War: United States and the Soviet Union od 

Ronalda Powaskiho nebo America and the Cold War Normana Graebnera. Obě tyto 

publikace víceméně, stejně jako Gaddisova práce, zastávají postrevizionistický přístup 

k událostem studené války. Neméně zajímavým a přínosným zdrojem jsou také vybrané 

kapitoly z Umění Diplomacie Henryho Kissingera. Tato publikace ovšem na rozdíl od 

děl Gaddise nebo Powaskiho události ve sledovaném období představuje mírně 

idealisticky. 

Veškeré události na počátku studené války, důvody a průběh americké 

hospodářské pomoci Evropě a její politický kontext, včetně výrazného zaměření na 

Německo představuje Marshallův plán: Příspěvek ke vzniku studené války českého 

historika Karla Krátkého. Většina zmíněných děl se ale nezabývá konkrétně Německem, 

nýbrž celosvětovou mezinárodní situací, v rámci které jsou řešeny i otázky Německa. 

V tomto ohledu pro mne byla významným zdrojem monografie Auftrag Demokratie 

německého historika Wolfganga Benze a obsáhlý sborník Die USA und Deutschland im 

Zeitalter des Kalten Krieges, který sleduje přímý vztah mezi politikou Spojených států a 

jejích důsledků na Německo v oblastech jako politika, hospodářství, ale například i 

kultura a společnost. 
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1. Americké představy poválečného uspořádání světa 

Historie americké zahraniční politiky se často datuje na období izolacionismu a 

na období intervencionismu. I přestože někteří významní historici, jako například 

Dexter Perkins2, tvrdí, že přechod k intervencionismu započal již ke konci 19. století, 

rozhodujícím momentem k opuštění izolacionistických myšlenek se staly právě události 

navazující na konec druhé světové války. Druhá světová válka a události po ní měly 

výrazný vliv na utváření americké zahraniční politiky vůči Evropě a právě na přechod 

od dosavadní politiky izolace k politice spojené s politickými a ekonomickými 

intervencemi. Izolacionismus lze zjednodušeně definovat jako politiku izolace neboli 

oddělení se od okolního světa a soustředění se na vlastní domácí záležitosti. 

Intervencionismus se naopak vyznačuje aktivním zasahováním do dění v okolním světě. 

Americká politika izolacionismu byla tvořena především na historických 

událostech, kdy předpoklad pro izolacionismus položili na samém počátku dějin USA 

zakladatelé tohoto státu. Příkladem může být projev prvního amerického prezidenta 

George Washingtona z roku 1796, ve kterém byla vyslovena myšlenka, „…že velkým 

pravidlem našeho (amerického) jednání vůči zahraničním státům je rozšiřovat naše 

obchodní styky, ale zároveň mít s nimi co nejméně politických styků.“3 Tento směr 

americké zahraniční politiky ještě více utvrdila Monroeova doktrína z roku 1823, podle 

které evropské státy nemají právo zasahovat do amerických záležitostí a jakákoli 

vojenská akce zasahující do amerických zájmů bude považována za ohrožení míru a 

projev nepřátelství vůči USA. Spojené státy zároveň odmítly Monroeovou doktrínou 

jakkoli zasahovat do událostí v Evropě, pokud by nebyla ohrožena jejich vlastní 

bezpečnost. 

I přes zapojení amerických vojsk v první světové válce, ekonomické pomoci a 

snaze tehdejšího prezidenta Wilsona Spojené státy ve dvacátých letech dvacátého století 

z velké části stáhly svoje aktivity v Evropě zpět a vrátily se opět k politice 

izolacionismu.4 V průběhu druhé světové války a i v prvních letech po ní byla 

zahraniční politika Spojených států ovlivněna dosavadním izolacionismem. V roce 1944 

odmítal americký prezident Franklin D. Roosevelt jakoukoli možnost, že by Spojené 

                                                
2 Dexter Perkins, The American Approach to Foreign Policy (Cambridge: Harvard University Press, 

1952). 
3 Oskar Krejčí, Zahraniční politika USA (Praha: Professional Publishing, 2009), 101. 
4 Ronald E. Powaski, Cold War: The United States and the Soviet Union 1917-1991 (New York: Oxford 

University Press, 1998), 35. 
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státy po porážce nacistického Německa dlouhodobě umístily v Evropě své vojenské 

jednotky a odmítána byla jakákoli hospodářská či poválečná pomoc druhou světovou 

válkou zničené Evropě. Dle amerického prezidenta Franklina Roosevelta se měli 

američtí vojáci do dvou let od konce válečného konfliktu stáhnout zpět z Evropy. Přesto 

si Roosevelt uvědomoval, že k dosažení dlouhodobého míru je nezbytné zajištění nejen 

politické stability na základě sebeurčení vycházejícího ze svobodných voleb, ale i 

stability hospodářské především díky odbourání obchodních bariér. Zajištění těchto 

principů vedle bezpodmínečné kapitulace válečných agresorů mělo být nástrojem, jak se 

vyvarovat chyb po první světové válce, které připravily půdu pro nástup nacismu 

v Německu.5 

Samotné zajištění principů by ale nevytvořilo dostatečnou záruku zabránění 

války, pokud by se Spojené státy navrátily k izolacionismu. Dokud Spojené státy 

nezačnou spolupracovat s ostatními národy na zajištění bezpečnosti světa proti budoucí 

agresi, neexistuje žádná záruka dlouho trvajícího míru, konstatuje ve své práci Gaddis.6 

Na těchto předpokladech pravděpodobně také vznikla teorie „čtyř četníků“ prezidenta 

Roosevelta. V období bezprostředně po válce se měly Spojené státy, Sovětský svaz, 

Velká Británie a Čína bezpečnostně-politicky sjednotit a dohlížet na stav tzv. 

univerzálního míru. Ostatní země měly být odzbrojeny a držení zbraní by bylo povoleno 

pouze zmíněným velmocem, které by zároveň dohlížely na to, aby v některé z jiných 

zemí nedocházelo k nedovolenému tajnému zbrojení. Roosevelt se tím chtěl vyvarovat 

„…neúspěchů Společnosti národů a systému vytvořeného po první světové válce.“7 

Kolektivní bezpečnost, dle jeho názorů, potřebovala někoho, kdo ji bude doopravdy 

prosazovat, a právě tomuto účelu měli sloužit „čtyři četníci“. Roosevelt se výrazněji 

nebránil vzniku mezinárodní bezpečnostní organizace, ale neúspěch Společnosti národů 

viděl především v tom, že byla založena příliš brzo po první světové válce. Koncept 

„čtyř četníků“ tak neměl tvořit definitivní formu celosvětové kolektivní bezpečnosti, 

mezinárodní bezpečnostní organizace ale měla vzniknout teprve ve chvíli, až se svět 

z druhé světové války zotaví. Do té doby měli na světový pořádek dohlížet „četníci“.8 

Zásadní problém Rooseveltovy teorie ale skýtal případ, kdy by se některý 

z navrhovaných členů k tomuto konceptu nepřipojil, obzvláště pokud by se jím stal 

                                                
5 John Lewis Gaddis, The United States and Origins of the Cold War 1941-1947 (New York: Columbia 

University Press, 1972), 11. 
6 Gaddis, „The Untited States“, 24–25. 
7 Kissinger, „Umění diplomacie“, 406. 
8 Gaddis, „The United States“, 25. 
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Sovětský svaz. A právě taková situace po druhé světové válce nastala. Roosevelt totiž se 

zahájením západní fronty, kterou přislíbil Stalinovi otevřít již v roce 1942, tak dlouho 

otálel, až ztratil Stalinovu důvěru. Sovětský svaz se tak – do jisté míry po právu, protože 

tři roky nesl břímě války sám – považoval za hlavního aktéra porážky nacistického 

Německa, z čehož pak také vyplývaly jeho poválečné nároky a neochota ke 

kompromisům. 

Zásadním cílem Spojených států byla snaha minimalizovat svou politickou 

zodpovědnost v Evropě po porážce Německa.9 Významnou roli na jihu a západě 

evropského kontinentu měla proto podle Roosevelta nést Velká Británie. I přes velké 

naléhání Churchilla Roosevelt nadále trval na tom, že se Spojené státy nebudou na 

poválečné rekonstrukci Evropy výrazněji podílet a „…odmítl veškerou americkou 

zodpovědnost za hospodářskou rekonstrukci Evropy…“, na které dle jeho názoru měla 

Velká Británie podstatně větší životní zájem než Spojené státy.10 Premiér Spojeného 

království Churchill si byl vědom náročnosti tohoto úkolu. Zároveň v něm vzbuzovala 

velké obavy případná mocenská převaha Sovětského svazu v Evropě po odchodu 

amerických vojsk z okupovaného Německa. Churchill proto na konferenci v Jaltě navrhl 

a prosadil, aby se čtvrtou okupační mocností stala Francie, která by pomohla tuto 

nerovnováhu napravit. S velkou nevolí přenechal americký prezident Roosevelt jižní a 

západní část plánovaného amerického okupačního pásma v Německu Francii.11 

Po celou dobu spolupráce s protinacistickými spojenci se Roosevelt navíc 

vyhýbal podrobným debatám a obsáhlejším usnesením o poválečném uspořádání světa. 

Zároveň se snažil vyhnout jakékoli konfrontaci se Sovětský svazem, co nejdéle to bude 

možné, čímž například v praxi ztratil možnost jakkoli ovlivnit jím požadovaný 

demokratický poválečný vývoj ve východní Evropě. Pro Roosevelta a americkou 

zahraniční politiku se i přes ideologické rozdíly rozhodujícím partnerem i po druhé 

světové válce nadále jevil Sovětský svaz, jež se měl stát jedním z pilířů při obnově míru 

v Evropě i ve světě. Tyto názory v americké zahraniční politice přetrvávaly i po porážce 

Německa a nejinak tomu bylo na Postupimské konferenci, na kterou místo zesnulého 

prezidenta Roosevelta již dorazil Harry S. Truman.12 

                                                
9 Gaddis, „The United States“, 76. 
10 Kissinger, „Umění diplomacie“, 404-5. 
11 Hans-Peter Schwarz, „The division of Germany, 1945-1949“, in History of the Cold War Volume 1: 
Origins, ed. Melvyn P. Leffler a Odd A. Westad (Cambridge: Cambridge University Press: 2010), 139. 
12 Norman A. Graebner, Richard D. Burns a Joseph M. Siracusa, America and the Cold War 1941-1991 

(Santa Barbara: Praeger Security International, 2010), 66–72.  



   

 

9 

  

2. Otázka Německa mezi lety 1945-1947 –  

od Postupimské do druhé Londýnské konference  

2.1  Postupimská konference 

Postupimská konference, která se konala v létě roku 1945, dala základ novému 

mezinárodnímu mechanismu k mírovému uspořádání Německa. Zásadní otázkou 

týkající se Německa bylo již před koncem druhé světové války především budoucí státní 

uspořádání na německé půdě, včetně definitivních hranic nového Německa, a jeho 

ekonomická úroveň, od níž byla odvislá jeho budoucí role v Evropě. Již v této době se 

začaly projevovat rozdílné názory vítězných mocností na budoucí uspořádání 

poválečného Německa a jeho roli v Evropě. Zásadním problémem již před koncem 

války byla především otázka, zda Německo rozdělit nebo jej budovat jako jednotný 

státní útvar. Myšlenka rozdělení poválečného Německa na více státních útvarů ovšem 

byla již na jaře roku 1945 odložena a bylo rozhodnuto, že se Německo pouze rozdělí do 

původně tří a posléze s Francií do čtyř okupačních zón.13 Na jednání v Postupimi došlo 

k dohodě, že nejvyšší moc v Německu budou dle instrukcí svých vlád vykonávat vrchní 

velitelé ozbrojených sil každé z okupačních mocností ve své okupační zóně. K řešení 

záležitostí, jejichž charakter přesahoval kompetence jednotlivých okupačních pásem, 

vznikla Spojenecká kontrolní rada.14 Na konferenci v Postupimi také došlo ke zpřesnění 

pravidel pro čerpání reparací, když bylo rozhodnuto, že nejvyšší správu nad Německem 

budou vykonávat vlády Velké Británie, USA, Sovětského svazu a Francie, a že každá 

velmoc bude uspokojovat požadované reparace především ze své vlastní okupační 

zóny.15 Rozdělení Německa do čtyř okupačních zón se již v roce 1945 stalo jedním z 

možných základů pozdějšího skutečného rozdělení Německa. „Různé procedurální a 

administrativní překážky vytvořily z Německa čtyři celky namísto jednoho…“, a 

z důvodu stále častějších neshod se stále více prosazovala autonomní správa každé 

z jednotlivých zón namísto jednotné spolupráce. To se již brzy projevilo v postupné 

                                                
13 Wolfgang Benz, Auftrag Demokratie: die Gründungsgeschichte der Bundesrepublik und der DDR 

1945-1949 (Berlin: Metropol, 2009), 34. 
14 Protokol Postupimské konference, Zpráva o třístranné konferenci v Berlíně 2. srpna 1945, část II. 

Německo, A. Politické zásady, bod 1. 

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/protokol-postupimske-konference-2-srpna-1945/ (staženo 13. dubna 
2015). 
15 Karel Krátký, Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené války (Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2010), 230. 

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/protokol-postupimske-konference-2-srpna-1945/
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izolaci každého okupačního pásma, v pozvolném omezení vzájemného pohybu 

obyvatelstva i zboží a nakonec i v rozdílném směřování vnitropolitické, ekonomické i 

kulturní obnovy jednotlivých zón.16 Nejvíce se toto projevilo v sovětském okupačním 

pásmu, kam byli na vedoucí pozice dosazeni komunisticky smýšlející lidé, čímž se 

sovětská zóna předčasně oddělila od zón západních.17  

Jedním z hlavních úkolů Postupimské konference bylo především zajistit status 

quo v Evropě. Veškerá dlouhodobá řešení zásadních poválečných problémů převzala na 

Postupimskou konferenci navazující Rada ministrů zahraničí. Na Postupimské 

konferenci se sjednotily názory vítězných mocností na správu Německa. Místo 

rozdělení byla uznána zásada, že „…po dobu okupace bude s Německem nakládáno 

jako s jednotným hospodářským prostorem“.18 Na základě tohoto ustanovení byla 

sjednána společná politika všech okupačních mocností v řadě důležitých ekonomických 

sfér, jako bylo hornictví, rozvržení průmyslové výroby, zemědělství, včetně lesnictví a 

rybolovu. Dále pak oblast mezd, cen a přídělového hospodářství, dovozní a vývozní 

program pro Německo jako celek, měna a bankovnictví, politika ústředních daní a cel, 

reparací a demontáží válečného potenciálu, dopravy a spojů.19 

Rozhodnuto bylo i o snížení ekonomického potenciálu Německa, který v době 

nacistické nadvlády silným zbrojením výrazně vzrostl. Prostředky získané z demontáží 

měly alespoň částečně pokrývat reparační nároky okupačních mocností. Hospodářská 

demilitarizace tak byla spojena s poválečnými reparacemi.20 Ke konečné dohodě o 

reparacích a ekonomické úrovni Německa však došlo v rámci Kontrolní rady 26. března 

1946. Tato „Dohoda o plánu reparací a úrovni ekonomické produkce v souladu 

s berlínským protokolem“ poté představovala základní podmínky německého 

poválečného hospodářství do roku 1949.21 

Rozdílné názory se projevily i při zmíněných jednáních o ekonomické úrovni 

poválečného Německa, zatímco USA navrhovaly nejmírnější limity nejdůležitějších 

průmyslových odvětví, Sovětský svaz a Francie naopak prosazovaly omezení nejvyšší. 

Z tohoto pohledu tak lze usuzovat, že americká politika vůči Německu neměla za cíl 

poválečné Německo ekonomicky zdecimovat a hospodářsky odstavit, nýbrž lze 

                                                
16 Schwarz, „The division of Germany“, 136. 
17 Manfred Görtemaker, Kleine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Bonn: Bundeszentrale für 

politische Bildung, 2003), 27. 
18 Protokol Postupimské konference. 
19 Krátký, „Marshallův plán“, 229–30. 
20 Benz, „Auftrag Demokratie“, 62. 
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předpokládat, že pro Spojené státy bylo využití ekonomického potenciálu Německa 

jedním z předpokladů pro mírovou hospodářskou obnovu poválečného Německa. Výše 

výroby oceli v ingotech byla stanovena na 5,8 milionu tun (návrh USA byl 11,8 milionu 

tun), počet vyrobených automobilů ročně měl dosáhnout 80 tisíc kusů (návrh USA 100 

tisíc kusů), výroba elektřiny 9 milionů kWh (USA 11 milionů kWh), produkce mědi 

byla stanovena na 140 tisíc tun (místo 160 tisíc).22 Celkově se tak povolená výroba 

poválečného Německa měla pohybovat okolo 75% úrovně z let 1932-1938. 

K nejvyššímu omezení došlo u výroby obráběcích strojů, která klesla na 11%, dále u 

výroby oceli, jež byla stanovena na 39% předválečné produkce. Chemický průmysl byl 

omezen na 40% a zpracování lehkých kovů na 54% stavu před válkou.23 Zemědělská a 

potravinářská výroba měla výhradně sloužit k obživě a zásobování obyvatelstva, proto 

její omezení byla minimální stejně jako u výroby spotřebního zboží, jež se mělo „stát 

základem pro financování poválečného rozsahu zahraničního obchodu.“24 

Otázky ohledně definitivního uspořádání poválečného Německa a podoby 

mírových smluv s nacistickými satelity na Postupimské konferenci nebyly vyřešeny. 

Důvodem k tomu nebyly jen rozdílné názory mezi spojenci, ale i snaha USA tyto otázky 

odložit na období po porážce Japonska.25 Kompetence v těchto na Postupimské 

konferenci nevyřešených záležitostech převzala Rada ministrů zahraničí, která se 

poprvé sešla na přelomu září a října 1945 v Londýně. Správu nad otázkami, které 

zasahovaly nad kompetence jednotlivých okupačních zón v Německu, převzala již 

zmíněná Spojenecká kontrolní rada, jejímiž členy byli nejvyšší velitelé jednotlivých 

okupačních zón. Základním pravidlem obou orgánů bylo, že žádná okupační mocnost 

nemohla být přehlasována, panovalo tak pravidlo absolutní jednoty všech okupačních 

mocností.26 

2.2 Rada ministrů zahraničí v Londýně, Byrnesův plán 

Přestože panovala jednota, že se vítězné mocnosti na Radě ministrů zahraničí 

budou zabývat nejprve otázkami menších zemí, řešení německé otázky přesto bylo 

jedním z nejzásadnějších bodů na programu jednání Rady ministrů zahraničí. První 

                                                                                                                                          
21 Krátký, „Marshallův plán“, 251. 
22 Ibid. 
23 Benz, „Auftrag Demokratie“, 62. 
24 Krátký, „Marshallův plán“, 251. 
25 Schwarz, „The division of Germany“, 141. 
26 Wolfgang Benz, Deutschland unter alliierter Besatzung 1945-1949 (Stuttgart: Klett-Cotta, 2009), 57–

58.; Graebner , „America and the Cold War“, 78-80. 
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zasedání této rady probíhalo ve dnech od 11. září do 2. října 1945 v Londýně, kde se 

sešli James F. Byrnes za Spojené Státy, Ernest Bevin za Velkou Británii, Vjačeslav 

Molotov za Sovětský svaz, Georges Bidault za Francii a Chen-Shieh Wang za Čínu, aby 

se zabývali otázkami poválečného uspořádání. Londýnské zasedání bylo prvním 

z celkových pěti. Přestože se v Londýně mnoho vyjednat nepodařilo a přestože se první 

konference otázkou Německa nezabývala, začalo se při projednávání mírových smluv 

s Finskem, Itálií, Rumunskem, Maďarskem a Bulharskem projevovat, že Sovětský svaz 

a USA usilují o sféry vlivu a že Německo začíná stát právě v jejich středu. Dosavadní 

spolupráce v boji proti, nyní již poraženým, válečným agresorům se začínala hroutit 

právě již na Londýnské konferenci, kdy Sovětský svaz odmítal podpořit americké 

návrhy mírových smluv a naopak Spojené státy nesouhlasily s návrhy smluv 

předložených Sověty. 27 

I přes rodící se napětí mezi východem a západem, představil na podzim roku 

1945 americký ministr zahraničí Byrnes zástupcům Sovětského svazu demilitarizační 

plán, který navrhoval neutralitu Německa pod mezinárodním dohledem na budoucích 25 

let. Tento návrh více či méně zrcadlil pokračující snahu Spojených států o kompromis 

se Sovětským svazem a přesvědčení Ameriky, že bezpečnost a jednota Německa je 

prioritou i pro Sovětský svaz. Přesto tento plán již značil jistý ústup od politiky 

zesnulého prezidenta Franklina D. Roosevelta, jelikož předpokládal americkou 

vojenskou účast v Německu po dalších 25 let namísto původně předpokládaných 

dvou.28 

Ve Spojených státech se již v této době začaly ozývat ostřejší hlasy vůči 

americkému přístupu k Sovětskému svazu. Jedním z nejznámějších kritiků až příliš 

smířlivého přístupu byl mladý George F. Kennan, odborník na Rusko a americký 

velvyslanec v Moskvě, který již v létě roku 1945 telegrafoval do Washingtonu, „…že 

idea Německa vedeného společně s Ruskem je chimérou. Není jiné možnosti, než vést 

naši část Německa k vytvoření nezávislosti tak prosperující, bezpečné a mimořádné, aby 

ji východ nemohl ohrozit. Lepší rozdělené Německo, jehož západ může být tlumičem 

zastavujícím snahy totalitarismu, než sjednocené Německo, které by přeneslo tyto snahy 

                                                
27 Powaski, „The Cold War“, 67–68.; 

Edmund Spevack, „Die deutsche Frage auf den Außenministerkonferenzen der Siegermächte 1945-1947, 
in Die USA und Deutschland im Zeitalter des Kalten Krieges 1945-1968 ed. Detlef Junker et al. 

(Stuttgart, München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2001), 82–3. 
28 Graebner , „America and the Cold War“, 94–5. 
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až k Severnímu moři.“29 Jeho slova se v několika nadcházejících měsících a letech 

potvrdila. 

Velkou nejistotu a neklid Spojených států navíc přinesl Stalinův projev z února 

roku 1946. Projev, ve kterém se sovětský vůdce vrátil ke své předválečné agresívní 

rétorice, odsoudil kapitalismus jako systém směřující k všeobecné krizi a k válečným 

konfliktům. Socialismus a kapitalismus si dle Stalina nemohou rozumět, a tento fakt 

povede k válečné konfrontaci, ve které socialismus zvítězí. Stalin dokonce vyzval 

k vypracování nového pětiletého hospodářského programu, který by připravil Sovětský 

svaz na nevyhnutelný konflikt s kapitalistickým světem.30 Administrativa Spojených 

států si proto zažádala o vyjádření k tomuto projevu své moskevské velvyslanectví. 

Reakcí byl dnes již známý Dlouhý telegram George F. Kennana z Moskvy. 

2.3 Dlouhý telegram, Churchillův projev 

Nejvýznamnější dokument, který měl výrazný vliv na proměnu americké 

zahraniční politiky v Evropě a politiky vůči Sovětskému svazu, dorazil na americké 

ministerstvo zahraničí 22. února 1946.31 Takzvaný „Dlouhý telegram“ George F. 

Kennana z Moskvy, v němž americký velvyslanec v 8000 slovech popsal sovětský 

stalinistický systém, jeho úmysly a vnímání okolního světa, byl jednou „…z mála zpráv 

velvyslanectví, která sama o sobě dokázala změnit washingtonský pohled na svět.“32 

Neshody mezi Sovětským svazem a USA podle Kennana nevznikly na základě 

nedorozumění nebo špatné komunikace mezi Moskvou a Washingtonem, nýbrž 

vycházely ze Stalinova přístupu, jehož jádrem byla komunistická ideologie. Stalin tak 

podle ní „…považoval západní kapitalistické mocnosti za nesmiřitelně nepřátelské…“33, 

a proto se stavil proti mnoha návrhům západních spojenců negativně, ačkoliv sdílel 

stejný nebo podobný názor na projednávanou problematiku. Kennan zastával postoj, že 

politika Spojených států se musí přeorientovat směrem k zamezení vlivu Sovětského 

svazu i v rámci poválečného Německa. Svým telegramem dal Kennan tehdejší americké 

administrativě a zahraniční politice řadu impulzů. Jádrem telegramu byla především 

                                                
29 George F. Kenann, Memoirs 1925-1950 (London: Hutchinson, 1967): 258 in Hans-Peter Schwarz, The 

division of Germany, 1945-1949 in History of the Cold War Volume 1: Origins, ed. Melvyn P. Leffler a 

Odd A. Westad (Cambridge: Cambridge University Press: 2010), 141. 
30 Powaski, „The Cold War“, 68–9.; Graebner , „America and the Cold War“, 101. 
31 Powaski, „The Cold War“, 70.; Graebner , „America and the Cold War“, 102–3. 
32 Kissinger, „Umění diplomacie“, 462. 
33 Ibid., 462–3. 
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výzva Washingtonu, aby již přestal hledat způsob, jak mezi Sověty a západem nastolit 

stav důvěry. 

Reakcí Washingtonu na Kennanův telegram bylo memorandum amerického 

ministerstva zahraničí, které se pokusilo převést Kennanovy postřehy do reálné 

zahraniční politiky. „Pokud má být sovětskému Rusku zamezeno, aby se stalo 

hegemonem v Evropě, musí být zachována role Spojeného království jako hlavní 

mocnosti západní Evropy, a to jak ekonomicky, tak i vojensky. Spojené Státy by proto 

měly prohloubit svou spolupráci s Velkou Británií a poskytnout jí veškerou, politickou, 

hospodářskou, a v případě potřeby, i vojenskou pomoc ve spolupráci se Spojenými 

národy.“ 34 doporučil v tomto memorandu Matthews americkému prezidentovi. 

Dalším impulzem pro budoucí americkou zahraniční politiku a pro změnu 

pohlížení na Sovětský svaz byl také projev v té době již v opozici se nacházejícího 

bývalého britského premiéra Winstona Churchilla ve Fultonu z 5. března 1946. V tomto 

projevu Churchill zdůraznil obavy Velké Británie z mocenské politiky Sovětského 

svazu, v níž viděl ohrožení demokracie v Evropě a cestu k rozdělení Evropy, jehož 

symbolem se stává tzv. železná opona.35 Churchill proto ve svém projevu vyzýval 

Roosevelta a Spojené státy k prohloubení hospodářské a politické spolupráce s Velkou 

Británií. Taková slova ovšem tolik nepřekvapí vzhledem k faktu, že Velká Británie 

postupně začala ztrácet své tehdejší velmocenské postavení a stále více se prohlubovala 

britská závislost na finanční pomoci ze Spojených států. 

Na Churchillova otevřená a ostrá slova kritiky vůči Sovětskému svazu ovšem 

nebyla americká veřejnost zcela připravena. Neznamenalo to ovšem, že by americké 

politické vedení nemělo vůči politice Sovětského svazu kladnější stanoviska, která byla 

ovlivněná mimo jiné i požadavky Stalina v Íránu, Turecku a Řecku. Prezident Truman si 

čím dál více uvědomoval, jak rychle se mohou evropské země dostat pod vliv 

Sovětského svazu a komunistické ideologie, a jak velmi náročným úkolem by bylo 

Sovětský svaz přesvědčit, aby slevil ze svých nabytých „územních“ nároků. Proto se 

vzhledem k vyvíjející se situaci rozhodl začít svou politiku alespoň mírně měnit. Cílem 

Trumana se tak stala ochrana západní Evropy před komunismem. A aby taková ochrana 

                                                
34 Merorandum H. Freemana Matthewse Memorandum by the Acting Department of State Member 

(Matthews) to the State-War-Navy Coordination Committee, Washington 1. dubna 1946. 

Foreign Relation United States, 1946, 1167-1171. 
http://images.library.wisc.edu/FRUS/EFacs/1946v01/reference/frus.frus1946v01.i0014.pdf (staženo 22. 

dubna 2015) 

Srovnej: Kissinger, „Umění diplomacie“, 462–467.  

http://images.library.wisc.edu/FRUS/EFacs/1946v01/reference/frus.frus1946v01.i0014.pdf
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byla účinná, rozhodl se Truman Německo hospodářsky obnovit a integrovat jej do silné 

západní Evropy. První kroky k naplnění tohoto cíle začaly o několik měsíců později. 

2.4 Konference v Paříži – impulz ke vzniku bizonie 

Další konference Rady ministrů zahraničí v Paříži, která začala na 

přelomu dubna a května a pokračovala druhým zasedáním v červnu a červenci 1946, 

položila základy pro vznik bizonie – spojeného okupačního pásma Spojených států a 

Velké Británie – čímž vnikl jeden z předpokladů pro budoucí rozdělení Německa. 

V první části konference představil americký ministr zahraničí Byrnes svůj revidovaný 

plán neutralizovaného Německa, ovšem Sovětský svaz tento návrh jednoznačně odmítl 

a ani u dalších účastníků nezískal Byrnesův návrh širší podporu. Nemožnost se se 

Sovětským svazem na čemkoli dohodnout, a tím konstruktivně vyřešit otázku 

poválečného Německa, jehož hospodářská situace byla i nadále stále kritická a závislá 

na dodávkách potravin a základních surovin, vedla Spojené státy k prohloubení 

spolupráce s Velkou Británií.36 

Britská a americká zóna spolu již od konce roku 1945 spolupracovaly v rámci 

exportního fondu, který byl původně plánován pro všechny okupační zóny. Francie a 

Sovětský svaz se však k tomuto konceptu nikdy nepřipojily. Princip exportního fondu 

spočíval v tom, že veškeré finanční prostředky proudící z exportu britské a americké 

zóny směřovaly do jednotného fondu, ze kterého pak jednotlivé zóny čerpaly dle svých 

aktuálních potřeb. Tento fond byl později rozšířen i o fond importní, čímž se prakticky 

obě okupační zóny hospodářsky sloučily.37 Od jara roku 1946 se navíc mezi Spojenými 

státy a Velkou Británií jednalo i o možném celkovém sloučení, tedy nejen 

hospodářském ale i politickém. Ve zprávě z 26. května 1946 navrhoval generál Clay, že 

v případě souhlasu Velké Británie se spojením, má být informována Francie a Sovětský 

svaz o tom, že toto sloučení proběhne ještě před zimou téhož roku. Ke sjednocení 

britské a americké okupační zóny mělo dojít za jakýchkoli podmínek, i když by byl 

                                                                                                                                          
35 Krátký, „Marshallův plán“, 193–4. 
36 Graebner, „America and the Cold War“, 107–8. 
37 Christoph Buchheim, Wiedereingliederung Westdeutschlands in die Weltwirtschaft: 1945-1958 

(München: Oldenbourg, 1990), 14. 
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generál Clay, dle jeho slov, mnohem raději, kdyby se podařilo dosáhnout hospodářské a 

politické jednoty Německa jako celku.38 

K dohodě o vzniku bizonie nakonec došlo v souvislosti se zmiňovanou 

Pařížskou konferencí ministrů zahraničí v červenci 1946, kde americký vojenský 

guvernér Lucius D. Clay navrhl Velké Británii hospodářské sjednocení americké a 

britské zóny.39 Na něj pak následně navázal americký ministr zahraničí Byrnes, který 

11. července nabídl spolupráci a sjednocení s kteroukoli jinou okupační zónou 

k dosažení hospodářské jednoty. Otázku sloučení obnovil o pár dní později na jednání 

Spojenecké kontrolní rady také americký zástupce generál McNarey, když navrhl 

spojení americké zóny s jakoukoli další k tomu, aby byla dosažena a zajištěna na 

Postupimské konferenci dohodnutá hospodářská jednota Německa. O deset dní později, 

30. července, prohlásil Sir Sholto Douglas, že byl britskou vládou pověřen na tento 

návrh odpovědět pozitivně a přijmout ho. Sovětský svaz ani Francie se k tomuto návrhu 

nepřipojily. 40 

Oficiální veřejné představení plánovaného sjednocení americké a britské 

okupační zóny se uskutečnilo 6. září 1946 ve Stuttgartu, kdy James F. Byrnes ve svém 

projevu představil základní linii americké politiky vůči Německu. „Americký lid si 

přeje navrátit vládu lidu německému. Americký lid chce německému lidu pomoci 

k znovuzískání váženého postavení mezi svobodnými a mírumilovnými národy světa.“41 

Byrnes však ve svém projevu ohlásil nejen vznik bizonie k 1. lednu 1947, nýbrž i brzké 

vytvoření předběžné německé vlády.42 Zároveň Byrnes nepřímo naznačil, že přítomnost 

amerických vojenských jednotek v Německu bude delší než původně avizované dva 

roky.43 Vyhlášení bizonie bylo jasným znamením měnící se americké politiky vůči 

Německu, přesto v této době ani Spojené státy ani Velká Británie neusilovaly o 

rozdělení Německa.44 

                                                
38 Lucius D. Clay, Entscheidung in Deutschland (Frankfurt: Frankfurter Hefte, 1950), 95. in Wolfgang 
Benz, Auftrag Demokratie: die Gründungsgeschichte der Bundesrepublik und der DDR 1945-1949 

(Berlin: Metropol, 2009), 212–214. 
39 Görtemaker, „Kleine Geschichte“, 29. 

Francie 10. srpna 1946 návrh na připojení odmítla, Sovětský svaz se k návrhu nikdy nevyjádřil. 
41 Projev státního tajemníka USA Jamese F. Byrnese ve Stuttgartu 6. září 1946 

http://usa.usembassy.de/etexts/ga4-460906.htm (staženo 25. dubna 2015). 
42 Görtemaker, „Kleine Geschichte“, 29. 
43 Powaski, „The Cold War“, 74. 
44 Gunter Mai, „Vom Dualismus zur vorübergehenden Teilung: Die USA im Alliierten Kontrollrat“, in 

Die USA und Deutschland im Zeitalter des Kalten Krieges 1945-1968 ed. Detlef Junker et al. (Stuttgart, 

München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2001), 95. 

http://usa.usembassy.de/etexts/ga4-460906.htm
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V rámci následující konference Rady ministrů zahraničí, která se odehrávala na 

sklonku roku 1946 v New Yorku, dospěli britští a američtí zástupci k definitivnímu 

rozhodnutí o sloučení svých okupačních zón. Přestože se ruská delegace snažila nechat 

otázku Německa stále otevřenou, domnívali se Američané a Britové, že Sovětský svaz 

už hraje pouze o čas. Velká Británie a Spojené státy již byly ve fázi, kdy se po 

předchozích obstrukcích Sovětského svazu vzdaly naděje na možnou politickou a 

hospodářskou jednotu Německa.45 Dne 2. prosince 1946 byla podepsána smlouva o 

hospodářském spojení britské a americké okupační zóny – bizonie.46 Při vyjednávání o 

bizonii se Američané a Britové dohodli například na stejné výši potravinových přídělů, 

na společném využívání veškerých vnitrozemských zdrojů stejně jako na společné 

importní a exportní politice. Otázka financování deficitu zahraničního obchodu byla 

vyřešena po dlouhých jednáních ve Washingtonu. „Podle dohody mělo být s oběma 

pásmy nakládáno ve všech hospodářských záležitostech jako s jedinou oblastí.“47 

Vrchní velitelé, americký a britský, převzali zodpovědnost, že pod jejich společnou 

kontrolou budou zřízeny německé správní úřady, nutné k hospodářskému spojení obou 

pásem. 

2.5 Konference v Moskvě, Trumanova doktrína 

V pořadí třetí konference ministrů zahraničí se konala v březnu a dubnu roku 

1947. „Moskevské zasedání bylo (…) netrpělivě očekáváno jako symbol toho, jakou 

cestou se budou vztahy nejen mezi vedoucími mocnostmi, ale též v Evropě i světě 

vůbec dále ubírat.“48 Již od počátku se ovšem opět projevovaly zcela odlišné názory na 

budoucnost Německa, což vedlo k tomu, že se účastníci konference později nedokázali 

dohodnout ani na programu jednání. Jakékoli pokusy dohodnout se o nakládání 

s Německem jako jednotným hospodářským útvarem, stejně jako pokusy o vytvoření 

společného německého politického orgánu, tak opět selhaly. Velkou roli zde hrála i 

zostřená pozice Spojených států proti Sovětskému svazu v souvislosti se sovětskou 

agresí v oblasti Řecka a Turecka. Nový americký ministr zahraničí George C. Marshall 

dal jasně najevo, že podobné mocenské pokusy Sovětského svazu nebudou Spojené 

                                                
45 Spevack, „Die deutsche Frage“, 82–3. 
46 Buchheim, „Wiedereingliederung“, 16. 
47 Krátký, „Marshallův plán“, 264–265. 
48 Ibid., 267. 



   

 

18 

  

státy tolerovat. Takové stanovisko přišlo i od amerického prezidenta Trumana pouhé 

dva dny po zahájení konference vyhlášením tzv. Trumanovy doktríny.49 

Zásadním tématem se počátkem roku 1947 stala otázka Řecka a následně 

Turecka a Íránu. Velká Británie, která již od konce války poskytovala hospodářskou 

pomoc i vojenskou podporu Řecku i Turecku, se totiž několikrát obrátila na Spojené 

státy s tím, že již není schopna ekonomicky ani vojensky nadále podporovat 

hospodářskou obnovu Řecka. A samotná hospodářská situace ve Velké Británii, která 

byla výrazně závislá na americké pomoci, se stále prohlubovala. Přesto bylo britské 

oznámení Attleeho vlády Washingtonu o ukončení podpory Řecka ke konci března 

1947 překvapivé.50 Truman byl ochoten Velké Británii pomoci, převzít její roli a 

zablokovat postup Sovětského svazu směrem ke Středozemnímu moři. Problémem však 

bylo, jak tuto skutečnost vysvětlit veřejnosti a především přesvědčit americký Kongres, 

protože tradiční britské geopolitické zdůvodnění v tomto případě nestačilo. „Odpor proti 

sovětskému expanzionismu musel vzejít z principů založených výhradně na americkém 

přístupu k zahraniční politice.“51 A právě na tomto principu Truman postavil svou řeč 

před Kongresem. To vše se navíc stalo v době, kdy se do čela americké diplomacie 

postavil George C. Marshall, jehož úloha se v nadcházejících měsících a letech stala 

zcela klíčovou. 

Vyhlášení Trumanovy doktríny se plně vázalo na žádost prezidenta Trumana 

v americkém Kongresu o poskytnutí pomoci právě Řecku a Turecku dne 12. března 

1947. Truman se ve svém projevu jasně postavil sovětské agresi, která stále více 

ohrožovala demokratický vývoj v Řecku a Turecku a dalších zemích ve střední a 

východní Evropě. „Věřím, že politikou Spojených států musí být podporovat svobodné 

lidi, kteří se brání pokusu o podrobení ozbrojenými menšinami nebo vnějším nátlakům. 

Věřím, že musíme pomáhat svobodným lidem vypracovat si vlastním způsobem svůj 

osud. Věřím, že naše pomoc musí jít přednostně cestou ekonomické a finanční pomoci, 

která je nezbytná pro ekonomickou stabilitu a spořádané politické procesy.“52 Těmito 

větami a celým svým projevem Truman postavil zásadní myšlenky svobody, na kterých 

se zakládá politika Spojených států, proti politice zastrašování, nátlaku a nesvobody, 

kterou se stále více začal vyznačovat Sovětský svaz. Pasáž Trumanova projevu – 

„Semena totalitních režimů jsou živena bídou a nedostatkem. Rozšiřují se a bují ve 

                                                
49 Graebner, „America and the Cold War“, 116–121.; Benz, „Auftrag Demokratie“, 181. 
50 Krátký, „Marshallův plán“, 209. 
51 Kissinger, „Umění diplomacie“, 467. 
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špatné půdě chudoby a sporech. Dosahují svého růstu zmařenou nadějí lidí, že lepší 

život odumřel. Musíme tuto naději udržet naživu. Svobodné národy světa k nám upínají 

zrak, abychom udrželi jejich svobodu.“53 – lze navíc rovněž vztáhnout i na poválečné 

Německo, jehož hospodářství bylo stále přímo závislé na zahraniční pomoci. Bizonie 

navíc v této době, v zimě a na jaře roku 1947, procházela významnou zásobovací krizí 

způsobenou velmi nepříznivým počasím a současně probíhající palivovou krizí. 

Pokračování a prohloubení těchto problémů mohlo reálně ohrozit demokratický 

vývoj v Německu. „Nebezpečí případného ovládnutí Německa a některých 

západoevropských zemí levicí bylo proto a priori také chápáno (…) jako základní 

narušení rovnováhy (…) na evropském kontinentě.“54 Po dvou letech ekonomické 

stagnace navíc stále nebyly vyřešeny zásadní otázky poválečného uspořádání Německa. 

Spojenci se stále více rozcházeli v tak zásadních otázkách jako například, zdali má být 

Německo federálním nebo centralistickým státem, či jakým způsobem má být politicky 

a institucionálně řízeno. Navíc do této doby nebyla vytvořena ani provizorní německá 

vláda. V té době paralelně probíhající konference Rady ministrů zahraničí v Moskvě 

navíc stále výrazněji přesvědčovala čím dál více amerických představitelů, že k řešení 

těchto zásadních otázek začíná velmi rychle docházet čas.55 Trumanova doktrína byla 

prvním krokem globální ideologické kampaně vůči komunismu56 a byla jasným 

znamením toho, že americká zahraniční politika se výrazně mění. Tato politika se 

v budoucnu bude nazývat politika zadržování komunismu. 

2.6 Vyhlášení Marshallova plánu, Londýnská konference 

Po návratu z neúspěšné konference ministrů zahraničí v Moskvě v březnu a 

dubnu 1947, která znamenala v souvislosti s vyhlášením Trumanovy doktríny výrazné 

ochlazení vztahů se Sovětským svazem, se americký ministr zahraničí George C. 

Marshall zhostil vytvoření programu, který ekonomicky naplňoval doktrínu zadržování 

komunismu v Evropě.57 Součástí tohoto Programu evropské obnovy, známé především 

pod jménem jeho autora jako Marshallův plán, měla být také realizace nové politiky 

                                                                                                                                          
52 Projev prezidenta USA H. S. Trumana v Kongresu, tzv. Trumanova doktrína (12. 3. 1947) 
53 Ibid. 
54 Krátký, „Marshallův plán“, 221. 
55 Schwarz, „The division of Germany“, 143. 
56 Powaski, „The Cold War“, 72. 
57 Michael Wala, „Marshallplan und die Genese des Kalten Krieges“, in Die USA und Deutschland im 

Zeitalter des Kalten Krieges 1945-1968 ed. Detlef Junker et al. (Stuttgart, München: Deutsche Verlags-

Anstalt, 2001), 125. 
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Spojených států v Německu. Prvním výsledkem této práce byl projev Marshallova 

náměstka Deana G. Achestona v Clevelandu dne 8. května 1947, který lze chápat jako 

ekonomický smysl Trumanovy doktríny. Oficiálně byl Program evropské obnovy 

představen ministrem zahraničí Marshallem o měsíc později, 5. června 1947, při projevu 

na Harvardově univerzitě a jako jeho hlavní cíl bylo stanoveno zajištění hospodářské 

stability v Evropě.58 Filosofie Marshallova plánu se zakládala na dvou hlavních 

myšlenkách. Spojené státy cítily potřebu podílet se na obnově Evropy, ovšem nejen 

hospodářsky, nýbrž i politicky. Cílem bylo překonat rozdrobenost evropských států a 

jejich nacionalistické smýšlení a posunout ho směrem k evropské integraci. Evropské 

státy musely uznat postavení Německa, protože úspěšná evropská hospodářská obnova 

nemohla proběhnout bez zapojení německého hospodářského potenciálu.59 Program 

hospodářské obnovy Evropy byl po mnoha diskusích ovlivněných i komunistickým 

převratem v Československu americkým Senátem odsouhlasen 13. března 1948 a jeho 

první dodávky začaly plynout do Evropy o měsíc později.60 

Pátá a poslední konference Rady ministrů zahraničí v listopadu a prosinci 1947 

již zpečetila definitivní budoucí rozdělení Německa. Zástupce Sovětského svazu označil 

Marshallův plán jako prostředek imperialistických snah proti Sovětskému svazu a 

požadoval okamžité zrušení bizonie. Tento přístup sovětské strany už jen potvrdil 

dosavadní přesvědčení západních spojenců, že se Sovětským svazem již není potřeba o 

budoucnosti Německa jednat. Odmítavý postoj sovětů podpořil prohloubení spolupráce 

s Francií, která se na konci roku 1947 rozhodla připojit k bizonii. Rada ministrů 

zahraničí se rozešla bez stanovení dalšího termínu jednání. Američané a jejich západní 

spojenci se posléze ujali iniciativy, kterou stvrdili na Londýnské konferenci v roce 

1948, a která v nadcházejícím roce vedla ke zřízení západoněmeckého státu nezávisle na 

Sovětském svaze.61  

                                                
58 Walla, „Marshallplan, 125-7. 
59 Buchheim, „Wiedereingliederung“, 101. 
60 Powaski, „Cold War“, 73–4. 
61 Spevack, „Die deutsche Frage“, 88–9. 
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3. Bizonie na cestě ke vzniku západoněmeckého státu 

3.1. Dosavadní vývoj v bizonii 

Prvního ledna 1947 vznikla sloučením americké a britské okupační zóny 

bizonie. Již od podzimu roku 1945 spolu britská a americká zóna spolupracovaly 

v rámci exportního a později i importního fondu. Bizonie byla prostředkem, jak dvě 

západní okupační zóny sjednotit hospodářsky a institucionálně. Z hospodářského 

pohledu se obě okupační zóny dobře doplňovaly – v britské zóně se nacházely základní 

suroviny a těžký průmysl, v americké zóně naopak převažoval průmysl zpracovatelský a 

americká zóna navíc disponovala dostatkem pracovních sil. 

Velkou zatěžkávací zkouškou si bizonie prošla již několik měsíců po jejím 

vzniku, když v březnu 1947 přišly vlny mrazů, které naprosto ochromily veškerou 

dopravu a zásobování. Problémy přetrvávaly i přesto, že z americké strany bylo 

poskytnuto 300 tisíc tun obilí a hospodářská rada, která vznikla v květnu roku 1947, 

dostala ke správě exportní program s kapitálem 100 milionů dolarů. Cílem exportního 

programu bylo zajištění nerostných surovin a podpora exportu k překonání hospodářské 

nouze v Německu. Německé hospodářství měl rovněž pomoci oživit v červnu roku 1947 

vyhlášený Program hospodářské obnovy Evropy, do něhož bylo zahrnuto i Německo.  62 

V srpnu 1947 byl představen revidovaný hospodářský plán pro bizonii, který 

uvolnil mnohá hospodářská omezení. Výrobní kapacita ocelářského průmyslu byla 

navýšena z 5,9 milionu tun ročně pro všechna čtyři okupační pásma na 10,7 milionu tun 

pro území bizonie. Po dobu okupace Německa se těchto hodnot přes velké snahy 

nepodařilo dosáhnout. O několik měsíců později byl představen i revidovaný 

seznam demontáží, který obsahoval 682 z velké části již demontovaných závodů oproti 

původní verzi s 1600 podniky. 63 

Počátek politického a institucionálního vývoje začal již v lednu 1946, kdy se 

v americké okupační zóně konaly komunální volby, na které následně navázaly volby 

okresní a i zemské. Jako poradní orgán zemí vznikla Rada zemí (Länderrat). Obdobný 

vývoj proběhl i v britské okupační zóně, kde na jaře 1947 vznikl orgán přesahující 

                                                
62 Benz, „Auftrag Demokratie“, 177–192. 
63 Ibid., 212–214. 
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jednotlivé země Zonenbeirat. Länderrat i Zonenbeirat zůstaly v činnosti až do ustavení 

západoněmeckého Bundestagu na podzim 1949.64 

V roce 1946 také vznikly první orgány zajišťující správu společných rezortů 

bizonie. Aby nebyl uzavřen možný přístup dalších okupačních pásem nevznikl jen jeden 

společný orgán pro správu celé ekonomiky. Společné orgány byly založeny v různých 

městech americké a britské okupační zóny – úřad pro celkovou ekonomiku v Mindenu, 

rezort potravin a zemědělství ve Stuttgartu, doprava v Bielefeldu, správa financí v Bad 

Homburg a civilní správa ve Frankfurtu nad Mohanem. Všechny tyto orgány i nadále 

podléhaly okupační správě. Nejvíce se to projevilo v hospodářské oblasti, ve které se 

německé vedení brzy začalo zajímat o oblasti měnové reformy, zastavení demontáží, 

nastavení hospodářského a exportního plánu, k čemuž mu ale chyběly kompetence. 

Mimo německý vliv rovněž zůstala i hlavní dvě průmyslová odvětví – hutnictví a 

hornictví. 65 Již od počátku se ale projevovaly problémy v koordinaci mezi jednotlivými 

rezorty a dle amerického vedení bylo nutné vytvořit politický orgán, který by koordinaci 

mezi jednotlivými rezorty zajišťoval. Americký generál Clay sice zažádal americký 

kongres o další pomoc ve výši 40 milionů dolarů pro rozvoj hospodářství a dalších 300 

milionů dolarů k překonání potravinové krize, ovšem větší reformy v organizaci 

bizonální správy mohly proběhnout až po konferenci ministrů zahraničí v Moskvě 

v březnu a dubnu 1947. Na zpáteční cestě z této konference se americký ministr 

zahraničí Marshall setkal s generálem Clayem a britským generálem Robertsonem. 

Rozvoj bizonálních organizací měl dle Marshalla proběhnout takovým způsobem, aby 

se hospodářská úroveň v co nejkratším možném termínu zvýšila tak, aby se bizonie stala 

soběstačnou. Následnou reorganizací tak došlo ke vzniku hospodářské rady, výkonného 

výboru a direktorátu, jež lze považovat za předchůdce parlamentu a vládního kabinetu.66 

V rámci dalšího vývoje spojeného hospodářského území byla v březnu roku 1948 

založena Banka německých zemí, která se stala předchůdcem Německé spolkové banky. 

Generál Clay navrhoval i vznik nejvyššího soudního dvora jako odvolací instance zemí. 

Takový soud ale vznikl v roce 1948 jen pro britskou okupační zónu a jeho nástupcem se 

stal v roce 1950 pro území celého západoněmeckého státu zřízený Spolkový soudní 

dvůr.67 

                                                
64 Benz, „Auftrag Demokratie“, 119. 
65 Krátký, „Marshallův plán“, 263–6. 
66 Benz, „Auftrag Demokratie“, 181–182. 
67 Benz, „Auftrag Demokratie“, 222. 
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3.2. Měnová reforma 

V roce 1948 byl zahájen program podpory evropských států známý pod názvem 

Marshallův plán a dle zahraničních dohod se do tohoto programu mělo zapojit i 

Německo. Pro úspěšný průběh Marshallova plánu ovšem Německo potřebovalo vlastní 

stabilní měnu. Nestabilní a vysokou inflací zatížená říšská marka byla již v roce 1945 

v rámci mezinárodního obchodu nahrazena americkým dolarem prostřednictvím 

dolarové klauzule. Tato klauzule ovšem silně omezovala využití silného německého 

hospodářského potenciálu v plném rozsahu a byla prakticky od počátku kritizována 

nejen v okolních státech, ale později i v USA. Měnová reforma, o které se mluvilo již od 

počátku okupační správy nad Německem, tak byla jediným řešením a nezbytným 

předpokladem, jak v Německu úspěšně uskutečnit Marshallův plán v měnově stabilním 

prostředí.68 

S otázkou měnové reformy se okupační mocnosti potýkaly již prakticky od 

Postupimské konference. Sanace německé měny a státního dluhu byla jedním z 

důležitých úkonů k oživení a nastartování německé ekonomiky. Hlavním iniciátorem 

měnové reformy byly právě USA. Nezbytnou podmínkou pro měnovou reformu však 

byla hospodářská jednota Německa. Nepřekvapí tedy, že první kolo rozhovorů ohledně 

měnové reformy ke konci roku 1945 nevedlo k žádnému výsledku.69 V následujícím 

roce došla Francie a Velká Británie, jež původně dohodě ohledně měnové reformy 

odporovaly, ke shodě s USA. Tentokrát ale úspěch zhatil Sovětský svaz, který chtěl, aby 

měnová reforma proběhla především v jeho kompetencích. Na konci září 1947 padlo 

rozhodnutí, že měnová reforma v západních zónách proběhne, ať už za účasti sovětské 

zóny nebo bez ní, a ve Washingtonu se od října téhož roku začaly tisknout nové 

německé bankovky. S odchodem sovětského zástupce ze Spojenecké kontrolní rady dne 

20. března 1948 padlo rovněž rozhodnutí, že měnová reforma proběhne pouze 

v západních zónách,70 čímž byla Sovětskému svazu zablokována jakákoli možnost 

manipulovat s hodnotou německé marky.71 

Měnová reforma v západních okupačních zónách byla vyhlášena 18. června 

1948 rozhlasem a proběhla o dva dny později. Říšskou marku (RM) nahradila německá 

marka (DM). Současně s měnovou reformou byly zrušeny cenové stropy, které 

                                                
68 Benz, „Auftrag Demokratie“, 272. 
69 Werner Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte: von 1945 bis zur Gegenwart (München: C. H. 

Beck, 2011), 121. 
70 Benz, „Auftrag Demokratie“, 272–288. 
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umožnily zavedení reálných cen namísto dosavadních vázaných, čímž se i soukromé 

podnikání stalo rentabilním. Zcela zmizel černý obchod a výrazně se zvýšila nabídka 

zboží. Důsledkem měnové reformy bylo také zvýšení produktivity práce a snížení 

nezaměstnanosti.72 Dohled nad novou západoněmeckou měnou získala Banka 

německých zemí, za jejímž vznikem stála dohoda mezi USA a Velkou Británií ze září 

1947 o centrální bance pro bizonii. Poté, co se připojila i Francie, se Banka německých 

zemí stala první trizonální institucí. Její vznik byl rovněž také jedním z 

hlavních předpokladů pro úspěšnou měnovou reformu. 

Reakcí sovětské zóny na měnovou reformu v západních okupačních zónách 

Německa bylo uzavření veškerých dopravních cest mezi zónou východní a zónami 

západními, stejně jako zablokování dopravních cest do západních sektorů Berlína, čímž 

24. červnem začala blokáda Berlína, která trvala do 12. května 1949.73 Tři dny po 

měnové reformě v západních zónách proběhla v zóně východní improvizovaná měnová 

reforma, čímž se Německo oficiálně rozdělilo na dvě měnová území. Nadcházejícímu 

rozdělení Německa na dva samostatné státy se dalo již stěží zabránit. Sovětská blokáda 

Berlína navíc jen ukázala solidaritu, se kterou jsou Spojené státy spolu se západní 

Evropou ochotny Německu pomoci, a připravenost hájit zájmy Berlína, Německa i celé 

západní Evropy.74 

3.3. Marshallův plán v Německu 

Jak již bylo zmíněno, na počátku roku 1947 se ukázaly snahy Spojených států 

dohodnout se se Sovětským svazem na vytvoření jednotné politiky vůči Evropě a 

Německu jako nereálné. Posledním pokusem o sjednocení názorů byla konference Rady 

ministrů zahraničí v Moskvě v březnu a dubnu 1947. Vyhlášení Trumanovy doktríny, ve 

které se Spojené státy zavázaly, že budou ochraňovat svobodné státy před totalitními 

režimy, a na ní navazující příprava Marshallova plánu jako zahraničně-politického 

programu, bylo více méně jasným signálem, který určil, kam se bude západní Evropa a 

s ní také západní okupační zóny Německa v budoucnu ubírat. Marshall byl po mnoha 

jednáních se sovětskou stranou přesvědčen, že Stalin a ministr zahraničí Molotov činí 

vše, aby se jakékoli dohody ohledně válečných reparací, formy německé vlády a mnoha 

dalších záležitostí systematicky oddalovaly tak, aby se hospodářský rozklad v Německu 

                                                                                                                                          
71 Jan Wanner, George C. Marshall: tvůrce armád a aliancí (Praha: Paseka, 1998), 322. 
72 Buchheim, „Wiedereingliederung“, 51–63.; Abelshauser, „Deutsche Wirtschaftsgeschichte“,119–129. 
73 Benz, „Auftrag Demokratie“, 286. 
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prohluboval a komunisté mohli těžit z nespokojenosti obyvatelstva. Hospodářská 

stabilizace Evropy se proto stala i politickým programem. Začlenění západních 

okupačních zón Německa do Plánu evropské hospodářské obnovy navíc bylo pro 

Německo výrazným signálem toho, že po dvou letech hospodářské stagnace se západní 

velmoci definitivně rozhodly, že politická a hospodářská obnova Německa je nezbytnou 

součástí pro úspěch snah při obnově válkou zasažené Evropy. Pro západní okupační 

zóny Německa již v této době znamenal vstup do Marshallova plánu první krok 

k začlenění do hospodářského systému západního světa. 

Celkově, společně již s předchozí podporou plánu Government and Relief in 

Occupied Areas (GARIOA) pro překonání bezprostřední poválečné nouze, byla 

západnímu Německu do roku 1952 poskytnuta pomoc ve výši okolo 3 miliard USD.75 

Podstatným rozdílem mezi plánem GAROIA a Marshallovým plánem bylo to, že účel 

Marshallova plánu již nebyl v samotném zajištění existence německého obyvatelstva, 

nýbrž šlo o obnovu evropského hospodářství včetně Německa.76 Tato pomoc nebyla 

Německu ani státům západní Evropy věnována, nejednalo se ale ani o klasickou půjčku, 

jelikož byl zřízen fond, kam se poskytnuté prostředky vracely. Z tohoto fondu pak 

mohly být opět čerpány na další investice. Možnost čerpání byla možná i několik let po 

oficiálním ukončení poskytování hospodářské pomoci v rámci Marshallova plánu.  

Přehled čerpání hospodářské pomoci západním Německem a struktura dovozů do 

západního Německa v rámci Marshallova plánu je znázorněna v níže přiložených 

tabulkách. 

                                                                                                                                          
74 Görtemaker, „Kleine Geschichte“, 33. 
75 Benz, „Deutschland“, 164. 
76 Buchheim, „Wiedereingliederung“, 69. 
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Tabulka 1: Americká hospodářská pomoc západnímu Německu v letech 

1946-1953. (v milionech USD) 

 GARIOA ERP/MP 

1946/47 263 - 

1947/48 580 - 

1948/49 579 388 

1949/50 198 416 

1950/51 - 497 

1951/52 - 210 

1952/53 - 67 

Celkem 1620 1560 

 

Zdroj: Werner Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte: von 1945 bis zur Gegenwart. 2., 

überarbeitete und erweiterte Auflage (Bonn: C. H. Beck, 2011), 136. 

 

Tabulka 2: Složení dovozů v rámci Marshallova plánu do západního 

Německa v letech 1948-1953. (v milionech USD) 

 Potraviny, 

krmiva a osivo 

Hospodářské 

suroviny 

Stroje a 

vozidla 

Náklady na 

přepravu 

1948/1949 213 135 8 32 

1949/1950 175 212 9 29 

1950/1951 196 240 13 31 

1951/1952 76 100 8 26 

1952/1953 24 38 2 4 

Celkem 683 719 36 121 

% 43,8% 46,1% 2,3% 7,88 

Zdroj: Werner Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte: von 1945 bis zur Gegenwart. 2., 

überarbeitete und erweiterte Auflage (Bonn: C. H. Beck, 2011), 137. 
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 V celkovém zhodnocení neměl na západní Německo Marshallův plán až tak 

výrazný hospodářský vliv, jak se původně předpokládalo, celková podpora totiž 

v letech, kdy program hospodářské obnovy probíhal, odpovídala přibližně pouhým 

dvěma procentům západoněmeckého hospodářství. Mnohem výraznější vliv a dopad ale 

měly mezinárodně-politické a mezinárodně-hospodářské aspekty tohoto programu. 

Jedním ze základních cílů byla totiž podpora evropského hospodářství jako celku, čímž 

Spojené státy iniciovaly hlubší hospodářskou spolupráci mezi evropskými státy. 

V souvislosti s Marshallovým plánem tak došlo odstraňování omezení mezinárodního 

obchodu včetně cel, k měnové a fiskální stabilitě a navazujícímu růstu produkce a 

celkové liberalizaci evropského trhu.77 Evropské státy včetně západního Německa se tak 

otevřely nejenom evropskému nýbrž i celosvětovému trhu. Marshallovým plánem byla 

nastartována i evropská integrace, na níž se Spolková republika Německo začala podílet 

již v prvních měsících její existence. 

                                                
77 Gerd Hardach, „Der Marshallplan“, in Die USA und Deutschland im Zeitalter des Kalten Krieges 1945-

1968 ed. Detlef Junker et al. (Stuttgart, München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2001), 471. 
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4. Spojené státy a vznik západního Německa 

Zásadním impulzem pro začátek jednání o vzniku samostatného 

západoněmeckého státu byl definitivní krach při jednání se Sovětským svazem v řešení 

otázky poválečného Německa na Londýnské konferenci Rady ministrů zahraničí ke 

konci roku 1947. Politické vedení Spojených států proto bylo rozhodnuto pokračovat ve 

svých snahách o evropskou integrační politiku, jejíž součástí bylo také Německo, a 

která byla zahájena Trumanovou doktrínou a připravovaným Marshallovým plánem. 

Dohoda s Francií o připojení k bizonii, které proběhlo k 1. srpnu 1948, byla dalším 

krokem podporující nově nastavený trend americké zahraniční politiky. Již na počátku 

ledna 1948 proběhla v rámci bizonie první jednání s premiéry spolkových zemí 

spadajících pod bizonii. Výrazný význam pro budoucí institucionální i hospodářské 

uspořádání Německa měla také Spojenými státy iniciovaná konference šesti ministrů 

zahraničí – USA, Velké Británie, Francie a Beneluxu v Londýně v únoru a na počátku 

léta roku 1948, na které byl mimo jiné projednáván i vznik západoněmeckého státu.78 

Marshall tuto konferenci svolal, protože dle něj již západní velmoci neměly jinou 

alternativu, než co nejdříve zahájit hospodářskou a politickou integraci západního 

Německa do západní Evropy.79 Na konferenci bylo dohodnuto, že budoucí německý stát 

má mít spolkové uspořádání a má se v budoucnu stát členem Organizace pro evropskou 

hospodářskou spolupráci, aby se mohl zúčastnit čerpání prostředků v rámci Marshallova 

plánu. Závěrečná dohoda z tohoto jednání obsahovala mimo jiné výzvu k vypracování 

ústavy západoněmeckého státu, a především základní rysy okupačního statutu, který 

definoval vztahy budoucí německé vlády ke spojeneckým kontrolním orgánům. 

O výsledcích londýnských jednání byli nejprve v polovině května informováni 

předsedové vlád v bizonii, oficiální předání tzv. Frankfurtských dokumentů, jež se staly 

„rodným listem“ západoněmeckého státu, proběhlo 1. července 1948.  

Nástup Deana Achestona na post amerického ministra zahraničí a částečná 

nejednota západních spojenců znamenala mírné zpomalení dosavadního vývoje 

směrujícího ke vzniku západoněmeckého státu. Definitivním rozhodnutím západních 

mocností o vzniku Spolkové republiky se tak stala až Washingtonská konference 

ministrů zahraničí USA, Francie a Velké Británie na počátku dubna 1949, na které byl 

                                                
78 Buchheim, „Wiedereingliederung“, 40–41. 
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podepsán okupační statut Německa. Vznik Severoatlantické aliance (NATO) a 

sjednocení zástupců německé Parlamentární rady v průběhu jednání o vzniku Spolkové 

republiky byly jen další kroky, které navázaly na dosavadní vývoj. Dne 8. května 1949 

přijala Parlamentární rada návrh Základního zákona, budoucí západoněmecké ústavy, 

který odsouhlasily i západní mocnosti předáním okupačního statutu o čtyři dny později. 

A i přesto, že případné pozdější přistoupení sovětské okupační zóny nebylo vyloučeno, 

vyhlášení Spolkové republiky Německo 23. května 1949 již nemohlo nic zabránit.80 

Necelé dva měsíce později po vzniku západního Německa se konaly první poválečné 

volby do Spolkového sněmu a těšily se vysoké účasti voličů. Dne 7. září byl ustanoven 

Spolkový sněm společně s druhou komorou německého parlamentu Spolkovou radou. 

Prvním kancléřem se 15. září stal předseda CDU/CSU Konrad Adenauer. Zároveň také 

21. září 1949 vstoupil v platnost okupační statut a představitelům Německa byla 

předána moc výkonná, zákonodárná a soudní. 

Roku 1949 se stala Spolková republika Německo státním útvarem, přesto si 

nadále jako zcela suverénní stát počínat nemohla. I po několik následujících let si totiž 

okupační mocnosti zachovaly mnohé kompetence, neboť v roce 1949 ještě nebyly 

odstraněny všechny pochybnosti o schopnosti Němců spravovat svou zemi směrem 

k demokracii a evropské integraci.81 Západní Německo tak i nadále zůstávalo pod 

poručnickou správou tří západních velmocí, které si z opatrnosti, ponechaly řadu 

výhradních práv a dokonce i možnost práva veta či možnost spolupodílet se na 

zákonodárných rozhodnutích. Spojenecká vysoká komise mimo jiné také nadále 

kontrolovala celou oblast zahraniční politiky, otázky bezpečnosti, demilitarizaci, 

zahraniční obchod, obstarávání deviz a rozpletení struktur velkých podniků, čímž tvořila 

ještě jakousi nadřízenou vládu Spolkového sněmu.82 

                                                                                                                                          
79 Hermann Josef Rupieper, „Die USA und die Gründung der Bundesrepublik 1948/49“, in Die USA und 

Deutschland im Zeitalter des Kalten Krieges 1945-1968 ed. Detlef Junker et al. (Stuttgart, München: 

Deutsche Verlags-Anstalt, 2001), 144. 
80 Rupieper, „Die USA und die Gründung der Bundesrepublik 1948/49“, 149. 
81 Edgar Wolfrum, Zdařilá demokracie: dějiny Spolkové republiky Německo od jejich počátků až po 

dnešek (Brno: Barrister & Principal, 2008), 42. 
82 Ulrich Lappenküper, Die Aussenpolitik der Budesrepublik Deutschland 1949 bis 1990 (München: 

Oldenbourg 2008), 5.; Srovnej: Benz, „Deutschland“, 188–210. 
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4.1 Evropská integrace Spolkové republiky v letech 1949/1950 

Jedním ze základních cílů Spojených států a západoevropských států v rámci 

politické a hospodářské obnovy západních okupačních zón a následně nově vzniklého 

západoněmeckého státu byla jeho politická a hospodářská integrace v rámci Evropy a 

západního světa. Tato integrace byla zahájena Marshallovým plánem, který předurčoval 

nově vzniklou Spolkovou republiku k silným vazbám na své spojence na západě. 

Samotná zahraniční politika západního Německa ale byla pod správou Spojenecké 

vysoké komise, čímž byly její možnosti a cíle značně omezeny. Post ministra zahraničí 

Spolkové vlády nebyl prozatím vytvořen, a tak se předním představitelem německé 

zahraniční politiky stal kancléř Konrad Adenauer, který sice měl, co se týče zahraniční 

politiky, pouze omezené pravomoci, ale současně byl díky jeho silným vazbám na 

americké vedení jediným, kdo mohl uvést věci alespoň nějakým způsobem do pohybu. 

Základním rysem v oblasti Adenauerovy zahraniční politiky byla především snaha, aby 

se nově vzniklý západoněmecký stát stal rovnoprávným členem sjednocené Evropy a 

západního světa současně s pevnou vazbou na USA současně s cílem, aby byla co 

nejdříve odstraněna omezení nařízená okupačním statutem.83 

Již 30. října 1949 se Spolková republika stala členem Organizace pro evropskou 

hospodářskou spolupráci OEEC, která byla zřízena pro administraci v té době 

probíhajícího Marshallova plánu. Tato organizace se v roce 1961 stala základem pro 

vznik Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD. Dalším 

krokem k omezení restrikcí vůči západoněmeckému státu byla Petersberská dohoda 

z 22. listopadu 1949, která upravovala teprve několik týdnů platný okupační statut. 

Kancléř Adenauer vyjednal částečné pozastavení demontáží, které definitivně skončily 

na sklonku roku 1950. Dále byla západnímu Německu povolena možnost navazování 

konzulárních styků a slíbena podpora západních velmocí ve snahách Německa podílet 

se na evropské integraci. Německu tak tímto bylo přislíbeno budoucí přistoupení k Radě 

Evropy, které proběhlo 13. července 1950. Na oplátku učiněným ústupkům v rámci 

okupačního statutu kancléř Adenauer souhlasil s tím, že se Německo stane členem 

Mezinárodního úřadu pro Porúří, čímž prakticky akceptoval mezinárodní kontrolu 

tohoto území, které se na průmyslu západního Německa podílelo z 40%. Jeho členem se 

západoněmecký stát stal 30. listopadu 1949. 

                                                
83 Lappenküper, „Die Aussenpolitik“, 6. 
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4.2 Schumanův plán, otázka znovuvyzbrojení 

 Evropská integrace Německa se nezastavila ani v následujícím roce. Zásadními 

tématy se stala spolupráce v oblasti těžebního a hutního průmyslu a na mezinárodně-

politickou scénu se dostala i otázka vyzbrojení Německa. Schumanův plán, s kterým 

přišel francouzský ministr zahraničí v květnu 1950, navrhoval spojení západoněmecké a 

francouzské těžby uhlí těžby uhlí a produkce oceli, které by bylo otevřené i přístupu 

dalších zemí a zároveň pod mezinárodní kontrolou. Spojené státy se k návrhu vyjádřily 

kladně a kancléř Adenauer tuto nabídku přijal s nadšením. Pro západní Německo měl 

vstup do takové organizace význam potvrzení vazby na západní velmoci a současně se 

naskýtala možnost zvýšení průmyslové výroby a nalezení nových odbytišť pro 

západoněmecké výrobky. Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli 

(ESUO), známá taky jako Montánní unie, byla podepsána 19. března 1951 šesti 

evropskými státy – Francií, SRN, Belgií, Nizozemím, Lucemburskem a Itálií – a začala 

svou činnost 23. července 1952. Pro západní Německo zároveň znamenal vstup do 

ESUO konec pro zvláštní statut oblasti Porúří a současně významný rozměr na poli 

ekonomickém a mezinárodně politickém.84 

Otázka znovuvyzbrojení Německa byla mezi Washingtonem a Londýnem 

projednávána již od konce roku 1949, ale oficiálně Spojené státy přednesly otázku 

německého znovuvyzbrojení, které dle tajných plánů USA a Velké Británie bylo 

považováno za nebytné, teprve v prosinci roku 1950 na jednání Severoatlantické aliance 

v Bruselu. Ve Francii a Beneluxu tato otázka i přes vyostřování konfliktu mezi 

východem a západem vyvolávala silný odpor. Vypuknutí Korejské války 26. června ale 

změnilo debatu o tom, jestli bude Německo vyzbrojeno směrem k otázce, jakým 

způsobem se bude podílet na společné obraně. Nárůst Sovětského nebezpečí a 

představa, že by ozbrojený konflikt mohl vypuknout také v Evropě, postupně odsunul 

strach z Německa do pozadí. Francie tímto byla postavena před složité rozhodnutí. 

Buďto mělo dojít k posílení amerických vojsk v Evropě za současného 

znovuvyzbrojování západního Německa, nebo by zůstala Evropa odkázána na sebe 

samou. V říjnu 1950 proto Francie přichází s Plevenovým plánem. Šestice států, která se 

podílela na plánování Montánní unie, měla dle francouzského návrhu vytvořit Evropské 

obranné společenství. Kancléř Adenauer znovuvyzbrojení podporoval, viděl v něm totiž 

další možnost, jak dosáhnout mezinárodní suverenity Německa. Protože však z návrhu 

                                                
84 Ibid., 7. 
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jasně vyplýval francouzský záměr, aby západní Německo bylo vyzbrojeno co nejméně a 

zároveň bylo v této oblasti pod francouzskou kontrolou, byl Spojenými státy i 

kancléřem Adenauerem odmítnut. Spojené státy vyžadovaly rovnoprávné zapojení 

všech zúčastněných států a to včetně Němců. Jednání se vedla až do poloviny roku 

1952, kdy byla v květnu v Paříži podepsána smlouva o vzniku Evropského obranného 

společenství (EOS). V létě 1954 však několikrát pozměněný návrh EOS neprošel 

francouzským parlamentem. Otázka znovuvyzbrojení Německa byla vyřešena až 

vstupem západního Německa do Severoatlantické aliance (NATO) v roce 1955. 

V květnu téhož roku byla založena německá branná moc Bundeswehr. 85 

                                                
85 Wolfrum, „Zdařilá demokracie“, 89.; Lappenküper, „Die Aussenpolitik“, 7-8.  
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Závěr 

Tématem bakalářské práce je vliv Spojených států na poválečný vývoj 

západního Německa v letech 1945 až 1950. Zásadním tématem v prvních letech po 

druhé světové válce byla otázka, jak s poválečným Německem hospodářsky, 

institucionálně a později i mezinárodně-politicky naložit. Práce sleduje vývoj přístupu 

Spojených států k této otázce v mezinárodně-historicko-politických souvislostech. 

Období prvních pěti let po kapitulaci Třetí říše bylo pro Německo zcela zásadním a 

určujícím pro směr, kterým se bude v budoucnu ubírat. 

 Spojené státy se zpočátku k jakékoli hospodářské pomoci válkou zasažené 

Evropy stavily odmítavě. Jedním z důvodů takového přístupu byla dosavadní politika 

USA založená na principu izolacionismu, tedy nevměšování se do cizích záležitostí. 

Tento ve Spojených státech po mnoho let zakořeněný přístup oddaloval Sovětským 

svazem požadované otevření západní fronty. Oddalování a celkové váhání Spojených 

států při rychlém řešení mnoha zásadních otázek poválečného uspořádání světa 

v průběhu druhé světové války zapříčinilo posílení pozice Sovětského svazu, který po 

válce začal klást čím dál tím větší a v mnohém pro západní Spojence nepřijatelné 

požadavky. Následující spory mezi válečnými spojenci, především mezi USA a 

Sovětským svazem znamenaly odkládání řešení německé otázky. Cílem Spojených států 

bylo především hospodářské oživení válkou vyčerpaného Německa. Nejednota ve 

správě nad Německem ale vedla k prohloubení poválečné hospodářské krize a větší 

závislosti na dodávkách potravin i základních surovin na náklady okupačních mocností. 

Spory se Sovětským svazem a snaha dostát dohodě z Postupimi o nakládání 

s Německem jako jednotným hospodářským prostorem vedla Spojené státy 

k prohloubení spolupráce s Velkou Británií. Všechny návrhy Spojených států, jako 

exportní fond nebo návrh na sloučení okupačních zón, z kterého vznikla bizonie, byly 

otevřené i přístupu ostatních okupačních mocností. Vůbec první volby na území 

poválečného Německa se konaly právě v americké okupační zóně, čímž dala americká 

okupační správa německému obyvatelstvu možnost se alespoň nepřímo podílet na 

poválečné rekonstrukci Německa. V rámci bizonie položily Spojené státy, společně 

s Velkou Británií, základy pro budoucí spolkové uspořádání západoněmeckého státu. 

Zvyšující se agrese Sovětského svazu v oblasti Středozemního moře vedla 

amerického prezidenta Trumana v roce 1947 k vyhlášení doktríny, ve které se zavázal 

chránit svobodný lid. Na Trumanovu doktrínu posléze navázal ministr zahraničí 
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Marshall, který jí dal nejen politický, nýbrž i hospodářský rozměr. Jeho plán 

hospodářské obnovy byl původně plánován i pro Sovětský svaz a země nacházející se 

v jeho sféře vlivu. Negativní stanovisko Kremlu a jeho obstrukční politika ovšem ještě 

více podnítila Spojené i evropské státy k hlubší spolupráci a k připojení Francie k 

bizonii. Samotný Marshallův plán neměl pro Německo až tak významný hospodářský 

vliv, jeho mezinárodně politický dosah byl pro západní okupační zóny zcela zásadního 

charakteru, jelikož znamenal jejich integraci do západní Evropy. Pro úspěšný průběh 

Marshallova plánu proběhla v západních okupačních zónách Spojenými státy 

připravovaná měnová reforma. Sovětská reakce v podobě Berlínské blokády, na kterou 

spojené státy odpověděly leteckým mostem, již pouze demonstrovala faktické rozdělení 

Německa, které vyvrcholilo vznikem Spolkové republiky v květnu 1949. Její 

bezprostřední integrace do politického a hospodářského systému západního světa 

podporovaná Spojenými státy byla předpokladem pro hospodářský růst 

západoněmeckého státu a zisk respektovaného postavení rovnocenného partnera. 

Na základě výše uvedených poznatků dochází bakalářská práce k závěru, že vliv 

Spojených států na poválečný vývoj Německa byl i přes počáteční odmítavá stanoviska 

zcela zásadní. Nárůst sporů mezi spojenci protihitlerovské aliance způsobený z počátku 

rigidní a až lehkovážnou politikou USA podpořený následnou nesmlouvavou politikou 

Sovětského svazu, vedl k situaci, kdy se dlouhodobě nedařilo řešit otázku poválečného 

Německa. Prohlubující se hospodářská krize v Německu, ale i v okolních státech, vedla 

ke stále vyšší závislosti mnoha evropských států včetně Německa na finanční a 

materiální pomoci Spojených států. Veškeré kroky Spojených států, jako například 

návrh spojení okupačních zón, činěné na území Německa, se setkaly s nesouhlasem 

Sovětského svazu. Nesmlouvavá politika Sovětského svazu pouze podpořila 

západoevropské státy k prohloubení spolupráce se Spojenými státy a vedla k 

rychlému řešení dosud přetrvávajících problémů na území Německa. Spojenými státy 

iniciovaný Marshallův plán podpořil evropskou integraci, do které byly zapojeny 

západní okupační zóny Německa, zároveň měl vedle dalších kroků Spojených států 

nesporný vliv na budoucí státní uspořádání na území Německa, tedy vznik dvou 

německých států. 
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Summary 

The theme of this bachelor thesis is the influence of the United States of 

America on the post-war development of Western Germany from 1945 to 1950. The 

major topic in the first years after the World War II was the question how should be the 

post-war Germany economically, institutionally and later also international politically 

leaded. This paper follows the development of the US-American approach to this 

question in the international, historical and political context. The period of the first five 

years after the surrender of the Third Reich was essential for the future of Germany. 

The author comes to the conclusion, that role of the United States on the 

development of Germany after World War II was despite the former refusing stance 

significant. The Rise of disagreements between the former allies against the Third 

Reich, especially between the United States and the Soviet Union, was caused at first by 

the flippant approach of the U.S. in willingness to solve the question of post-war world-

system and followed by the uncompromising policy of the Soviet Union. This led to the 

situation that the question of Germany stayed unresolved even two years after the end of 

WWII. The deepening of the economic crisis not only in Germany, but in many 

European states, led to growing dependence of the European states including Germany 

on the financial and material support from the United States. The United States, in the 

effort to keep the agreement made at the Conference at Potsdam, that the Germany 

should be treated as a united economic area, proposed among other motions for example 

the merge of the occupation zones, which led to establishing of Bizonia and later 

Trizonia. Nevertheless all the efforts to cooperate with the Soviet Union stayed vain. On 

the contrary this Soviet policy led to deeper cooperation of the European states with the 

U.S., which finally led to resolving of the persisting problems in Germany. The 

American European Recovery Program, in which were the western occupation zones of 

Germany included, among other steps imitated by the United States of America, led to 

the necessary currency reform and supported and accelerated the European integration 

process, but also bolstered the division of Germany into two separated states. 



   

 

36 

  

Použitá literatura 

Primární zdroje 

 Protokol postupimské konference, Zpráva o třístranné konferenci v Berlíně 2. srpna 

1945. http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/protokol-postupimske-konference-2-

srpna-1945/ (staženo 13. dubna 2015). 

 Projev státního tajemníka USA Jamese F. Byrnese ve Stuttgartu 6. září 1946. 

http://usa.usembassy.de/etexts/ga4-460906.htm (staženo 25. dubna 2015). 

 Projev prezidenta USA H. S. Trumana v Kongresu, tzv. Trumanova doktrína (12. 3. 

1947). http://avalon.law.yale.edu/20th_century/trudoc.asp (staženo 21. dubna 2015). 

 Projev amerického ministra zahraničí George C. Marshalla o Plánu evropské 

obnovy na Harvardově univerzitě dne 5. června 1947 

http://www.oecd.org/general/themarshallplanspeechatharvarduniversity5june1947.ht

m (staženo 21. dubna 2015). 

 Merorandum H. Freemana Matthewse Memorandum by the Acting Department of 

State Member (Matthews) to the State-War-Navy Coordination Committee, 

Washington 1. dubna 1946. Foreign Relation United States, 1946, 1167-1171. 

http://images.library.wisc.edu/FRUS/EFacs/1946v01/reference/frus.frus1946v01.i00

14.pdf (staženo 22. dubna 2015) 

Knihy 

 Werner Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte: von 1945 bis zur Gegenwart 

(München: Beck, 2011). 

 Wolfgang Benz, Deutschland unter alliierter Besatzung 1945-1949 (Stuttgart: Klett-

Cotta, 2009). 

 Wolfgang Benz, Auftrag Demokratie: Die Gründungsgeschichte der Bundesrepublik 

und die Entstehung der DDR 1945 – 1949 (Berlin: Metropol Verlag, 2009). 

 Christoph Buchheim, Wiedereingliederung Westdeutschlands in die Weltwirtschaft: 

1945-1958 (München: Oldenbourg, 1990). 

 John Lewis Gaddis, The United States and Origins of the Cold War 1941-1947 

(New York: Columbia University Press, 1972). 

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/protokol-postupimske-konference-2-srpna-1945/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/protokol-postupimske-konference-2-srpna-1945/
http://usa.usembassy.de/etexts/ga4-460906.htm
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/trudoc.asp
http://www.oecd.org/general/themarshallplanspeechatharvarduniversity5june1947.htm
http://www.oecd.org/general/themarshallplanspeechatharvarduniversity5june1947.htm
http://images.library.wisc.edu/FRUS/EFacs/1946v01/reference/frus.frus1946v01.i0014.pdf
http://images.library.wisc.edu/FRUS/EFacs/1946v01/reference/frus.frus1946v01.i0014.pdf


   

 

37 

  

 Manfred Görtemaker, Kleine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Bonn: 

Bundeszentrale für politische Bildung, 2003). 

 Norman A. Graebner, Richard D. Burns a Joseph M. Siracusa, America and the 

Cold War 1941-1991 (Santa Barbara: Praeger Security International, 2010). 

 Detlef Juncker ed., Die USA und Deutschland im Zeitalter des Kalten Krieges 

1945-1968 (Stuttgart, München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2001). 

 Henry, Kissinger, Umění diplomacie: od Richelieua k pádu Berlínské zdi (Praha: 

Prostor, 1999). 

 Karel Krátký, Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené války (Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010). 

 Oskar Krejčí, Zahraniční politika USA (Praha: Professional Publishing, 2009). 

 Ulrich Lappenküper, Die Aussenpolitik der Budesrepublik Deutschland 1949 bis 

1990 (München: Oldenbourg 2008). 

 Vladimír Nálevka, Kapitoly z dějin studené války, díl první (Praha: Institut pro 

středoevropskou kulturu a politiku, 1997). 

 Ronald E. Powaski, Cold War: The United States and the Soviet Union 1917-1991 

(New York: Oxford University Press, 1998). 

 Hans-Peter Schwarz, „The division of Germany, 1945-1949“, in History of the Cold 

War Volume 1: Origins, ed. Melvyn P. Leffler a Odd A. Westad (Cambridge: 

Cambridge University Press: 2010), 133-153. 

 Jan Wanner, George C. Marshall: tvůrce armád a aliancí (Praha: Paseka, 1998). 

 Edgar Wolfrum, Zdařilá demokracie: dějiny Spolkové republiky Německo od jejich 

počátků až po dnešek (Brno: Barrister & Principal, 2008). 


