UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut mezinárodních studií

Bakalářská práce

2017

Kateřina Kuklíková

UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut mezinárodních studií

Kateřina Kuklíková

Role Václava Havla v česko-německých
vztazích mezi lety 1993-1997.
Bakalářská práce

Praha 2017

Autor práce: Kateřina Kuklíková
Vedoucí práce: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.

Rok obhajoby: 2017

Bibliografický záznam
KUKLÍKOVÁ, Kateřina. Role Václava Havla v česko-německých vztazích mezi lety
1993-1997. Praha, 2017. 65 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta
sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra ruských a východoevropských
studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.

Abstrakt
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na vliv někdejšího československého
a českého prezidenta Václava Havla na vývoj vzájemných česko-německých vztahů,
a to sice v daném období let 1993 až 1997. Hlavním předmětem zájmu je jeho osobní
iniciativa, gesta a také konkrétní politické kroky, které učinil v rámci snahy o budoucí
zlepšení česko-německé diplomacie. Na základě toho, jak často se Havel v této agendě
zahraniční politiky osobně angažoval, lze říci, že bývalý prezident hrál v této oblasti
velice důležitou roli a častokrát působil dokonce i jako „motor“ celého vývoje českoněmeckých vztahů. Nejprve je v práci objasněn základní historicko-politický kontext
Havlovy pozice v rámci česko-německé bilaterální diplomacie, a to zejména s důrazem
na okolnosti vyjednávání Československo-německé smlouvy o dobrém sousedství a
přátelské spolupráci z roku 1992 a Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a
jejich budoucím rozvoji uzavřené roku 1997. Dále se text soustředí na analýzu
vybraných oficiálních Havlových projevů, prohlášení, setkání s důležitými státníky
Německa, zejména s prezidentem Weizsäckerem, nebo rozhovorů do českých
i zahraničních médií. Přesto, že bylo právě úkolem právních dokumentů akcentovat
konstruktivní dialog zaměřený na úspěšnou budoucí spolupráci, zasahovaly v 90. letech
do celkového vývoje česko-německých vztahů značnou měrou diskutabilní otázky
z minulosti spojené zejména s druhou světovou válkou. Předkládaná práce dokazuje, že
Havel se o překonání těchto problémů společné historie soustavně zasazoval a naopak
zdůrazňoval nutnost kooperace v nadnárodních celcích, zejména v EU a v NATO.

Abstract
This bachelor thesis deals with the impact of the former Czechoslovak and
Czech president Václav Havel on the Czech-German mutual relationship within the
examined time period between 1993 and 1997. The main focus lies on Havel´s personal

initiative, gestures and concrete political steps concerning the improvement of the
Czech-German diplomacy. According to the high frequency of his engagement in this
specific agenda of the Czech foreign affairs, Havel played an important role in the
whole development of the Czech-German relations, occasionally even as a “driving
force”. Firstly, the historical and political contexts of Havel´s position in the CzechGerman bilateral diplomacy is depicted, with an emphasis on the negotiations regarding
the Czechoslovak-German Treaty on Good-Neighbourliness and Friendly Cooperation
from 1992 and the Czech–German Declaration on the Mutual Relations and their Future
Development signed in 1997. Secondly, the official speeches of Havel, proclamations,
meetings with German statesmen, particularly with the president Weizsäcker, or various
media interviews had been analyzed. Although the legal documents should have
contributed to a constructive dialogue and a successful cooperation, the historical issues
related primarily to the World War II had an enormous impact on the development
in the Czech-German relationship during the 1990s. This thesis shows how Havel
constantly made a considerable effort to overcome all problematic questions concerning
the common history and to cooperate with Germany on the multilateral basis in the EU
and NATO.
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Úvod
„Vztah k Německu a k Němcům je pro nás čímsi víc než jen jedním z mnoha témat naší
diplomacie. Je to součást našeho osudu, ba přímo naší identity. Německo je naše
inspirace i naše bolest; zdroj pochopitelných traumat i mnoha předsudků a bludů, jakož
i měřítek, k nimž se vztahujeme; někdo vnímá Německo jako naši hlavní naději, jiný jako
naše hlavní nebezpečí.“1
Tímto známým výrokem z roku 1995 bývalý český a československý prezident
Václav Havel vystihnul skutečnost, že česká veřejnost vnímá svého největšího souseda
dvojznačně. Na jedné straně jsou vzájemné česko-německé vztahy pro český národ
naprosto klíčové, především z ekonomické perspektivy, na straně druhé jsou to však
právě bilaterální vztahy s Německem, které v minulosti znamenaly pro české obyvatele
velké množství traumat. Ve vztahu české veřejnosti k Německu tak často hrají velkou
roli otázky spojené se vzájemným soužitím v minulosti. Předkládaná práce se zabývá
rolí Václava Havla v zahraničněpolitické agendě česko-německých vztahů. Text
vychází z předpokladu, že se bývalý prezident o co nejlepší možnou podobu
vzájemných vztahů po celé sledované období aktivně zasazoval. Cílem práce je
analyzovat jakým způsobem, jakými prostředky a s jakými konsekvencemi se
projevoval osobní vliv Václava Havla na formování podoby bilaterálních českoněmeckých vztahů. Časově je práce vymezena obdobím let 1993 až 1997 s tím, že
pro pochopení celkového kontextu je brán v úvahu i vývoj předchozí.
Předkládaná bakalářská práce je z metodologického hlediska historickoempirickou studií. Hlavní metodou výzkumu je analýza dostupných relevantních
informací a sběr empirických dat. Získané informace z primárních zdrojů jsou
komparovány s tvrzeními odborné literatury. Na základě této komparace tak práce může
dojít k vlastnímu badatelskému závěru a tím potvrdit či vyvrátit stávající odborné
názory. V první kapitole je práce strukturována na základě chronologického hlediska,
v druhé kapitole jsou analyzovány čtyři dílčí tematické okruhy.
Metodickým těžištěm práce je analýza primárních zdrojů. Vzhledem k tématu
práce se jedná především o články, projevy, rozhovory či veřejná prohlášení Václava
Havla. Ačkoliv byla Václavu Havlovi v posledních letech věnována značná pozornost
1

Václav Havel, „Češi a Němci na cestě k dobrému sousedství“, Projev prezidenta republiky Václava
Havla-přepis, Praha, Univerzita Karlova, 17. 2. 1995, osobní stránky Václava Havla,
http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=201_projevy.html&typ=H (staženo 12. 3.
2015).
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v odborné, populárně-naučné i memoárové literatuře, můžeme spatřovat jeden
z možných přínosů práce ve shromáždění a uspořádání dat, které jsou ke zvolenému
tématu práce relevantní.
Předkládaná bakalářská práce je strukturována do dvou kapitol. První kapitola se
věnuje vývoji česko-německých vztahů mezi lety 1989 až 1997, přičemž hlavní akcent
je zaměřen na roli Václava Havla. První kapitola je rozdělena do několika podkapitol,
které v chronologickém pořadí sledují vývoj česko-německých vztahů. První
podkapitola popisuje léta 1989 až 1992. Jednalo se o období, kdy byla zahájena nová
etapa české zahraniční politiky. Sledováno je nejen osobní angažmá Václava Havla, ale
i komplikované vyjednávání o prvním rámcovém mezinárodněprávním dokumentu,
který nově upravil československo-německou bilaterální spolupráci. První období bylo
uzavřeno podepsáním Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci v roce 1992.
V následných dvou podkapitolách je pozornost upřena na úsilí české diplomacie
vyjednat další klíčový dokument, konkrétně se jednalo o Česko-německou deklaraci
z roku 1997. I když měla deklarace do soudobého česko-německého vztahu konečně
jasně prosadit konstruktivní a na budoucnost orientovaný dialog, je nutné zdůraznit, že
historická dimenze soužití Čechů a Němců měla ve sledovaném období výraznou roli.
Především se jednalo o tzv. sudetoněmeckou otázku. Z tohoto důvodu je na závěr první
kapitoly věnována této problematice samostatná podkapitola.
Druhá kapitola bakalářské práce se zaměřuje na přímou roli a vliv Václav Havla
při formování moderních česko-německých vztahů po roce 1989. Důležitým apektem
ovliňování podoby české zahraniční politiky Václavem Havlem byla nesporně
i skutečnost, že první polistopadový prezident mohl těžit ze svého uznání v zahraničí
jako výrazné morální a intelektuální autority. I v Německu se Havel této výsadní pozici
mohl těšit již před rokem 1989, když byl „pouhým“ disidentem a dramatikem.
Ve čtyřech podkapitolách je pozornost zaměřena na různé nástroje, prostřednictvím
kterých měl Václav Havel možnost vtisknout česko-německým vztahům podobu podle
svých představ. První podkapitola analyzuje jeho oficiální projevy, věnované českoněmeckým historickým i soudobým vztahům. Druhá podkapitola se také zaměřuje
na Havlovy veřejné projevy, sledovány jsou ale ty, ve kterých Havel zasazoval českoněmecký bilaterální vztah do celoevropských souvislostí. Třetí podkapitola popisuje
Havlovy zahraniční cesty v roli prezidenta a přijímání důležitých státních návštěv
z Německa. Poslední čtvrtá podkapitola analyzuje Havlovy rozhlasové rozhovory,
obecně

známé

jako

„Hovory

z Lán“.

Tyto

rozhovory

autorka

považuje
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za reprezentativní zdroj autentických Havlových stanovisek k diskutabilním tématům
česko-německého soužití. Havel se v nich zapojoval do celospolečenské debaty a
pravidelně v nich veřejnosti objasňoval svá stanoviska a názory. Z tohoto důvodu si je
autorka zvolila za předmět případové analýzy této kapitoly.
Bakalářská práce informačně čerpá jak z primárních pramenů, tak ze sekundární
odborné literatury. Za nejdůležitější prameny pro vypracování práce lze označit oficiální
projevy, prohlášení, eseje a články samotného Václava Havla. Tyto materiály jsou
veřejnosti volně dostupné převážně na osobních internetových stránkách Václava
Havla.2 Analyzovány byly i některé projevy německých státníků, například spolkového
prezidenta Richarda von Weizsäckera. Dále autorka využila i záznamy rozhovorů, které
byly s Václavem Havlem vedeny na k této práci relevantní témata. Konkrétně se jednalo
o audio-záznamy rozhlasového pořadu „Hovory z Lán“, dále rozhovory pro Českou
televizi či německá i domácí periodika. Tyto záznamy jsou pro badatele dostupné
v online archivu Knihovny Václava Havla.3
Z odborné literatury byly do práce zahrnuty tituly jak českých, tak zahraničích
autorů. Vývoji česko-německých vztahů se věnují odborné práce Miroslava Kunštáta4,
Vladimíra Handla5, Otto Picka6 či Václava Houžvičky.7 Dále byl využit sborník
odborných příspěvků společné Česko-německé a Slovensko-německé komise historiků
„Československo a dva německé státy“.8 Sborník se komplexním způsobem věnuje
mnoha stránkám vývoje česko-německých vztahů. Ze zahraničních autorů lze označit

2

Viz osobní stránky Václava Havla. Zde jsou k dispozici jak jeho projevy, tak prohlášení, rozhovory,
záznamy z tiskových konferencí, zprávy pro tisk, literární dílo atd. Osobní stránky Václava Havla, „19892003“, http://www.vaclavhavel.cz/index.php?sec=3 (staženo 5. 3. 2017).
3
Pro zpracování předkládané práce byla velmi důležitá právě skutečnost, že autorce mnohé zdroje
laskavě poskytla právě Knihovna Václava Havla. Jednalo i o ty, které v jejím online archivu veřejnosti
nejsou běžně dostupné a které knihovna dává k dispozici k nahlédnutí po předchozí domluvě, zejména
doslovné přepisy rozhovorů Václava Havla do médií.
4
Např. Miroslav Kunštát, „Czech-German Relations after the Fall of the Iron Curtain“, Sociologický
časopis 6, č. 2 (únor 1998): 149-172.
5
Např. Vladimír Handl, „Česko-německá deklarace 1997 - mezi minulostí a zítřkem?“, Mezinárodní
vztahy, č. 3 (1998): 5-17.
6
Např. Otto Pick, Vladimír Handl eds., Zahraniční politika České republiky 1993-2004. Úspěchy,
problémy a perspektivy (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004), nebo Vladimír Handl, Jan Hon a Otto
Pick, Vztahy Spolkové republiky Německo ke státům střední Evropy od roku 1990 (Praha: Karolinum,
1998).
7
Např. Václav Houžvička, Návraty sudetské otázky (Praha: Karolinum, 2005).
Tato práce byla také přeložena do angličtiny, v roce 2015 vyšlo její podstatně rozšířené vydání s názvem
Václav Houžvička, Czechs and Germans 1848-2004: The Sudeten Question and the Transformation of
Central Europe. (Praha: Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015).
8
Christoph Buchheim, Edita Ivaničková, Kristina Kaiserová a Volker Zimmermann, Československo a
dva německé státy. Sborník příspěvků Česko-německé a Slovensko-německé komise historiků (Ústí nad
Labem: pro komisi vydala Kristina Kaiserová v Albis international, 2011).
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za velice přínosné publikace Timothyho Gartona Ashe9 a Kierana Williamse.10
Williamsova monografie vyšla v roce 2016 a je tak jednou z nejaktuálnějších publikací
o Václavu Havlovi. Vedle odborných publikací byla využita také literatura
memoárového typu. Jedná se například o knihu někdejšího ministra zahraničí Jiřího
Dienstbiera st.11 Zpracovány byly také informace z populárně-naučných knih českého
publicisty Daniela Kaisera.12 Na závěr je nutné podotknout, že kromě archivu Knihovny
Václava Havla autorka jmenované zdroje čerpala ze zdrojů Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy a během svého studia na Univerzitě v Řeznu i z tamější knihovny.
Autorka si toto téma vybrala z toho důvodu, jelikož se domnívá, že Václav
Havel byl jedním z nejvýraznějších a nejdůležitějších českých politiků celé
polistopadové doby, i když zcela typickým politikem nikdy nebyl. Tuto stránku
Havlovy osobnosti lze však vnímat jako jeho klíčovou přednost, protože i v rámci
výkonu svého prezidentského úřadu nikdy nepřesal být spisovatelem a filosofem
s nezanedbatelným morálním kreditem jak doma, tak v zahraničí. Otázku, jak Václav
Havel svoji mezinárodní prestiž dokázal uplatňovat v česko-německé diplomacii
nepovažuje autorka práce jen za klíčový aspekt v rámci pochopení celkového kontextu
porevolučního vývoje česko-neměckých vztahů. Jedná se i o velice aktuální téma,
protože Havlův odkaz si česká společnost připomínala v průběhu roku 2016
v souvislosti s jeho nedožitými osmdesátými narozeninami.

9

Timothy Garton Ash, The Magic Lantern: The Revolution of ´89. Witnessed in Warsaw, Budapest,
Berlin and Prague. (New York: Vintage, 1990).
10
Kieran Williams, Václav Havel. Critical Lives. (Londýn: Reaktion Books, 2016).
11
Jiří Dienstbier, Od snění k realitě: Vzpomínky z let 1989-1999 (Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
1999).
12
Daniel Kaiser, Prezident, Václav Havel 1990-2003 (Praha: Paseka, 2014) a Daniel Kaiser, Disident,
Václav Havel 1936-1989 (Praha: Paseka, 2009).
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1. Vývoj vztahů mezi Československem (Českou
republikou) a Německem
V následující kapitole je pozornost zaměřena na vysvětlení komplikované cesty
československé a posléze české diplomacie k vyřešení problematických otázek českoněmeckých vztahů. Práce se touto problematikou zabývá především s důrazem
na osobní politickou iniciativu tehdejšího prezidenta Václava Havla. Konfliktní situace
česko-německých jednání pramenily zejména z nevyřešených otázek vzájemné
historické zkušenosti. Největší problémy představovaly především tzv. Benešovy
dekrety, Mnichovská dohoda, a poválečný odsun sudetoněmeckého obyvatelstva
z Československa. Velmi živě byly v českém veřejném prostoru v 90. letech 20. století
diskutovány i možné majetkové nároky sudetských Němců.

1.1. Období od listopadu 1989 do roku 1992
Prakticky bezprostředně po pádu železné opony13 začala československá
i německá strana projevovat snahu o zlepšení vzájemných vztahů. Krátce po svém
zvolení do prezidentského úřadu se Havel snažil iniciovat jednání o rozvoji vzájemných
vztahů mezi Československem a Německem. Jako intelektuál s dlouhodobým zájmem
o mezinárodní politiku si velmi dobře uvědomoval, jak důležité je pro relativně malý
středoevropský stát vytvoření smluvního základu pro budoucí spolupráci a pro korektní
vztahy se svým německým sousedem. Zároveň si však byl jako umělec a do roku 1989
disident vědom i dalších rovin česko-německého soužití než těch ryze politických.
Z tohoto důvodu kladl důraz ve vzájemné komunikaci i na historickou symboliku a
gesta. Chtěl tím upozornit na nutnost zlepšení nejen ekonomické kooperace, ale
i osobních vztahů mezi politiky.14
Jeden z důležitých kroků přišel v tomto smyslu již v únoru roku 1990, když bylo
rozhodnuto o vytvoření odborné československo-německé, později česko-německé,
komise historiků.15 Stálým úkolem této instituce je multidisciplinární výzkum
společných dějin.16 Lze říci, že díky komisi, na jejímž zřízení se tehdy shodli ministři
13

Podrobněji k tomuto tématu v komparativní perspektivě např. viz Timothy Garton Ash, The Magic
Lantern: The Revolution of ´89. Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague.
14
Daniel Kaiser, Prezident, Václav Havel 1990-2003, 149-151.
15
Miroslav Kunštát, „Czech-German Relations after the Fall of the Iron Curtain“, 153.
16
Podrobněji viz Česko-německá a Slovensko-německá komise historiků, „Činnost“, http://www.dt-dshistorikerkommission.de/ (staženo 8. 3. 2015).
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zahraničních věcí Jiří Dienstbier st. a Hans-Dietrich Genscher,17 se výrazně
zintenzivnily kontakty mezi odborníky z české a německé historické vědy.
V počáteční fázi svého fungování se komise logicky zaměřila zejména
na problematické otázky vzájemných vztahů, na které mají obě strany dlouhodobě
odlišný náhled. Díky její činnosti bylo za dobu od počátku její existence uspořádáno
několik konferencí, které přispěly k objasnění vzájemných stanovisek. Dále komise
vydala celou řadu publikací, jež se zaměřily na mapování vzájemné historie v širším
kontextu s důrazem na 20. století.18 Zřízením této bilaterální instituce, která se měla
na základě expertíz nově starat o kultivaci historického porozumění mezi oběma státy,
byla akcentována nutnost rozlišovat mezi názory odborníků-historiků a laické
veřejnosti. Tento postup podporoval již na konci roku 1989 i Václav Havel, kdy
v rozhovoru s Martou Skarlandtovou ve státní Československé televizi prohlásil
k otázce vztahu Československa a Spolkové republiky Německo následující:
„mně přísluší pouze říci svůj privátní názor.(…) K čemu se dopracují zákonodárné
sbory, vláda, odborné komise, veřejnost, je druhá věc.“19 Tím dal Václav Havel jasně
najevo, že sám sebe také vnímá jako řadového člena české veřejnosti vyjadřující své
subjektivní morální přesvědčení ohledně minulosti.
Václav Havel se však ožehavým česko-německým otázkám nevěnoval až jako
prezident Československa, ale ke společné československo-německé historii se aktivně
vyjadřoval ještě v období před sametovou revolucí.20 Tento aspekt je nutné
vyzdvihnout, neboť Havel na sebe v této souvislosti upoutal v české i německé
veřejnosti značnou pozornost. Velmi sledovaným byl jeho dopis tehdejšímu
spolkovému prezidentovi Richardu von Weizsäckerovi21, který Havel zaslal jako
poděkování za udělení Mírové ceny německých knihkupců ve Frankfurtu z 15. října
1989.22
17

Miroslav Kunštát, „Faktor minulosti v současných česko-německých vztazích“, Mezinárodní politika
25, č. 11 (2001): 7.
18
Celkový seznam viz výše oficiální internetové stránka komise. Česko-německá a Slovensko-německá
komise historiků, „Publikace“, http://www.dt-ds-historikerkommission.de/ (staženo 8. 3. 2015).
19
Petr Pithart a Petr Příhoda, Čítanka odsunutých dějin (Praha: Prago Media, 1998), 38.
Srovnej, viz „Vyjádření Václava Havla k odsunu sudetských Němců“, Československá televize, 23. 12.
1989, In Česko-německé vztahy po pádu železné opony. Dokumentace k česko-německým vztahům 19891997, Sešit pro mezinárodní vztahy, (Praha: Polaris, Rada pro mezinárodní vztahy, 1997), 25-26.
20
Ondřej Ditrych, Vladimír Handl, Nikola Hynek a Vít Střítecký, „Understanding Havel?“,Communist
and Postcommunist Studies 46, č. 3 (2013): 411.
21
Dále jen Weizsäcker.
22
Viz „První veřejné vyjádření Václava Havla k problematice odsunu sudetských Němců“, Rudé právo,
4. 1. 1990, In Česko-německé vztahy po pádu železné opony: Dokumentace k česko-německým vztahům
1989-1997. Sešity rady pro mezinárodní vztahy, 25.

8
Havel

v

tomto

dopise

s odkazem

na

předchozí

diskuze

v okruhu

československých disidentů sám za svoji osobu odsoudil poválečný odsun jako morálně
nepřijatelný.23 Jak později uvedl, nebylo náhodou, že se prohlášení tehdy odvážil zaslat
právě prezidentu Weizsäckerovi,24 se kterým ho později pojilo i úzké osobní
přátelství.25 Havel chtěl podle svých slov své vyjádření adresovat právě Weizsäckerovi,
protože on sám se dokázal příkladně a upřímně vyrovnat s nacistickou minulostí
vlastního národa.26 Do určité míry je možné i říci, že se někdejší spolkový prezident
Weizsäcker stal pro Havla po dobu výkonu prezidentského úřadu jeho největším
vzorem ve způsobu, jak si Havel představoval celkovou koncepci této funkce.27
Jelikož se však Havel nakonec nemohl z politických důvodů samotného
ceremoniálu předávání ceny na historicky symbolickém místě ve frankfurtském kostele
Paulskirche zúčastnit, byl v jeho nepřítomnosti alespoň přednesen jeho esej
„Slovo o slovu“.28 Při této příležitosti nahradila Havla velmi slavná osobnost, a to sice
herec Maximilan Schell, jemuž byl přednes eseje o „moci slov měnit historii“ svěřen.29
Havlovy myšlenky z původního dopisu byly však později přece jen zveřejněny
i samotným prezidentem Weizsäckerem, a to v tradičním vánočním projevu spolkového
prezidenta za rok 1989. Tímto krokem prezident Weizsäcker vyjádřil českému
intelektuálovi Havlovi velikou úctu a podpořil jeho výzvu „neodpovídání zlu jiným
zlem.“30 Prezident Weizsäcker citoval například tato slova: „Já osobně-stejně jako
mnozí mí přátelé-odsuzuji vyhnání Němců po válce. Považoval jsem ho vždy
za nejhlubší nemorální čin, který způsobil nejenom Němcům, ale i snad v ještě větším
měřítku Čechům samotným jak morální, tak také materiální škody. Když se na zlobu
odpovídá jinou zlobou, znamená to, že se zloba nepotlačuje, nýbrž rozšiřuje.“31 V tomto
23

Ibid.
Václav Havel, „Laudatio prezidenta republiky Václava Havla na Richarda von Weizsäckera“, Projev
prezidenta republiky Václava Havla-přepis, Praha, Karolinum, 14. prosince 1995, osobní stránky Václava
Havla, http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=179_projevy.html&typ=HTML (staženo
23. 10. 2016).
25
Kieran Williams, Václav Havel. Critical Lives., 167.
26
Václav Havel, „Laudatio prezidenta republiky Václava Havla na Richarda von Weizsäckera.“
27
Williams, Václav Havel. Critical Lives., 167.
28
Václav Havel, „Slovo o slovu“, Proslov k udělení Mírové ceny německých knihkupců ve Frankfurtu
15. října 1989- přepis, Esej, Hrádeček, 25. 7. 1989, osobní stránky Václava Havla,
http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=78_clanky.html&typ=HTML (staženo 27. 2. 2015).
29
Michael Žantovský, Havel (Praha: Argo, 2014), 294.
30
Richard von Weizsäcker, „Weihnachtsansprache 1989 von Bundespräsident Richard von Weizsäcker“,
Projev spolkového prezidenta Richrada von Weizsäckera-přepis, Bonn, 24. 12. 1989, Archiv projevů
spolkových prezidentů (Bundespräsident.de/ Archiv der Reden),
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Richard-vonWeizsaecker/Reden/1989/12/19891224_Rede.html (staženo 1. 3. 2015).
31
Ibid.
24
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nesporně vypjatém historickém období tak Havel v podstatě inicioval první otevření
celospolečenské debaty o tématu společných dějin, které do té doby bylo v obou státech
spíše historickým tabu.32
Dopis Václava Havla německému prezidentovi, který se překvapivě stal
důležitou pasáží Weizsäckerova televizního projevu na konci roku 1989, vyvolal v obou
zemích velkou pozornost. Často byl však interpretován značně zavádějícím způsobem, a
to sice jako oficiální omluva českého státu za vysídlení německého obyvatelstva
po druhé světové válce. Pokud by totiž Havel tak někdy učinil, potenciálně by
sudetským Němcům umožnil vznesení majetkových nároků proti českému, respektive
československému státu. Později už z pozice prezidenta musel Havel české veřejnosti
své stanovisko k tzv. sudetoněmecké otázce neustále precizně vysvětlovat a zařazovat
svá slova z dopisu do celkového historického kontextu, neboť mu ona „omluva“ byla
vytýkána jako zásadní politická chyba, která zapříčinila následný sudetoněmecký
revizionismus.33 Václav Havel tak v tomto smyslu vždy zdůrazňoval, že v dopise
Weizsäckerovi vyjadřoval pouze svůj osobní morální náhled na odsun a svoji osobní
vstřícnost k bývalým německým spoluobčanům a jejich potomkům v době, kdy ještě ani
nepůsobil jako státník v úřadu prezidenta. Nejednalo se tak o žádnou celkovou reflexi
tohoto

problému

českou

společností,

v

žádném

případě

pak

o

schválení

sudetoněmeckých majetkových nároků.34
Prezident Havel se k otázce českého vztahu k sudetským Němcům od počátku
devadesátých let často vracel i na základě vlastních podnětů, dokonce tuto agendu
nastoloval cíleně jako jedno z témat česko-německých politických setkání. Již při své
vůbec první seznamovací schůzce v úřadu s německým prezidentem Weizsäckerem
na počátku ledna 1990 se snažil druhou stranu ujistit, že jsou Češi připraveni
o kontroverzních dějinných otázkách věcně a otevřeně hovořit, přičemž česká strana
rezolutně odmítá kolektivní vinu sudetských Němců jako morálně neospravedlnitelnou
tezi. Československá diplomacie v čele s Havlem také podpořila co nejrychlejší
Srovnej, viz „První veřejné vyjádření Václava Havla k problematice odsunu sudetských Němců.“
32
Kunštát, „Czech-German Relations after the Fall of the Iron Curtain“, 153.
33
Zbyněk Petráček, „Jsou křivdy, které nelze napravit“, interview s Václavem Havlem, Respekt, č. 7 (7.
2. - 8. 3. 1992), uloženo v archivu Knihovny Václava Havla, https://archive.vaclavhavellibrary.org/viewArchive.php?sort=1&q=RESPEKT+1992+petr%C3%A1%C4%8Dek&itemDetail=36918
(staženo 5. 11. 2015). Jedná se o doslovný přepis rozhovoru.
Dále viz rozhovor s Václavem Havlem ze série Hovory z Lán. Václav Havel, „Hovory v Lánech“, Český
rozhlas, 12. 9. 1993, uloženo v archivu Knihovny Václava Havla, http://archive.vaclavhavellibrary.org/viewArchive.php?q=12.+9.+1993+hovory+z+l%C3%A1n&itemDetail=1930 (staženo 13. 2.
2016). S tímto rozhovorem bude ještě dále pracováno v kapitole „Rozhovory Václava Havla“.
34
Kunštát, „Czech-German Relations after the Fall of the Iron Curtain“, 153.
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sjednocení Německa a nehodlala jednání o něm komplikovat svými politickými
nároky.35
Součástí počáteční Havlovy vstřícné politiky směrem k Německu, kterou
historik Miroslav Kunštát přirovnal až k „bianko šekům“,36 byla i skutečnost, že se
československá diplomacie nepokusila podílet na jednání o Smlouvě o konečném
uspořádání ve vztahu k Německu, tedy na rozhovorech v tzv. formátu „2+4“. Nestalo se
tak ani u bodů, které se Československa přímo týkaly. Československá diplomacie se
tedy, na rozdíl například od Polska, které se jednání o své západní hranici nakonec
zúčastnilo, rozhodla nevyužít těchto rozhovorů k vyřešení některých sporných otázek
z historie ještě předtím, než se oba německé státy sjednotily.37
Zda však vztah mezi Československem a Německem vůbec do těchto jednání
náležel, zůstává dodnes mezi historiky, právníky a politology spornou otázkou.38 Podle
Miroslava Kunštáta je československá (ne)účast jednou z otázek, které v sobě mají
citelný politický podtext.39 Podle jeho názoru se tak stalo zejména v roce 1992
před ratifikací Československo-německé smlouvy o dobrém sousedství a přátelské
spolupráci40 a Česko-německé deklaraci o vzájemných vztazích a jejich budoucím
rozvoji41 z roku 1997.42 K tomuto tématu se tak z řad historiků, diplomatů a expertů
na mezinárodní vztahy vyjadřovali jak odpůrci tehdejší participace, tak také její
zastánci. Mezi odpůrce patřili například historici Radko Břach a Jaroslav Šedivý nebo
tehdejší ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier st. Opačné stanovisko zastávali
na straně druhé například historik a diplomat Pavel Seifter nebo s určitým časovým

35

Kaiser, Prezident, Václav Havel 1990-2003, 152-153.
Miroslav Kunštát, „Německo a Česká republika“, In Vladimír Handl, Jan Hon a Otto Pick, Vztahy
Spolkové republiky Německo ke státům střední Evropy od roku 1990, 236.
37
Miroslav Kunštát, „Znovusjednocení Německa a československá zahraniční politika“, In Christoph
Buchheim, Edita Ivaničková, Kristina Kaiserová a Volker Zimmermann, Československo a dva německé
státy. Sborník příspěvků Česko-německé a Slovensko-německé komise historiků (Ústí nad Labem: pro
komisi vydala Kristina Kaiserová v Albis international, 2011), 201-203.
38
Vladimír Handl, „Česká politika vůči Německu“, In Otto Pick, Vladimír Handl eds., Zahraniční
politika České republiky 1993-2004. Úspěchy, problémy a perspektivy, 72.
39
Kunštát, „Znovusjednocení Německa a československá zahraniční politika“, 204.
40
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Text Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské
spolupráci, oficiální webová stránka ministerstva, 28. 2. 2012,
http://www.mzv.cz/berlin/cz/aktuality/informace_a_sdeleni/x20_let_od_podepsani_smluv_o_dobrem.htm
(staženo 10. 3. 2015)
41
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a
jejich budoucím rozvoji, oficiální webová stránka ministerstva, 22. 3. 2013,
http://www.mzv.cz/berlin/cz/vzajemne_vztahy/cesko_nemecka_deklarace_o_vzajemnych.html (staženo
20. 3. 2015).
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odstupem i někdejší velvyslanec v Německu Jiří Gruša.43 Vztah Spolkové republiky
Německo k Československu tak i po uzavření tzv. dohody „2+4“ z 12. září 1990 zůstal
nadále upraven částí tzv. Postupimské dohody44 a tzv. „převodní smlouvou o ukončení
okupačního režimu ve Spolkové republice Německo z 23. října 1954“.45 Některá její
ustanovení totiž i díky speciálnímu ujednání mezi německou spolkovou vládou a třemi
západními mocnostmi z 28. září 1990 zůstala stále v platnosti.46
Prvního významnějšího diplomatického úspěchu v rámci snahy o opětovnou
„normalizaci“ česko-německých vztahů bylo dosaženo až 27. února 1992, kdy byla
uzavřena mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou
Německo Smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolupráci.47 Jednalo se o jednu
z řady smluv, které spolu uzavřely Spolková republika Německo a země střední a
východní Evropy.48
Bilaterální vyjednávání smlouvy však představovalo pro obě diplomacie velmi
těžký úkol. Cílem jednání byla snaha vyrovnat se s komplikovanou minulostí tak, aby
byla co nejméně zatěžována přítomnost a především budoucí vztahy. Českoslovenští
političtí představitelé v této souvislosti chtěli jasně rozhodnout sporné otázky historie a
vytvořit tak za minulostí „tlustou čáru“, což by umožnilo se následně soustředit právě
na spolupráci směrem do budoucna. To se však diplomatům dlouhou dobu nedařilo,
neboť československá strana lpěla na až příliš rozsáhlé agendě minulosti, než jaká byla
představa německé diplomacie.49
Do

vzájemných

československo-německých

jednání

tak

bohužel

z československé iniciativy stále více zasahovaly křivdy spojené s druhou světovou
válkou, jako například odškodnění českých obětí nacismu nebo právní posouzení
platnosti Mnichovské dohody. Podle požadavku československé strany měla být
43

Podrobněji k diferenciaci názorů viz Ibid., 200-205. Stanovisko Jiřího Gruši viz interview Miroslava
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44
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8. 1945 o jednání Berlínské konference viz Miroslav Kunštát, „Platnost Postupimské dohody při jednání o
deklaraci“, In Marek Loužek, ed., Česko-německá deklarace: Deset let poté (Praha: Centrum pro
ekonomiku a politiku, 2007), 135.
45
V německém jazyce Überleitungsvertrag. Viz Kunštát, „Czech-German Relations after the Fall of the
Iron Curtain“, 154.
46
Kunštát, „Znovusjednocení Německa a československá zahraniční politika“, 205. Blíže také viz
Dobroslav Matějka, Právní aspekty odsunu sudetských Němců (Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
1996). Podrobně se problémem odlišného náhledu na platnost tzv. Postupimské dohody a dohod
dodatečných zabývá Miroslav Kunštát v článku „Platnost Postupimské dohody při jednání o deklaraci“,
135-145.
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spolupráci.
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Mnichovská dohoda uznána za neplatnou, čili nulitní, od samého počátku, a to i se
všemi z toho vyplývajícími právními důsledky. Československá strana se tak tehdy
znovu pokusila prosadit svůj právní názor, od kterého ustoupila již roku 1973
při podpisu tzv. Pražské smlouvy50 mezi Spolkovou republikou Německo a
Československem.51 Naznačenou československou snahou o re-negociaci se oba státy
však de facto bohužel dostávaly zpět do stavu československo-německých vztahů
ze začátku 70. let 20. století.52 Další vzájemné názorové rozpory byly patrné
v souvislosti s tzv. dekrety prezidenta Beneše, které se postupně staly stálou agendou
vzájemných dialogů mezi československou stranou a Sudetoněmeckým krajanským
sdružením.53
V této souvislosti je nutné podotknout, že první návrh bilaterální dohody
o vzájemných vztazích vytvořila německá strana již 28. března 1991.54 Německá
koncepce byla výrazným způsobem jednodušší než ta československá, jejíž vznik se
datuje o dva dny později.55 Tato skutečnost dokazuje, že z německého pohledu
existovala původně reálná možnost Smlouvu o dobrém sousedství a přátelské spolupráci
sjednat podstatně rychleji, a to podle vzoru smlouvy o vzájemných vztazích mezi
Německem a Polskem z roku 1991.56 Tato smlouva byla zaměřena právě především
na budoucnost. Sporné otázky, například majetkoprávní, měly být řešeny až v rámci
dalších jednání.57
Projevem toho, že obě strany měly na některé historické momenty dvacátého
století odlišný morální, politický i právní náhled, byl i značně vyostřený dialog. Jádrem
sporu se například stal druhý odstavec preambule připravované Smlouvy o dobrém
sousedství z roku 1992, ve kterém bylo uvedeno: „vědomy si četných oběti, které si
vyžádalo panování násilí, válka a vyhnání, a těžkého utrpení, které bylo způsobeno
50

Jedná se o označení pro Smlouvu o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou
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mnohým nevinným lidem.“58 V této pasáži totiž německá strana výslovně trvala
na použití termínu „vyhnání“. V české společnosti se však v reakci na to rozproudila až
hysterická debata o hypotetických majetkových nárocích, které by mohly vyplývat
z takto zvolené lingvistické interpretace. Někteří čeští politici by z tohoto důvodu dali
přednost výrazu „nucené vysídlení“.59 Jak je patrné, jednání o smlouvě byla
komplikována i kvůli vhodně zvolené formulaci pojmů s historickou konotací. Zatímco
v německém jazyce je používáno pro všechny poválečné události bez rozdílu stran slovo
„vyhnání“,60 v českém jazyce jsou pak nejbližšími termíny „odsun“ nebo „vysídlení“.61
Spory ohledně citlivých historických momentů a pro obě strany přijatelné
jazykové vyjádření pojmů byly však jen jedním z důvodů, proč se vyjednávání
o smlouvě zpomalovala. České straně velice záleželo na co největším urychlení celého
ratifikačního procesu i ze zcela pragmatických vnitrostátních důvodů, tedy s ohledem
na blížící se parlamentní volby v roce 1992. Tato smlouva mohla být použita
potenciálně opozicí jak ke kritice vlády v rámci předvolební kampaně, tak
i ve vyjednáváních ohledně budoucnosti a podoby celé československé federace.62
Německá strana, kromě k Československu poměrně vstřícného prezidenta
Weizsäckera, který o celé záležitosti pravidelně telefonicky jednal přímo s Václavem
Havlem, však s dojednáním nijak nespěchali a naopak vyčkávali, zda jim
československá strana pod časovým tlakem nenabídne ještě větší ústupky.63
I přes naznačenou taktiku německé strany ve vyjednávání se však nakonec podařilo
vyjednat důležitou smlouvu, která však nakonec neobsahovala ani „tlustou
majetkoprávní čáru“, ani odškodnění českým obětem nacismu, jak vyplývá z jejího
znění.64 Také se nepodařilo uplatnit vstřícný krok vůči odsunutým českým Němcům
v podobě nabídky dvojího občanství a možnosti účasti na počínající kuponové
privatizaci. Tento návrh předložil Václav Havel v rámci soukromých jednání
s německým kancléřem Helmutem Kohlem při své návštěvě v Bonnu dne
58

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Text Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské
spolupráci.
59
Kunštát, „Czech-German Relations after the Fall of the Iron Curtain“, 155-156.
60
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doporučeno užívat pojem „přesídlení“, tzn. „transfer“, který je v největší míře zastoupen v tzv.
Postupimské dohodě. Termíny „odsun“ a „vyhoštění“ jsou v tomto dokumentu uváděny jen okrajově.
Viz Vladimír Handl, „Deklarace - od akceptace jinakosti k porozumění“, In Marek Loužek, ed., Českoněmecká deklarace: Deset let poté, 90.
61
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8. května 1991.65 Československá strana tímto krokem de facto reagovala na předchozí
jednání Kohl-Havel, kdy oba státníci o otázkách odškodnění jednali již dne 2. listopadu
1990.66 Podle interpretace německé strany by však toto gesto působilo v Německu spíše
kontraproduktivně, protože by mohlo nastolit otázku přiznání dvojího občanství také
německým Turkům a vytvořit tak pro tyto občany jistý precedens,67 čemuž chtěl
samozřejmě kancléř Kohl zamezit.68
Československá strana však za svůj vstřícný přístup k věci očekávala určité
gesto i od německé strany. Podle českých představ se mělo například jednat o možnou
výplatu finanční kompenzace obětem nacistického teroru a také občanům, kteří byli
během války nuceně nasazeni na práci v Třetí říši. Původně československé majetkové
nároky ve smlouvě z roku 1992 ani neměly být explicitně řešeny,69 mimo jiné
i po vzoru základní polsko-německé smlouvy z roku 1991.70 Na tomto stanovisku se
prostřednictvím výměny dopisů dohodli ministři zahraničí obou zemí.71 Je nutné dodat,
že se paralelně k oficiálnímu vyjednávacímu týmu smlouvy, který zastupovali poradce
ministra zahraničních věcí Zdeněk Matějka a velvyslanec Werner Höynck, mimo jiné
k této záležitosti vytvořila další speciální negociační linie mezi československým
velvyslancem v Německu Jiřím Grušou a státním tajemníkem na spolkovém
ministerstvu zahraničních věcí Dieterem Kastrupem.72 Právě v této úrovni se následně
projednávalo nejvíce citlivých a sporných otázek a možných „doprovodných opatření“
smlouvy.73 Od bonnských představitelů nakonec žádná odpověď s podobně vstřícným
gestem nepřišla. Tato situace pak panovala v podstatě až do opatření uskutečněných
na základě Česko-německé deklarace z roku 1997.74
Záměrné neřešení majetkových otázek přímo v textu smlouvy však na německé
straně vyvolalo dojem, že je tento problém stále ještě otevřený, což se následně
projevilo i v jednostranné rezoluci německého Spolkového sněmu. Ta byla nakonec
65
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ke Smlouvě o dobrém sousedství německou stranou připojena především na nátlak
bavorské strany CSU.75 Doprovodné usnesení vyjadřovalo očekávání, že ony „otevřené“
majetkoprávní otázky ještě budou řešeny, což bylo konkrétně formulováno následujícím
způsobem „sněm si je vědom, že při jednáních o smlouvě nebylo možno nalézt řešení
všech otevřených otázek, mezi nimi též majetkových otázek.“76 Dále dokument
vyjadřoval naději, že oba státy umožní svobodu usídlování osob, které byly nuceny
opustit svoji vlast.77 Z celkové dikce smlouvy z roku 1992 však podle názoru
československé strany jasně vyplývalo, že byla naopak podepsána se záměrem
majetkové nároky vyjma těch perzekučních nevznášet, a to tedy nehledě
na jednostranný výklad německého Spolkového sněmu.78
Na Smlouvu o dobrém sousedství a přátelské spolupráci z roku 1992 můžeme
nahlížet jako na základní dokument umožňující další pozitivní vývoj česko-německých
vztahů s důrazem na společnou koexistenci v evropském měřítku, posílení ekonomické
spolupráce a zlepšení běžného každodenního kontaktu mezi obyvateli. Příznivý dopad
této smlouvy dokazuje i skutečnost, že se Spolková republika Německo rychle stala
po roce 1992 nejdůležitějším hospodářským partnerem České republiky.79

1.2. Vývoj vztahů mezi lety 1993 a 1995
Politická úroveň rozvoje vzájemných česko-německých vztahů byla bohužel
následně zpomalena rozdělením československé federace, které bylo doprovázeno
komplikovanými jednáními mezi českou a slovenskou reprezentací. Kromě toho se
ukázalo, že jednání o vstupu nyní již jen České republiky do Evropské unie a
do Severoatlantické aliance, což by přispělo k jistému vyrovnání české vyjednávací
pozice ve vztahu k členským státům včetně Německa, budou vyžadovat delší dobu,
než se zpočátku českým politikům zdálo.
Rozpad Československa byl významnou změnou v geopolitické situaci i z toho
důvodu, že Česká republika a Slovensko po rozdělení společného státu ztratily
75
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u Německa na politickém významu.80 Tím logicky došlo k oslabení české vyjednávací
pozice ohledně dalšího rozvoje vzájemných vztahů, současně Německo začalo českoněmecké agendě věnovat o poznání menší pozornost.81 Situace se tehdy prakticky
bohužel ustálila v „neproduktivní“ fázi. Německá diplomacie se například jen zdráhavě
stavěla k poskytnutí jednoznačné garance, že němečtí vyhnanci nikdy nevznesou vůči
českému státu oficiální majetkové nároky.82 Tato skutečnost ostatně vyplývala i z výše
zmíněné rezoluce Spolkového sněmu.83 Podle Kaisera navíc tehdejší komplikované
česko-německé vztahy značně ztěžovaly pozici české diplomacie při vyjednávání
o vstupu do Severoatlantické aliance, kdy mohl hrát názor Německa a jeho případná
„přímluva“ za Českou republiku důležitou roli.84 Podobně z mezinárodního hlediska
tuto situaci hodnotí i historik a politolog Vladimír Handl, když se podle jeho názoru
případná i navenek zjevná nedůvěra v česko-německých vztazích mohla negativně
promítnout i do budoucích jednání o vstupu České republiky do Evropské unie.85
I přes nastíněnou pasivitu německé strany a stále se zhoršující atmosféru
na nejvyšší politické úrovni v tomto období se podařilo vyjednat některé dílčí smlouvy,
které upravovaly zejména česko-německou spolupráci na konkrétních projektech a
praktické soužití obyvatel obou států. Zásluhu na tom měla především jednotlivá česká
ministerstva a vlády zainteresovaných spolkových zemí. Za zmínku v tomto kontextu
stojí celá série dohod týkajících se péče o životní prostředí, vojenské spolupráce,
azylových zákonů, dopravní infrastruktury nebo jedna sice symbolická, ale i tak velice
důležitá bilaterální smlouva ke stávajícím státním hranicím. Tento dokument byl
sjednán v roce 1994 a měl mimo jiné opět vyjasnit a upřesnit problematickou
terminologii.86
V nastíněné situaci, kdy se mohlo zdát, že vývoj na česko-německé politické
scéně „zamrznul“, se důležitost česko-německých vztahů snažil akcentovat právě
Václav Havel. Dne 17. února 1995 pronesl projev při příležitosti zahájení „Rozhovorů
o sousedství“.87 Jednalo se o cyklus přednášek na česko-německé téma konaných
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pod jeho záštitou. V projevu „Češi a Němci na cestě k dobrému sousedství“88 na půdě
pražského Karolina mimo jiné formuloval tuto již v úvodu citovanou myšlenku: „Vztah
k Německu a k Němcům je pro nás čímsi víc než jen jedním z mnoha témat naší
diplomacie. Je to součást našeho osudu, ba přímo naší identity. Německo je naše
inspirace i naše bolest; zdroj pochopitelných traumat i mnoha předsudků a bludů, jakož
i měřítek, k nimž se vztahujeme; někdo vnímá Německo jako naši hlavní naději, jiný jako
naše hlavní nebezpečí. Lze říct, že postojem k Německu a k Němcům se Češi nejen
politicky, ale i filozoficky definují a že typem tohoto postoje vymezují nejen svůj vztah
k vlastní historii, ale také sám typ svého národního i státního sebe pochopení.“89 Jinými
slovy lze říci, že Havel tak vnímal formování samotné české identity v úzké souvislosti
zdravé konfrontace s německým vlivem, kterou vnímal jako motivující prvek pro český
národ.
Pro další vývoj česko-německých vztahů měl Havlův proslov v pražském
Karolinum zcela zásadní význam i z toho důvodu, neboť v něm Havel odmítl pouze se
stále vracet do historie a analyzovat vinu za vysídlení sudetských Němců.90
Tato Havlova řeč byla veřejností vnímána nejen jako snaha o souhrnné formulování
základních a neměnných politických stanovisek české strany, ale právě i jako důležitý
impuls k aktivnímu pokračování ve vyjednávání o budoucí podobě vzájemných
vztahů.91 Dále se Havel ve své řeči vyjádřil i v tom smyslu, že by již měl skončit „čas
omluv a zasílání účtu do minulosti“ a „čas monologů a osamělých výkřiků“, naopak by
se měly oba národy soustředit na „čas dialogu“.92 O poválečném odsunu sudetských
Němců nově Havel hovořil již jen v kontextu traumat druhé světové války. Pro českou
veřejnost,

která

bezprostředně

po

listopadové

revoluci

nebyla

na

otevření

sudetoněmeckého problému dostatečně připravena a reagovala tak na něj rozpačitě,
nejistě až velice úzkostlivě, znamenala tato řeč značnou úlevu. Není překvapivé, že
naopak na německé straně Havlův projev vyvolal značné zklamání.93
Tímto politickým krokem a váhou svého postavení se Václav Havel osobně
zasadil o to, že se na dosud stále nevyřešenou tzv. „českou otázku“ mezi politiky a
novináři i v širší německé společnosti opět začalo nahlížet jako na významnou
88
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politickou záležitost, kterou je nutné se ihned intenzivně zabývat. 94 Tento postoj
podporovali i mnozí z tehdejších vlivných německých politiků, například spolkový
prezident Roman Herzog, místopředseda frakce sociálních demokratů ve Spolkovém
sněmu Günter Verheugen nebo tehdy již bývalý ministr zahraničí Hans-Dietrich
Genscher.95 Na měsíc přesně se k projevu Václava Havla z Karolina oficiálně vyjádřil
i spolkový ministr zahraničí Klaus Kinkel96 v rámci rozpravy německého Spolkového
sněmu.97 Jménem svým a celé spolkové vlády sice ocenil Havlovu snahu o podpoření
budoucí spolupráce obou zemí, zejména v celoevropském měřítku, zároveň však
vyjádřil i značné znepokojení nad spíše rezervovaným postojem české strany a
nad „určitými pasážemi“ Havlovy řeči,98 kterými zřejmě myslel Havlovo nesmlouvavé
zúčtování s minulostí.
Jak bude patrné na základě dalších částí práce, prezidentu Havlovi se pomocí
jeho projevu v Karolinu alespoň částečně podařilo, aby německá spolková vláda přijala
a respektovala od té doby jasnější českou pozici ohledně otázek spojených
s historickým dědictvím druhé světové války. Svým nově formulovaným postojem
k této věci Havel také připravil české straně prostor pro další posun řešení českoněmeckých vztahů směrem k propracovanější bilaterální dohodě. Jak dnes již víme,
následně se otevřela cesta k vyjednávání o Česko-německé deklaraci, která měla
konečně znamenat onu již zmíněnou a často skloňovanou „tlustou čáru“ za společnou
komplikovanou minulostí jako po politické, tak po právní stránce. Na tomto místě je
nutné zmínit i důležitý fakt, že jeden z mnoha impulzů k vyjednávání o deklaraci přišel
i od bavorského premiéra Edmunda Stoibera. Svůj návrh, aby budoucí společná jednání
směřovala k dohodě o řešení a nikoli o uzavření otázek minulosti, formuloval v dopise
ministru zahraničí Josefu Zieleniecovi na přelomu let 1994/1995.99

1.3. Cesta k Česko-německé deklaraci
Jak již bylo uvedeno, projev Václava Havla z února roku 1995 byl počátkem
celé série česko-německých přednášek o vzájemné historii v rámci „Rozhovorů
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o sousedství“100, které následně probíhaly prakticky po celý rok, symbolicky rovněž
v budově Karolina. Na těchto setkáních vystoupili například významný německý
křesťansko-demokratický politik Kurt Biedenkopf101 či německá reprezentantka strany
Zelených a tehdejší místopředsedkyně Spolkového sněmu Antje Vollmerová102, která
byla v rámci česko-německého dialogu výraznou postavou. Právě Vollmerová
vyjednání česko-německého usmíření dlouhodobě veřejně podporovala, protože si
stejně jako prezident Havel byla vědoma, že úspěšné definitivní vyřešení, českoněmecké problematiky je v zájmu dobré pověsti obou států v celoevropském měřítku.103
Vedle odborných přednášek, měla napjatou situaci ve vzájemných vztazích,
která nastala po Havlově projevu z Karolina a následném vyjádření německé vlády
prostřednictvím ministra zahraničí Klause Kinkela ve Spolkovém sněmu104, který
odmítnul zdrženlivější postoj české strany k nějaké formě dialogu se sudetskými Němci,
zmírnit především již v té době připravovaná Česko-německá deklarace o vzájemných
vztazích a jejich budoucím rozvoji, jejíž podpis se nakonec v Praze uskutečnil dne
21. 1. 1997.105 Právě tento dokument se měl podle Václava Havla stát jistým
„osvobozujícím impulsem“, který měl odstranit zátěž rostoucí nedůvěry a napětí
v česko-německých vztazích, která byla do té doby pociťována.106
Jednání o tomto zásadním dokumentu však trvala nakonec přibližně dva roky.
Hlavním důvodem zdlouhavých diskuzí byl opět rozdílný pohled obou stran
na společnou minulost. Tuto skutečnost dobře ilustruje i vyjádření Jiřího Dienstbiera st.,
který jednání o deklaraci výstižně okomentoval následujícím způsobem: „Chtěli jsme
otevřít problémy, které se zametaly pod stůl a byly tabuizovány téměř půl století,
abychom začali namáhavý a strastiplný proces vzájemného pochopení a sbližování.“107
Na druhou stranu však bylo nutné si podle historika Miroslava Kunštáta uvědomit, že
„ani demokratická politika nemůže tak rychle a razantně předehnat celospolečenský
diskurz a skicovat smírné historické obrazy tam, kde je disens vzpomínek a kolektivních
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obrazů tak živý a stále bolestivý.“108 Z těchto uvedených vyjádření je zřejmé, že politici
obou zemí sice projevili aktivní snahu řešit komplikované historické, politické a právní
otázky, zároveň jim však bylo jasné, že se nelze s minulostí vypořádat okamžitě, tedy
jen pomocí probíhajících politických jednání a následným podpisem deklarace. Obě dvě
strany si uvědomovaly,

že v česko-německém narovnání půjde o zdlouhavý

celospolečenský proces, který je podmíněn i stavem historického vědomí obou národů.
I přes nastíněné možné komplikace lze však konstatovat, že podepsáním Českoněmecké deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji bylo nakonec
dosaženo viditelného zlepšení vzájemných vztahů. Díky tomuto dokumentu byla
konečně vytvořena celá řada příležitostí, jak opět navázat korektní a pro obě strany
výhodné dohody, které spojují jednotlivé subjekty české a německé společnosti.109
Jedná se například o stále fungující Česko-německé diskuzní fórum110 nebo Českoněmecký fond budoucnosti,111 který slouží ke spolufinancování projektů společného
zájmu.112 Za tímto účelem se v roce 1997 obě strany zavázaly, že do druhé
ze jmenovaných společných institucí vloží 140 miliónů marek a 440 miliónů korun.113
Díky této skutečnosti tak konečně mohlo dojít k odškodnění českých obětí nacismu a
rovněž lidí, kteří byli zapojeni do nucených prací pro Třetí říši.114 Jmenovitě podle
sedmé části deklarace mají být všechny společné projekty „ku prospěchu především
obětem nacionálněsocialistického násilí.“115 Lze říci, že prostřednictvím fondu tak
konečně bylo docíleno onoho humanitárního gesta vůči individuálním obětem nacismu,
o které česká strana usilovala již od počátku 90. let.116 Česká diplomacie na druhou
stranu v deklaraci oficiálně vyjádřila politování nad odsunutými českými Němci, nikoli
však nad odsunem jako takovým.117
V této souvislosti je zapotřebí dodat, že se česká strana o dosažení finančního
narovnání tohoto druhu přiblížila už dříve, a to konkrétně v dubnu roku 1993 během
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Havlovy návštěvy Bonnu.118 V této době se však, jak již bylo řečeno výše, německý
zájem o českou agendu po rozpadu Československa viditelně snížil. Česká diplomacie
se i přes tuto skutečnost aktivně pokusila jednostranně zahájit dialog o odškodnění
pro české oběti nacismu.119 Německá strana však své naznačené záměry odškodnit
české občany nakonec stáhla, protože o něm měl média příliš brzy informovat právě
český prezident Václav Havel. Velmi pravděpodobná je však varianta, že se tyto plány
setkaly s negativní odezvou zejména u bavorské CSU.120 I když tento jednostranný
iniciativní pokus nakonec skončil nezdarem, vybudovala si jeho prostřednictvím česká
diplomacie velice výhodnou pozici pro své budoucí kroky. Spolková republika se totiž
podle Vladimíra Handla ocitla v roli jednající strany, která má zájem na tom, aby věc
byla pozitivně vyřešena.121 Když byly platby obětem otrockých a nucených prací v roce
2007 s konečnou platností skončeny, zhodnotil tehdy již bývalý prezident Václav Havel
výsledek posledních velkých mezinárodních jednání o odškodněních obětí nacismu jako
„splátku dluhu především morálního, gesto smíření.“122 Byl si podle svých slov vědom,
že penězi však nelze splatit všechny dluhy minulosti. Proto bylo důležité, zda a jak
gesto přijmou oběti samy, což se podle něj v České republice podařilo ve vstřícném
duchu.123
Za nejzásadnější část deklarace, kterou je právně vázána česká i německá vláda,
se do dnešní doby považuje čtvrtý článek,124 tedy slib obou stran, že vzájemné vztahy
již nebudou nadále zatěžovány „politickými a právními otázkami pocházejícími
z minulosti“.125 To může být interpretováno jako ona již zmíněná „tlustou čáru
za minulostí“ a explicitně vyjádřenou politickou vůli se k těmto otázkám již nevracet.
Pozitivní dojem z podpisu deklarace ilustruje i prohlášení sudetoněmeckého katolického
kněze Antona Otte,126 který dlouhodobě působí v Praze a jako významný představitel
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Ackermannovy obce127 a platí za znalce jak českého, tak německého prostředí. Kněz
vyjádřil svůj optimismus již na podzim před samotným podpisem dokumentu
následujícími slovy, která vystihují postoje obou zúčastněných stran: „očekávám
od chystané deklarace, že učiní přítrž nerealistickým očekáváním sudetských Němců a
zejména iracionálním úzkostem Čechů.“128
Na závěr výčtu přínosů deklarace je nutné zdůraznit, že deklarací Česká
republika konečně dosáhla sjednání dokumentu, který mohl sloužit jako oficiální
vyjádření aktu usmíření se svým sousedem. Díky tomuto zásadnímu kroku tak mohli
čeští politici pokračovat ve vyjednávání o vstupu do mezinárodních společenství, což
teprve od tohoto okamžiku bez výhrad podporovaly i dva klíčové subjekty, tedy
Evropské unie a Severoatlantické aliance.129 Z tohoto pohledu tedy podepsání deklarace
mělo a stále má pozitivní efekt.
Na druhou stranu je však nutno uvést i objevující se námitky k deklaraci.
Sjednání se nakonec podařilo i díky tomu, že se politici obou zemí opět v zájmu
dosažení kompromisu rozhodli některé sporné otázky v dokumentu explicitně neřešit,
čímž tedy přece jen absolutní „tlusté čáry“ dosaženo nebylo.130 Deklarace například
zůstala u obecného prohlášení v bodu II., podle kterého: „Německá strana přiznává
odpovědnost Německa za jeho roli v historickém vývoji, který vedl k Mnichovské dohodě
z roku 1938, k útěku a vyhánění lidí z československého pohraničí, jakož i k rozbití
a obsazení Československé republiky.“131 Nedořešena tak znovu zůstala sporná otázka
právního výkladu Mnichovské dohody. Obě strany i nadále setrvaly na stanovisku, které
bylo formulováno roku 1973 v tzv. Pražské smlouvě.132 Jak již bylo naznačeno,
v jednáních o deklaraci se podobně jako dříve u Smlouvy o dobrém sousedství a
přátelské spolupráci z roku 1992 otázky odsunu a vzájemných majetkových nároků
přímo neřešily.133 Kontroverzně tak v této souvislosti mohlo u české veřejnosti působit
následné prohlášení kancléře Kohla, že „majetkoprávní otázky zůstávají samozřejmě
i nadále otevřeny“.134 V této souvislosti však musí být doplněno, že ohledně
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majetkových nároků tentokrát Poslanecká sněmovna České republiky odsouhlasila
dodatečný uvozující text, který podobně jako německá rezoluce ke smlouvě z roku 1992
interpretaci tohoto dokumentu jednostranně poupravil. Podle české úvodní věty,
za kterou se postavili předseda ČSSD Miloš Zeman i premiér Václav Klaus,135 jsou
deklarací vzájemné nároky uzavřeny.136 V opozici vůči tomuto prohlášení byl tehdejší
ministr zahraničí Zielenec, který považoval za důležité zachovat vůči německému státu
reciprocitu.137

1.4. Tzv. sudetoněmecká otázka
Jak vyplývá z předešlých kapitol, považovaly obě strany po celá devadesátá léta
za svou klíčovou politickou prioritu vyřešení několika diskutabilních otázek, které se
týkaly společné minulosti. Bez tohoto kroku, který by s konečnou platností uzavřel
vzájemnou historii, se nová témata k diskuzi otevírala jen obtížně. Mezi naznačenými
otevřenými otázkami z historie lze jasně definovat nejzásadnější sporný bod, na kterém
se německá a česká politická reprezentace zásadním způsobem prakticky v průběhu
celých devadesátých let rozcházely, tedy tzv. Benešovy dekrety.138 Po roce 1989 toto
téma česko-německých vztahů silně rezonovalo ve veřejném prostoru. V rámci
celospolečenských

debat

se

vyskytuje

pod

různými

názvy,

jako

například

„spor o Benešovy dekrety“, „diskuse o odsunu“ nebo právě jako tzv. „sudetoněmecká
otázka“.139 V následující podkapitole bude věnována pozornost právě této problematice.
Sudetští Němci nahlížejí na traumatický zážitek odsunu jako svůj zásadní
dějinný zlom a vybudovali si na něm jak svojí kolektivní identitu, tak také sdílený obraz
dějin.140 V praxi lze jako nejvýraznějšího zastánce tohoto postoje pojmenovat
zastřešující celoněmeckou vyhnaneckou organizaci Svaz vyhnanců,141 pod který spadá
i v české veřejnosti velmi známé Sudetoněmecké krajanské sdružení.142 Faktem je, že
sudetští Němci tuto otázku často nechápou jen ve smyslu čistě morálním.143 Jejich
snahy o napravení dějinných křivd a osobních bolestných vzpomínek na konec války
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obsahují navíc i politickou a právní dimenzi. Tento aspekt věci se výrazně projevil již
na přelomu let 1989 a 1990, když právě zastřešující spolkový Svaz vyhnanců spolu se
Sudetoněmeckým krajanským sdružením otevřely spornou otázku oprávněnosti
poválečného vysídlení německé menšiny.144
V této souvislosti tak začaly od některých sudetských Němců zaznívat
požadavky na uplatnění právních nároků vůči českému, respektive československému
státu,145 které se však týkaly kromě důležitých majetkových zájmů a dokonce v určitém
smyslu při nejradikálnějších požadavcích i jeho územní integrity.146 Tyto kroky byly
důsledkem dezinterpretace symbolických smírčích gest i ze strany Václava Havla
z konce roku 1989, která někteří sudetští Němci nevnímali jako morální vyjádření lítosti
nad tragickými nehumánními událostmi z období konce války a jako výzvu k usmíření
mezi oběma národy, ale rozuměli jim jako de facto přímé uznání viny celého
československého státu, z čehož tedy měly vyplývat i závazné právní důsledky.147
Za určité komplexní vyjádření svých požadavků, které by se v praxi promítaly
do finanční a majetkoprávní roviny,148 považovala sudetská strana jeden z bodů
z platných stanov Sudetoněmeckého krajanského sdružení,149 který byl formulován jako
tzv. právo na vlast.150 Uplatnění tohoto „práva na domov“ bylo na plénu
Sudetoněmecké rady odsouhlaseno a následně potvrzeno Spolkovým shromážděním
Sudetoněmeckého krajanského sdružení jako oficiální Stanovisko k sudetské otázce,
zkráceně jako tzv. 20 bodů, již na počátku května roku 1961.151 Tento princip zahrnuje
mimo jiné návrat do bývalé vlasti sudetských Němců, a to nikoli jen pro jednotlivce,
což bylo českým zákonodárstvím umožněno na počátku 90. let, ale v obecném smyslu
celé národnostní skupiny. Dále se právo na vlast dotýká garance možnosti sebeurčení
této skupiny, práva na restituci majetku nebo na plnohodnotné finanční odškodnění.152
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Koncepce tzv. práva na vlast tak, jak ji Sudetoněmecké krajanské sdružení v 60. letech
přijalo, je v české společnosti převážně doposud vnímáno jako „poetický název
pro obyčejný teritoriální nárok“, jak uvedl Jiří Gruša153 a ostatně i Václav Havel.154
Požadavky na principiální navrácení majetku sudetským Němcům podle
koncepce tzv. práva na vlast a s tím spojené oficiální uznání vyvlastnění majetku a
„vyhnání“ jako bezpráví na Němcích,155 podporoval na počátku 90. let velmi výrazně
i tehdejší předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Franz Neubauer.156
Tento známý bavorský politik prosazoval svůj politický vliv na německé spolkové
úrovni logicky zejména přes „svou“ stranu CSU.157 Nároky sudetských Němců se
nakonec koncentrovaly dokonce do výzvy směrem k československému státu, aby byly
tzv. Benešovy dekrety prohlášeny oficiálně za neplatné,158 což bylo možné považovat
za naznačení snahy o zásadní revizi poměrů daných koncem druhé světové války.
Neubauer v tom však viděl výchozí sudetoněmeckou právní pozici pro jednání s českou
stranou, které by mělo vést ke kompromisu. Podle jeho slov mělo dojít k „nějakému
oboustranně přijatelnému řešení zaměřenému na budoucnost“.159
Výše popsané jednání sudetských Němců z počátku devadesátých let se u značné
části české společnosti, která vyjadřovala obavy ze svého většího a vlivnějšího
západního souseda, setkalo s výrazně negativní odezvou.160 Mezi širokou veřejností tak
byla následně vyvolána živá polemika, v rámci které kromě odborných stanovisek
zaznívaly velmi silné emotivní reakce znepokojených řadových občanů, kteří předchozí
vstřícná vyjádření Václava Havla rezolutně odmítali. Naopak zdůrazňovali svůj
subjektivní úhel pohledu, kdy na poválečný odsun Němců nahlíželi nikoli jako
na nehumánní akt pomsty, ale jako na spravedlivou reakci na nacistické zločiny, která
navíc byla provedena se souhlasem spojenců.161 Jasně patrnou skepsi mezi českými
občany vůči Německu podle Vladimíra Handla vyvolaly zobecněné a často podvědomé
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obavy o samotné přežití českého národa v kulturním, politickém nebo dokonce
i fyzickém smyslu slova, které byly ve společnosti již dlouho zakořeněny. 162 Handl tyto
celospolečenské tendence vysvětluje tak, že se česko-německé vztahy dokonce dotýkají
samotného „genetického kódu“ české politiky. Z toho vyplývá, že se tato agenda neřídí
pouze racionálními politickými argumenty, ale obsahuje znatelný emocionální náboj,
který je však snadno účelově zneužitelný.163
Skutečnost, že Sudetoněmecké krajanské sdružení svými kroky na počátku
90. let v části české společnosti vzbudilo strach z revanšismu, zejména z navrácení
majetku, potvrdil i dobový výzkum veřejného mínění ohledně vztahu k Němcům
u obyvatel českého pohraničí.164 Podle šetření by pouze zhruba 3 % tehdejších
respondentů, kterých by se návrat Němců bezprostředně dotýkal, by uvítala
majetkoprávní kroky tohoto typu.165 Je nutné doplnit, že ke stálému zdůrazňování
historické zátěže česko-německých vztahů v souvislosti s otevřením majetkových
otázek přispěla v obou státech značnou měrou i média. Podle Václava Houžvičky lze
tento fakt doložit obsahovou analýzou tehdejších článků, například Lidových novin
na straně jedné a Frankfurter Allgemeine Zeitung na straně druhé. Obě dvě periodika
vnímala česko-německé vztahy převážně právě prizmatem sudetoněmecké otázky a
možného vzájemného odškodnění.166 Tímto způsobem tedy i média přispěla k určitému
stereotypu negativní interpretace česko-německých vztahů.167
Jedním z možných důvodů, proč tehdy značná část české společnosti reagovala
nastíněným negativním způsobem, byla podle historika Jaroslava Kučery i skutečnost,
že na debatu o sudetoněmecké otázce nebyla na počátku 90. let ještě dostatečně
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mentálně připravena.168 O tom, že možná kritika odsunu z morálního hlediska způsobila
v porevoluční české společnosti doslova šok, byl mimo jiné přesvědčen i Václav
Havel.169 Veřejnost nebyla totiž tehdy dostatečně informována a poučena o vývoji a
rozsahu předešlých debat o odsunu z období disentu v sedmdesátých a osmdesátých
letech.170 Polemiky vedené intelektuály v disentu se dotýkaly hned několika možných
rovin poválečných událostí, např. politické, sociální, ekonomické, kulturní171 a zejména
morální.172 Mezi občany Československa navíc na počátku 90. let ani nepanovalo
dostatečné povědomí o názorové diferenciaci v řadách samotných sudetských Němců.173
Někteří z nich totiž jakékoli nároky vůči českému státu odmítali, další vzhledem
k patrnému negativnímu obsahovému stigmatu si dokonce ani nepřáli být označováni
jako „sudetští Němci“.174 Na tuto propracovanou širokou debatu, která zanechala
výrazný otisk v české „disidentské“ historiografii před rokem 1989175 tak tehdejší česká
společnost ani nemohla obsahově dostatečně navázat.176
Jak bylo řečeno, byl spor o to, zda odsun má být odsun Němců
z Československa považován za jediné možné spravedlivé řešení poválečného stavu a
jestli má historik z dnešního úhlu pohledu právo na morální soud, aktivně veden již
před rokem 1989177, a to nejen v disidentských kruzích na území Československa, ale
i mezi některými exilovými a německými autory.178 Za zásadní moment v rámci hledání
nových perspektiv na poválečné vysídlení Němců z Československa lze označit vydání
Danubiova díla „Tézy o vysídlení československých Němcov“ v roce 1978 v exilovém
čtvrtletníku pro politiku a kulturu Svědectví.179 Prostřednictvím tohoto díla se

168

Jaroslav Kučera, „Česká historiografie a odsun Němců“, Soudobé dějiny, č. 2-3 (1994): 369.
„Rozhovor prezidenta republiky Václava Havla pro německý list Tageszeitung“, Tageszeitung, 4. 5.
1995, uloženo v archivu Knihovny Václava Havla, https://archive.vaclavhavellibrary.org/viewArchive.php?sort=1&q=Rozhovor+prezidenta+republiky+V%C3%A1clava+Havla++pro
+n%C4%9Bmeck%C3%BD+list+Tageszeitung++Pra%C5%BEsk%C3%BD+hrad+4.+kv%C4%9Btna+1
995+&itemDetail=37577 (staženo 4. 3. 2017).
170
Václav Houžvička, „Německo očima obyvatel pohraničí“, In Rudolf Erhart, Češi a Němci. Doba
podeklarační., Deutsche und Tschechen. Zeit nach der Erklärung. (Praha: pro nadaci Bernarda Bolzana
vydalo nakladatelství Prago-Media-News, 1997), 150.
171
Kučera, „Česká historiografie a odsun Němců“, 369.
172
Kopeček a Kunštát, „“Sudetoněmecká otázka“ v české akademické debatě po r. 1989“, 299.
173
Houžvička, „Německo očima obyvatel pohraničí“, 150.
174
Ibid.
175
Kučera, „Česká historiografie a odsun Němců“, 368-369. Srovnej, viz Kopeček a Kunštát,
„“Sudetoněmecká otázka“ v české akademické debatě po r. 1989“, 299-300.
176
Houžvička, „Německo očima obyvatel pohraničí“, 150.
177
Kučera, „Česká historiografie a odsun Němců“, 369.
178
Kopeček a Kunštát, „“Sudetoněmecká otázka“ v české akademické debatě po r. 1989“, 299.
179
Houžvička, Odsun Němců z Československa 65 let poté, 74. Text Téz byl v exilovém čtvrtletníku
Svědectví vydán ale pouze ve zkrácené podobě. Viz Ibid.
169

28
Ján Mlynárik jasně vymezil vůči podle něj nedostatečné české etické sebereflexi těchto
událostí180 a vůči uplatňování principu kolektivní viny německé menšiny.181
Mezi těmi, kdo na tehdejší dobu kontroverzní teze v následné diskusi razantně
odmítli, byl např. historik Jan Křen, podle kterého nebylo možné a přípustné
z požadavku kritické národní sebereflexe učinit relevantní metodologické východisko
historické analýzy.182 Nedůvěru vůči retrospektivnímu posuzování historických událostí
morálními meřítky sedmdesátých let vyjádřili také historici Milan Hübl a Radomír
Luža.183 Zcela opačný názor byl vyjádřen na druhou stranu např. skupinovým
stanoviskem podepsané pseudonymem Bohemus184, které se k Danubiovým tezím
přihlásilo a impuls k československé dějinné sebereflexi pozitivně přivítalo.185
Již v předrevoluční době tak výše naznačeným způsobem vykrystalizovala dvě základní
stanoviska k tzv. sudetoněmecké otázce, která je možné pozorovat v mnohých diskuzích
o sudetoněmecké problematice v zásadě dodnes, stejně jako i v devadesátých letech.186
Stručně řečeno figuroval na jedné straně požadavek na rezolutní odmítnutí morálního
náhledu na odsun, na straně druhé jej však část historiků považovala dokonce
za základní prvek jakéhokoliv objektivního historického bádání o tomto období.187
Tento naznačený spor, který z předrevolučního období zůstal nedořešen, se
na počátku devadesátých let stal jednou z prioritních otázek nejen oficiální českoněmecké politické agendy, ale i mezi odbornou a laickou veřejnosti. Podle historika
Kučery bylo nejproblematičtějším aspektem to, že se v diskuzi o sudetoněmecké otázce
střetávaly a směšovaly hned tři různé roviny problému.188 Konkrétně se mělo jednat
o čistě historický, morální a aktuálně politický rozměr sudetoněmecké otázky. Ty se
však mohou zásadně lišit ve svém přístupu k věci včetně vyplývající argumentace.189
Podle Kučery také často docházelo k tomu, že se výsledky historického výzkumu
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či zastávání určitého morálně-politického stanoviska k tomuto problému účelově
zneužily k politické agitaci.190
V názorové diferenciaci českého politického spektra můžeme již od počátku
roku 1990 jasně pozorovat, že se v souvislosti s česko-německými vztahy, respektive
tzv. sudetoněmeckou otázkou, začaly formovat v zásadě tři hlavní myšlenkové
proudy.191 První „nacionalistický“ postoj odkazoval k historickým zkušenostem Čechů
a viděl tak v Němcích jakýsi zdroj věčného ohrožení.192 Hlasy tohoto druhu zastávající
často až xenofobní anti-německé postoje byly slyšet převážně od extremistických
politických stran, a to jak od levicové KSČM, tak od pravicových Republikánů.193
Druhý myšlenkový směr byl již znatelně pragmatičtější a definoval sudetoněmeckou
otázku spíše jako česko-německý problém převážně psychologického rázu, který by měl
s příchodem následujících historicky nezatížených generací v obou společnostech
přirozeně postupně vymizet. Mezi „pragmatiky“, kteří se k morální dimenzi
sudetoněmecké otázky stavěli relativisticky, neboť „tehdy byly věci vnímány jinak než
dnes“, patřil například někdejší ministr zahraničí Jiří Dienstbier st.194 Stoupenci třetího,
tzv. „moralistického“ proudu, obhajovali čistě etické normy a hodnoty, které považovali
za historicky neměnné. Považovali za nutnost učinit vstřícné omluvné gesto české
strany vůči po válce vysídlením sudetským Němcům.195
Jak bylo v této kapitole již uvedeno, většina české společnosti však symbolické
projevy omluvy směrem k sudetoněmecké komunitě nikdy nevnímala příliš pozitivně.
To dokazuje i zmíněná kritika za osobní omluvu Václava Havla z prosince roku 1989.
Lze říci, že po rozdělení Československa na dva samostatné státy a v důsledku
postupujícího procesu integrace České republiky do nadnárodních struktur se vnímavost
veřejnosti vůči politice „národního zájmu“ a nacionalistickým argumentům dokonce
ještě zvyšovala.196 Za těchto podmínek se tak začal v rámci českého přístupu klást důraz
zejména na právní stránku věci, což se pak nejvíce projevilo při vzájemných politických
jednáních o deklaraci v druhé polovině devadesátých let.197
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2. Václav Havel a česko-německé vztahy
Pro celkový kontext této kapitoly je nezbytné hned na jejím začátku akcentovat,
že Václav Havel ani po nástupu do prezidentského úřadu a zahájení politické kariéry
státníka nepřestal být nadále také filosofem, intelektuálem a dramatikem. Často tak bylo
možné zaznamenat, že se ve výkonu prezidentské funkce projevoval i jeho vysoce
vyvinutý smysl pro umělecké cítění. Další z Havlových předností, díky které se
nepopiratelně vymykal dosavadní představě o politicích, byla schopnost umně pracovat
s publikem, respektive s veřejností. Tuto vlastnost si osvojil právě jako autor
divadelních her. Kvůli oficiálně stanovené náplni výkonu prezidentského úřadu však
Havlovi mnoho času na uměleckou tvorbu nezbývalo. Snad i právě z tohoto důvodu
nahlížel na své veřejné projevy jako na jednu z nejdůležitějších součástí svého
„prezidentování“, ve které může plně projevit svoji uměleckou osobnost spisovatele.
Havlovy projevy byly proto vždy detailně propracovány a dají se dokonce považovat
i za jeho svébytná literární díla. Vedle vlastního spisovatelskému talentu a schopnosti
působivě vystavět text patřila k signifikantním rysům jeho projevů také i určitá míra
dramatičnosti.198 Právě tato skutečnost je velice důležitá nejen pro porozumění
následující části bakalářské právě, ale i samotné osobnosti někdejšího prezidenta
Václava Havla.

2.1. Veřejné projevy Václava Havla z prosince 1989 a února
1995
V této podkapitole bude pozornost věnována dvěma veřejným prohlášením
Václava Havla. Jednalo se o projevy, které za prvé vzbudily široký ohlas u české
i německé veřejnosti a za druhé výrazným způsobem ovlivnily podobu českoněmeckých vztahů. První Havlovo mediální vyjádření k česko-německým vztahům,
respektive k tzv. sudetoněmecké otázce, se uskutečnilo dne 23. prosince 1989 ve státní
Československé

televizi

v již

zmíněném

rozhovoru

s redaktorkou

Martou

Skarlandtovou.199 Havel svými slovy tehdy v podstatě přímo navazoval na své názory
formulované již v dopise prezidentu Weizsäckerovi z téhož roku.200 Dalším
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z pravděpodobných impulsů k obsahové náplni svého prvního veřejného projevu mohla
být i výzva k omluvě československého státu za odsun od tehdejšího bavorského
premiéra Maxe Streibla z 14. prosince 1989.201 Ten také vyjádřil svoji naději, že by
mělo záhy dojít i k definitivnímu usmíření mezi Čechy a sudetskými Němci.202 Zřejmě
i pod dojmem těchto Streiblových výroků tak Havel v prosincovém televizním vysílání
definoval jistý dluh, o kterém byl přesvědčen, že vůči vysídleným Němcům
z československé strany existuje: „jsme povinni se omluvit Němcům, kteří byli odsunuti,
protože to byl akt velmi tvrdého zbavení několika milionů lidí jejich domovů a bylo to
vlastně zlo, které bylo odplatou za předchozí zlo.“203 Havel se tehdy ještě jako řadový
občan, který na prezidenta zatím pouze kandidoval, omluvil lidem, kteří kdysi sice
patřili k občanům československého státu, ale byli v důsledku uplatnění principu
kolektivní viny odsunuti z Československa.204
Jeden z tehdejších hlavních představitelů Občanského fóra Petr Pithart přirovnal
následující reakci české společnosti k všeobecnému šoku, směsi údivu, rozhořčení a
strachu.205 Protože Václav Havel byl na prezidentského kandidáta nominován právě
Občanským fórem, bylo i toto politické uskupení nuceno k bezprostřední interpretaci a
vysvětlení Havlova výroku. Zástupci Občanského fóra si byli vědomi velkého rizika, že
by Václav Havel mohl mezi svou osobou a většinovou českou společností vytvořit
v této souvislosti názorovou propast. Jeho výrok mohli zneužít jak komunisté, tak i další
Havlovi odpůrci. To mohlo znamenat zásadní ohrožení nejen Havlovy prezidentské
kandidatury,206 ale za jistých okolností i celého revolučního vývoje.207
Na tomto místě je nutné doplnit, že se jednoznačné podpory Havlovi dostalo
od katolické církve208, konkrétně od jejího tehdejšího nejvyššího představitele,
pražského arcibiskupa kardinála Františka Tomáška.209 Dne 11. ledna 1990 se kardinál
Tomášek vyjádřil o nutnosti spravedlivého přístupu k dějinám i tímto výrokem:
„abychom my, Češi, nepodceňovali nezahojenou bolest bývalých spoluobčanů a jejich
201
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dětí. Mnozí z těch tří milionů mohli odejít pokojně, ale mnozí zakusili tvrdé zacházení,
ba týrání, které všichni nepřežili. Padli přitom za oběť pomstychtivosti nejen Němci
skutečně provinilí, ale i takoví, kteří měli k Čechům dobrý vztah, nebo dokonce byli
aktivními odpůrci Hitlerova režimu.“210 Tato slova našla následně odezvu u německých
biskupů, kteří na toto konto zveřejnili v Augsburgu 8. března 1990 pod názvem „Pravda
a láska nás osvobodí“ společné prohlášení, které bylo adresováno jak přímo kardinálu,
tak i prezidentu Václavu Havlovi.211
Jak dnes víme, Václav Havel byl 29. prosince 1989 nakonec zvolen prezidentem
Československé socialistické republiky jednohlasně. Nicméně stoupenci komunistické
strany byli od okamžiku Havlova prosincového televizního výroku podporováni i těmi,
kteří s nimi sice přímo nesympatizovali, ale cítili se najednou být ohroženi potenciálně
hrozícím německým revanšismem. Odpůrci Havla se vymezovali proti jeho projevu
zejména proto, že ho chápali jako jednostrannou omluvu sudetským Němcům. V nastalé
živé veřejné debatě se tak objevovaly i velice emotivní odezvy od některých občanů.
Jednou z takovýchto reakcí byla například demonstrativní hladovka bývalého vězně
nacistického koncentračního tábora Miroslava Klena212 na Staroměstském náměstí
v Praze v lednu roku 1990, která se následně stala i podnětem demonstrace.213 Negativní
odpovědi na Havlovo televizní vystoupení se dále objevovaly v příspěvcích
komunistického tisku, zejména pak na konci prosince 1989 a v prvních měsících roku
1990. Do role obhájce českých národních zájmů se stylizoval deník Rudé právo a dával
tak široký prostor nejen spontánním reakcím rozhořčených čtenářů, ale i tehdejšímu
předsedovi KSČ Ladislavu Adamcovi.214 Na těchto příkladech lze doložit, že hned první
mediální rozhovor Václava Havla v Československé televizi působil jako přímý
katalyzátor následné celospolečenské diskuse.
Velmi diskutovaný byl však i Havlův projev ve Vladislavském sále Pražského
hradu z 15. března 1990 přednesený při návštěvě prezidenta Weizsäckera, kterým se
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práce zabývá níže.215 Dalším důležitým projevem Václava Havla, který rozproudil
veřejnou diskuzi a významně ovlivnil česko-německé vztahy, byl jeho úvodní proslov
v rámci „Rozhovorů o sousedství“ pronesený v Karolinu v únoru 1995.216 Jak již bylo
výše naznačeno, tímto projevem Havel zásadním způsobem nově zhodnotil celkovou
podobu česko-německých vztahů, především pak proslov znamenal nový impuls
pro aktivnější projednávání chystané Česko-německé deklarace. V neposlední řadě bývá
Havlův projev často interpretován i jako důležitý předěl v nahlížení české strany
na tzv. sudetoněmeckou otázku. Tuto tezi dokazuje i další vybraná výrazná pasáž
z tohoto Havlova projevu: „Na poválečný odsun můžeme mít různé názory a můj
kritický názor je obecně znám, nikdy ho však nemůžeme vypreparovat z jeho dějinných
souvislostí a oddělit od všech hrůz, které mu předcházely a které k němu vedly. (…)
O tom, kdo první vypustil z láhve džina skutečné nacionální nenávisti, nemůže být
sporu.“217
Havel se tak v tomto proslovu zaměřeném zejména na budoucí spolupráci,
opětovné navázání dialogu a ukončení zdlouhavých diskusích o minulosti znovu veřejně
vyjádřil i k otázce viny za poválečný odsun sudetských Němců. Oproti minulosti však
svůj osobní konzistentní postoj ohledně morálního odsouzení odsunu jako takového již
do popředí nedával. Své předrevoluční výroky zdůrazňující bezpráví spáchané
na sudetských Němcích se tentokrát pokusil začlenit do širších souvislostí příčin a
následků celé druhé světové války,218 což ve svém projevu formuloval jako „fatální
selhání německé menšiny před Mnichovem“ a „ztroskotání jedinečného soužití Čechů a
Němců.“219 Havel v proslovu dále zdůraznil odmítnutí majetkových a dalších nároků
sudetoněmeckých organizací.220 Jak již bylo zmíněno, ještě na počátku 90. let byl
Václav Havel před vyjednáváním Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci
toho názoru, že by se sudetským Němcům mělo udělit české státní občanství a měli by
mít dokonce možnost se podílet na „malé privatizaci“. Touto cestou se jim podle Havla
mělo dostat alespoň částečné finanční kompenzace ze strany českého státu.221
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V Karolinu v únoru 1995 tedy Havel důrazně připomněl to, co samotnému
odsunu předcházelo, tedy zásadní podíl sudetských Němců na likvidaci předmnichovské
republiky. Tím jasně odmítnul objevující se názor, že hlavními viníky konce českoněmeckého soužití byli Češi.222 Také Mnichovská dohoda podle něj „nebyla jen jakýmsi
nespravedlivým řešením jakési diskutabilní menšinové otázky, ale byla to také poslední
a svým způsobem rozhodující konfrontace demokracie s nacistickou diktaturou, v níž
demokracie před diktaturou kapitulovala.“223 Z těchto výroků vyplývá, že Havlovým
záměrem bylo zdůraznění nepopiratelné kauzality historických událostí, tedy že konec
československo-německého soužití v Československu nebyl způsoben až poválečným
odsunem, ale již ideovým příklonem některých německých obyvatel Československa
k nacionálnímu socialismu.224 Havel dále akcentoval, že Československo bylo
před Mnichovem demokratický, liberální a tolerantní stát, a proto podle něj „zlo odsunu
bylo jen smutným vyústěním zla, které mu předcházelo.“225 Je však nutné doplnit, že
snahu začlenit česko-německé vztahy do širšího dějinného a politického kontextu
formuloval Václav Havel již dříve, například na podzim roku 1994 v rakouském
Alpbachu na setkání středoevropských prezidentů. Tehdy Havel v souvislosti s blížícím
se padesátým výročím porážky nacismu vyzval k „plnému uzavření konfrontační éry
evropských dějin.“226
Co se týče reakcí na řeč z února 1995, bylo prezidentu Václavu Havlovi
následně vyčítáno zejména v Německu, ale částečně také na domácí scéně, že svým
projevem výrazně změnil svůj dosavadní politický kurz a opustil své původní mravní a
etické zásady. Údajně měl dát přednost líbivým „populistickým“ heslům, aby vyšel
vstříc lidem se silnějším nacionalistickým a anti-německým smýšlením. Ostré kritice
podrobily Havlův projev renomované deníky Frankfurter Allgemeine Zeitung227
či Süddeutsche
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Das Preussenblatt229 nebo rakouský vyhnanecký list Sudetenpost.230 Média se svými
články vymezila vůči Havlově ostré rétorice a snaze „zavděčit se“ svým postojem české
veřejnosti. Jasně odmítavé stanovisko vyjádřil také známý sudetoněmecký aktivista a
publicista Rudolf Hilf, který byl toho názoru, že „Havlův projev je sotva v souladu
s dějinnou pravdou“231 a že tímto krokem „prezident sestoupil z podstavce pomníku a
zamíchal se do smečky profesionálů“.232 Podobně skeptický k únorovému vystoupení
byl i český publicista Bohumil Doležal, který s Havlem polemizoval ohledně jeho
výkladu dějinné kauzality.233 S největším nadhledem vyjádřil své stanovisko kněz
Anton Otte, který označil projev pouze za jeden z příspěvků k česko-německému
dialogu, avšak ne za nijak zásadní mezník.234 Na druhou stranu bylo možné
na sudetoněmecké straně nalézt i kladnější ohlasy na Havlovu řeč. Podle Petra Příhody
patřil k několika znalcům česko-německého prostředí, kteří Havlův krok přijali
s pochopením a doufali v dialog například duchovní Angelus Waldstein.235 Jednoznačně
pozitivní reakce pak přišly z české politické scény. Prakticky všechny strany připisovaly
Havlovu projevu zásadní význam a dokázaly se tak ohledně jeho podpory sjednotit, a to
včetně KSČM.236
K projevu Václava Havla z Karolina se s odstupem pěti let specifickým
způsobem vyjádřil i Petr Pithart. Podle jeho názoru se nikdo nemůže divit tomu, že
Havel ustoupil po několika letech od do jisté míry „naivního“ přístupu k česko-německé
politice, která se zakládala na vstřícných gestech, a přiklonil se k politice pragmatické.
Jedním z důvodů tohoto „obratu“, který Pithart v tomto projevu spatřoval, byla podle
něj skutečnost, že se Havlovi nedostalo dostatečné, podobně odvážné a velkorysé
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odpovědi z německé strany hned na jeho první vstřícné gesto k sudetským Němcům
z prosince roku 1989.237
Výše uvedenou kritiku Havlova projevu lze však označit za v zásadě
neopodstatněnou. Nelze totiž říci, že by si český prezident v nějakém konkrétním bodu
svého proslovu protiřečil s tím, za čím si stál dříve, nebo dokonce že by některý
ze svých původních názorů odvolal.238 Jak již bylo uvedeno výše, pokud Václav Havel
svoji politickou strategii v česko-německých vztazích změnil, tak pouze v tom ohledu,
že ve společné minulosti začal akcentovat i jiné momenty, než u něj bylo do té doby
zvykem. Na stranu Václava Havla se v tomto kontextu postavil například disident,
mluvčí Charty 77 a někdejší předseda Společnosti Bernarda Bolzana Jaroslav Šabata.
Ten onu podle něj pro německou stranu „doposud nezvyklou“ perspektivu na českoněmecké vztahy označil dokonce za nejvýraznější politický krok z hlediska vyjasňování
identity Čechů a českého státu od doby listopadové revoluce odpovídající aktuální
politické praxi. Snahy interpretovat Havlův projev jako nacionalisticko-populistický
omyl Šabata odmítnul a zdůraznil, že Havel nezměnil svůj názor na odsun jako na akt
neměnný a mezinárodně sankcionovaný, přičemž nerezignoval na jeho kontinuální
kritiku z demokraticko-morálního hlediska.239
Sám Václav Havel shrnul svůj dlouhodobý pohled na sudetoněmeckou otázku a
na reakce veřejnosti v rozhovoru pro Tagesspiegel a Frankfurter Rundschau v květnu
roku 1995.240 Na otázku „Proč je pro českou společnost tento morální problém i dnes
stále tak obtížný, když si jen připomeneme, na kolik neporozumění a kritiky jste narazil
Vy, pane prezidente, s Vaší omluvou za hrůzy odsunu před pěti lety a kolik
nedorozumění na obou stranách vyvolalo upřesnění Vašeho stanoviska v projevu
17. února v Karlově univerzitě na obou stranách?“, odpověděl následujícím způsobem:
„Já mám dojem, že mám názor stále týž. A je věc jakéhosi mediálního života a
atmosféry, že jednou je spíš vnímána jedna stránka mých výroků, podruhé víc druhá
stránka. Ale můj názor je stále tentýž. Můj kritický názor na odsun a především
na způsob jeho provádění a na ten divoký odsun a na různé akty msty, které se děly, je
237
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obecně známý, ale rovněž je od začátku jasné, že reflexe těchto věcí i eventuální gesta,
která by stvrzovala náš kritický názor na tyto věci, že to nemá a nemůže mít povahu
revize právních poměrů. To jsem říkal tehdy, ale spíš byl vnímán ten prvek té omluvy a
to jsem říkal i teď a zase bylo spíš vnímáno toto a dokonce to v Německu interpretovali,
jako že bych od té omluvy ustupoval, což vůbec nevím, kde to v tom projevu mohli
najít.“241
Obdobně se vyjádřil i o den dříve,242 tentokrát pro Českou televizi: „Co je ale
důležité. Ať uděláme cokoliv směrem k Němcům, nebo k sudetským Němcům, tak to
nikdy nebude splňování nároků, vyhovování požadavkům. Proto jsem já musel v tom
projevu, co jsem měl v Karolínu, jasně říct, že prostě tyto nároky právní, ekonomické,
restituční či jiné prostě nepřijímáme, nemůžeme přijmout. A to bylo nutno říct proto,
aby bylo jasno, že vše další, co eventuálně uděláme, bude mít skutečně charakter
vstřícných gest zaměřených k budoucnosti, zaměřených k tomu, aby se pročišťoval
vzduch, zaměřených k lepšímu porozumění a zaměřených k tomu, abychom stavěli tedy
tu lepší budoucnost opravdu bezproblémové kooperace našich dvou zemí.“243
Projevem z Karolina, kterým Václav Havel reagoval na revizionistické názory
Sudetoněmeckého krajanského sdružení, kterému podle něj chyběla dostatečná
historická sebereflexe, bylo následně akcelerováno nejen vyjednávání o Česko-německé
deklaraci, ale i zájem veřejnosti o tzv. sudetoněmeckou otázku a česko-německý dialog.
Konkrétně se jednalo o společnou výzvu českých a německých intelektuálů s názvem
„Smíření 95“. Za českou stranu ji podepsali například Petr Pithart a Jan Sokol,
za německou například tehdejší předseda Ackermannovy obce Herbert Werner.244
V tomto dokumentu byla formulována kritika tzv. Benešových dekretů, na které bylo
v kontextu zásad moderních lidských práv nahlíženo jako na zásadní překážku usmíření
a spolupráce obou národů.245 Nejen předseda komunistické strany Miroslav Grebeníček,
241
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ale také předseda ODS a premiér Václav Klaus nebo Jiří Dienstbier st. „Smíření 95“
bezprostředně odmítli.246 K iniciativě se vyjádřil velice rezervovaně i Václav Havel.
Odmítnul především výzvu k zahájení jednání mezi českou vládou a politickou
reprezentací sudetských Němců. Tuto skutečnost považoval český prezident
za nepřijatelnou a nepřiměřenou, což komentoval tak, že „vláda má jednat zase jenom
s vládou.“247 Jeden z tehdejších signatářů Petr Pithart z dnešního pohledu k celé
záležitosti dodal, že původní formulace o zahájení jednání s „představiteli sudetských
Němců“ opravdu tehdy měla být formulována spíše v užším smyslu jako s „našimi
bývalými německými spoluobčany.“248
Havel svůj postoj, spočívající v jasně definovaném akcentování celkového
historicko-politického kontextu česko-německých vztahů, už později neměnil a
zopakoval ho tak i o dva roky později, když dne 24. dubna 1997 hovořil v německém
Spolkovém sněmu při příležitosti ratifikace Česko-německé deklarace.249 Ve své
tehdejší řeči hovořil na německé půdě o naději české strany, že budoucí vzájemný
česko-německý dialog bude vždy otevřený a bude oproštěn od jakýchkoli materiálních
požadavků. Ty podle jeho názoru pouze vyvolávají zbytečné neshody a obavy obyvatel
na obou stranách hranice. Na druhou stranu si byl i Havel vědom, že ani pomocí tehdy
schválené deklarace nemohou být vzájemné spory ihned zcela vyřešeny. I přes to ale
přikládal uzavření Česko-německé deklarace naprosto zásadní význam, protože podle
něj představovala projev dobré vůle obou stran vytvářet příznivé klima pro budoucí
smysluplné soužití. Za největší výzvu obou zemí označil spolupráci v rámci evropského
nadnárodního celku, což podle Havla s sebou přinášelo nutnost redefinovat pojem
vlastenectví a chápat jej tak v širším celoevropském kontextu.250 Tato řeč byla důležitá
ale i z toho důvodu, že v ní lze zaznamenat jistý posun v Havlově přístupu vůči
sudetským Němcům, kteří „jsou u nás vítáni nejen jako hosté251, ale i jako naši někdejší
spoluobčané, respektive jejich potomci, kteří tu mají své staleté kořeny a kteří mají
právo na to, abychom tuto jejich vazbu s naší zemí vnímali a ctili.“252 Jak z tohoto
projevu vyplývá, přikládal Václav Havel této distinkci značný význam.
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I při této příležitosti se vymezil vůči konzervativnímu a nacionalistickému pojetí
tzv. práva na vlast, které Sudetoněmecké krajanské sdružení zastávalo i po roce 1989.253
Vůči tomuto často velice nejasně interpretovanému pojmu, jakožto i vůči dalším
mlhavým heslům s historickou konotací, se Havel vymezil následujícím způsobem:
„Konkrétně to znamená i to, že bychom se v budoucnosti už měli vyvarovat pojmů
či hesel, která mají - mimo jiné též vinou své poetické mlhavosti - v historickém
povědomí druhých jiný smysl, než jaký mají pro nás, smysl začasté velmi špatný. Víte
asi, že mluvím o takových souslovích, jako je například "tlustá čára", sousloví vnímané
v Německu jako pokus zapomenout na zlé věci, nebo "právo na vlast", sousloví chápané
u nás jako vzletné označení pro obyčejný teritoriální nárok.“254
Havlův proslov, jehož centrálním tématem nebyla navzdory logickým
očekáváním ratifikace samotné Česko-německá deklarace, ale téma vlasti určitým
způsobem přesahující její hranici, byl doprovázen podobně pozitivními projevy
německých politiků. Tehdejší předsedkyně německého Spolkového sněmu Rita
Süssmuthová255 v této souvislosti o nesporné důležitosti deklarace pronesla následující:
„Naše společná deklarace má pomoci prolomit začarovaný kruh vzájemného účtování a
obviňování.“256 Na Havlovo vystoupení navázal o týden později i tehdejší spolkový
prezident Roman Herzog, kterého Václav Havel přijal v Praze, aby tam před českými
poslanci slavnostně uzavřel proces usmíření i jménem samotných Němců.257 Prezident
Herzog postoj německé strany výstižně pojmenoval i těmito slovy, které opět
přesahovaly hranici samotné Česko-německé deklarace: „My Němci, chceme
o odpuštění poprosit a chceme odpustit.“258 Lze tak říci, že až tyto projevy hlav obou
států z roku 1997 se tak dají chápat jako symbolická tečka za dlouhým obdobím
vyjednáním o deklaraci.
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2.2. Česko-německé vztahy v perspektivě evropské integrace
Vedle výrazných zásluh o česko-německé smíření se Václav Havel výrazně
zasazoval i o širší celoevropské sjednocení. Jako jeden z prvních představitelů středo- a
východoevropských kandidátských zemí do Evropské unie si začal uvědomovat stále
větší politický význam tohoto nadnárodního celku a tak i možnost kooperace
s Německem nejen v čistě bilaterálním, ale i v celoevropském rozměru. Zatímco
tehdejší premiér Václav Klaus české veřejnosti kontinuálně prezentoval svůj notoricky
známý skeptický postoj k Evropské unii, tak naopak Václav Havel se z pozice
prezidenta snažil zdůrazňovat svoji aktivní podporu federalistickému pojetí Evropy.259
Podle historika Miroslava Kunštáta se názor Václava Havla na Evropskou unii
konzistentně formuloval již od počátku 90. let. Havel přitom zdůrazňoval především tři
zásady,260 které výstižně vyjádřil například ve svém projevu na půdě Evropského
parlamentu ve Štrasburku v březnu roku 1994.261 Jedná se zaprvé o chápání Evropy jako
prostoru, ve kterém se jednotlivé státy mohou svobodně rozvíjet, zadruhé o existenci
společné

identity

evropských

občanů

a

o

jasnou

artikulaci

celoevropské

odpovědnosti.262 Poslední třetí zásadu svého chápání „evropské myšlenky“ Havel
vyjádřil přirovnáním Evropy k „rámci odpovědnější lidské existence“,263 ve kterém by
se měli občané se „svým“ státem a „svojí“ Evropou jasně ztotožňovat.264
Lze však říci, že Václav Havel sérii svých projevů k idejím jednotné Evropy
zahájil již 9. května 1991, kdy na toto téma hovořil z pozice laureáta Mezinárodní ceny
Karla Velikého v Cáchách.265 V této souvislosti měl Havel proslov i o pět let později
dne 15. května 1996, tedy ještě před oficiálním podáním žádosti České republiky
o členství v Evropské unii, a to sice opět v Cáchách v korunovačním sále cášské radnice
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v předvečer předání ocenění Karla Velikého nizozemské královně Beatrix.266 Havlův
projev „Evropa jako úkol“ měl pro českou integrační politiku značný význam, protože
vyjasnil dlouhodobý postoj České republiky k evropské integraci. Havlova slova ujistila
budoucí spolučleny v rámci Evropské unie o tom, že se Česká republika po pádu
komunistického režimu jednoznačně přiklonila k demokratickým principům, jakožto
i k jasné prozápadní orientaci.267 K tomu přispěla také skutečnost, že se názory Václava
Havla v zahraničí těšily značnému uznání již v době předrevoluční, především ale
v zahraničních akademických a odborných kruzích. Je však nutné dodat, že Havlův
zahraniční

kredit

spíše

neměl

na

aktuální

působení

české

vlády

v rámci

zahraničněpolitické agendy a vytváření konkrétních kroků příliš velký vliv, což bylo
způsobeno zejména Havlovou osobní stylizací do nadstranické politické osobnosti.268
Svým projevem z Cách Havel přispěl do tehdy nově započaté debaty o tom, jak
by měla Evropská unie vůbec v budoucnosti vypadat a jakým směrem by se měla vydat.
Ilustruje to i tato vybraná citace: „Možná to zní paradoxně, ale evropské sjednocování
nebylo a není omezováním svobody ve smyslu vyvlastňování určitých práv občana stále
mu vzdálenější mocí, ale právě naopak: je to proces prohlubování této svobody a to
nejenom v tom smyslu, že je člověk osvobozován od strachu z jiných, ale i v tom smyslu,
že se jeho občanské seberealizaci otevírá stále větší prostor.“269 I díky těmto svým
slovům byl Václav Havel zahraničí veřejností vnímán nejen jako symbol poklidného
přechodu Československa k demokracii po roce 1989, ale i jako důležitá nová morální
autorita celoevropského vývoje směrem k hlubší integraci. Jeho konsistentní
eurooptimismus působil tedy jako protiváha kritického přístupu české vlády k přenesení
některých práv na Evropskou unii. Navíc se o jasný pozitivní názor Václava Havla
k Evropské unii se opírala i věrohodnost celého českého státu směrem k zahraničním
partnerům.270
K tématu budoucí podoby EU a i celého evropského kontinentu se Havel vrátil
na německé půdě znovu ve stejném roce, tentokrát dne 7. listopadu 1996 v německém
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Spolkovém sněmu, kde měl úvodní slovo ke konferenci s názvem FAZit.271 Havel se
tehdy před německými poslanci znovu pokusil zodpovědět nejednoduchou otázku, jaký
je vlastně smysl evropského sjednocování. Jak se však od tehdejšího českého prezidenta
očekávalo, nezabýval se pouze pragmatickými důvody, tedy například potenciálním
ekonomickým profitem, který s sebou vytvoření jednotného ekonomického prostoru
může přinášet. Havel kladl naopak značný důraz na duchovní rozměr evropské
integrace, který je úzce provázán se sdílením totožných ideálů a hodnot, jakožto
i s hledáním společné evropské identity, což dokazuje například následující výňatek:
„země chtějí bezpochyby patřit politicky k Západu i proto, že se hlásí k západním
civilizačním hodnotám jako demokracie, svoboda jednotlivce, vláda práva, občanská
společnost a tržní ekonomika (…) Evropská unie a NATO nejsou totiž jen
pragmatickými svazky, jsou to především společenství založená na principu sdílení a
obrany společných hodnot. V nich tkví vlastní smysl evropské integrace.“272
Je důležité také vyzdvihnout, že se Václav Havel při svých návštěvách
německého souseda nebál dotknout ani témat čistě vnitroněmeckých, například
strukturálních a ekonomických problémů nových spolkových zemí plynoucích
z porevoluční transformace. Tyto otázky však také zasazoval do celoevropského
kontextu. To dokládá například jeho projev z 30. října 1995,273 který pronesl
v Drážďanech, hlavním městě spolkové země Sasko, při příležitosti slavnostního
převzetí čestného doktorátu tamější Technické univerzity. Tématem jeho proslovu byla
příbuznost osudů východního Německa a českých zemí ve dvacátém století. Obě země
se musely nejprve vypořádat s dlouholetou vládou komunistického režimu, následně
pak s celospolečenskými obtížemi, které je po roce 1989 zaskočily. Náhlá změna
poměrů s sebou totiž přinesla zcela nové sociologické, psychologické či dokonce
existenciální problémy obyvatel, které se podle Havla odrážely v celkové atmosféře
v zemích.274 Tento stav charakterizovaly u části obyvatel pocity nejistoty a frustrace
kvůli novým podmínkám v kapitalistickém systému. Tyto tendence pak podle Havla
mohly být velice nebezpečné, neboť často právě v postkomunistických zemích mohou
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vyústit v nacionalismus, xenofobii, rasismus, nebo antisemitismus.275 Nastíněné
negativní celospolečenské rozpoložení shrnul Havel následovně: „Zdá se mi, že existuje
jediná cesta: ve všech oblastech lidského soužití všemožně podporovat smysl
pro občanský princip, občanskou odpovědnost…(…) A zde vidím velikou odpovědnost
Západu: bude-li příliš dlouho váhat s integrací zemí, které se zbavily komunismu,
do svých demokratických struktur…(…) Dobré sousedské vztahy mezi Němci a Čechy
jsou jedním z neodmyslitelných kamínků velké stavby, kterou by měla být jednotná
demokratická Evropa.“276
Na závěr této podkapitoly je tak možné konstatovat, že se bývalý český
prezident projevům na německé půdě nejen o otázkách celoevropských, ale
i vnitroněmeckých rozhodně nevyhýbal a dokonce zde vystupoval sebevědomě a
přesvědčivě. Havel přikládal těmto svým vystoupením značný význam a tamějšího
publika si velice vážil. Snažil ve svých proslovech oslovit i širší česko-německou
veřejnost tím, že otevíral i jiná bilaterální témata než ta, která konstantně zaznívala
v médiích a mohla tak přispívat k určitým názorovým stereotypům. Lze dokonce říci, že
si právě z tohoto důvodu pro své projevy v Německu vybíral témata obecněji
formulovaná, která svým významem přesahovala aktuální hospodářský či politický
zájem obou států. Jak bylo doloženo, snažil se možné problémy česko-německých
vztahů řešit v širších souvislostech s důrazem na společnou spolupráci v evropském
společenství.

2.3. Zahraniční cesty a přijímání návštěv
K prioritám Václava Havla v rámci výkonu prezidentského úřadu patřila
především rozsáhlá agenda mezinárodní politiky a zahraničních vztahů, stejně jako
i aktivní snaha o pozitivní vliv na celkovou atmosféru v české společnosti. Na druhou
stranu tak problémy každodenní politiky nebo ekonomické otázky přenechával vládě.277
Vzorem pro výkon prezidentského úřadu mu byl především někdejší spolkový prezident
Weizsäcker. V této představě je hlava státu vnímána zejména jako „tichý garant“
určitých morálních principů, který se stará především o ústavní stabilitu.278 Po rozdělení
Československa proto například prohlásil, že by sám nechtěl být přímo zodpovědný
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za kroky vlády, ale že svoji pozici vidí spíše v pozadí jako ručitele legitimity vládních
rozhodnutí a politické kultury v zemi.279 I z tohoto důvodu po celou dobu svého
aktivního působení na Hradě kladl Havel velký důraz na pravidelná setkání se
zahraničními státníky a s významnými osobnostmi. Při těchto příležitostech se velmi
často snažil zohledňovat mimo jiné právě i německy hovořící země, což je předmětem
následující podkapitoly.
Jak velký význam Václav Havel přisuzoval po revoluci nově navazovaným
česko-německým vztahům, dal najevo i prostřednictvím svojí vůbec první oficiální
návštěvy jako prezident Československé republiky. První cesta vedla právě
do Německa,

respektive

do

dvou

ještě

nesjednocených

německých

států.280

Tento úvodní krok v rámci historického narovnání česko-německých vztahů a
odstranění zátěže byl však pro širokou veřejnost značně překvapivý. V kontextu tehdejší
politické situace se totiž očekávalo, že cílem Havlovy první oficiální cesty bude
Moskva, jelikož sovětští političtí představitelé ještě stále hráli naprosto zásadní roli
v tehdejším sovětském bloku. Druhou předpokládanou variantou bylo logicky
Slovensko, ale vzhledem k tomu, že Češi a Slováci stále ještě tvořili jedno soustátí,
nepovažoval Václav Havel návštěvu Bratislavy za zahraniční návštěvu. Dne 2. ledna
1990 se tak Václav Havel nakonec vydal do Berlína, hlavního města tehdejší Německé
demokratické republiky, následně pak do Mnichova ve Spolkové republice Německo.
Volba padla na bavorské hlavní město, protože mělo z historických důvodů
pro Čechoslováky nesporně velkou symbolickou hodnotu.281 Této důležité roviny
Havlovy cesty si povšimli i zahraničními novináři.282
Při této své návštěvě Václav Havel vyjádřil vůli ke vstřícné politice vůči
Německu jako k demokratickému politickému aktérovi, který se příkladně vyrovnal se
svou

nacistickou

minulostí.

Proto

zde

zdůraznil,

že

„vůči

mírumilovnému

demokratickému státu, ať už je jakkoliv velký, není třeba mít obavy a strach.“283
Ani Havel na počátku roku 1990 nepředpokládal, že by proces znovusjednocení obou
německých států probíhal tak rychle, jak se nakonec uskutečnil, a snažil se proto k němu
přistupovat s jistou pragmatickou obezřetností. Z tohoto důvodu tak také dodal, že
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proces

opětného

sjednocení

Německa

„musí

být

součástí

celoevropského

sjednocovacího procesu, musí probíhat na základě jednání a ne nějak divoce.“284
V této kapitole bude upřena pozornost i na uměleckou stránku Havlovy
osobnosti, která se u něj při výkonu prezidentského úřadu a ovlivňování českoněmeckých vztahů také nepopiratelně projevila. O prezidentu Havlovi bylo všeobecně
známo, že měl ambice do komunikace se zahraničními partnery vnést i symbolická
gesta odkazující například ke společné historii zdůrazňující spíše morální aspekt vztahů
než například ekonomickou spolupráci. Ostatně se k tomu i sám veřejně přihlásil a
tvrdil, že určité symboly má v politice rád, a to na rozdíl od profesionálních politiků,
kteří zpravidla podle něj nemají mnoho zkušeností jak s divadlem, tak ani s uměním.285
Zřejmě i proto se však tato Havlova intence mezi českými ani zahraničními politiky
nesetkala vždy s pochopením. Havlovi bylo podle Kaisera v této souvislosti také
vytýkáno, že v rámci zahraničních vztahů až příliš přeceňuje mezilidské vztahy a
takzvanou „lidskou chemii“.286 Symbolické hledisko návštěv tak nebylo kladně přijato
například od Margaret Thatcherové nebo Françoise Mitteranda, kteří měli být Havlem
do Prahy v roce 1990 pozváni k příležitosti výročí podpisu Mnichovské dohody.287
Jak také ve své knize píše jeden z jeho blízkých spolupracovníků Michael Žantovský,
projevovalo se Havlovo umělecké založení i v celé řadě dalších dílčích aspektů výkonu
jeho funkce, například při úpravách na Hradě, zhotovení nových uniforem hradní stráže
nebo při výběru jeho nejužšího pracovního týmu. I Žantovský poukazuje na to, že
Havlův smysl pro uměleckou a symbolickou stránku věci byl bohužel často považován
za přemrštěný.288
Havel však kladl důraz na symbolickou dimenzi i při přípravě zahraničních
návštěv. Pro Havla měl naprosto rozhodující význam pečlivě vybrat specifický čas,
například nějaké významné výročí, a také určité místo setkání, které se nějakým
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způsobem

historicky

pojilo

s geopolitickou

symbolikou.289

Strategie

pečlivě

připraveného divadelního „scénáře“ schůzek mu napomáhala proměňovat jeho známý
morální kredit v reálnou politickou moc na poli mezinárodní politiky. Nelze však
opomenout, že prezident Havel své „divadlo v politice“ často nadřazoval i nad nepsaná
pravidla a zvyklosti. Určitá míra záměrného nerespektování formalit diplomatického
protokolu mu však právě díky jeho charismatické osobnosti byla nakonec spíše
tolerována.290 Jako jeden typický příklad předem precizně připraveného „scénáře“ lze
uvést návštěvu prezidenta Weizsäckera v březnu 1990, která navázala na výše zmíněnou
Havlovu lednovou cestu do obou německých států.
Weizsäckerova návštěva byla naplánovaná zcela záměrně na 15. března 1990,
tedy na den výročí okupace Československa nacistickým Německem. Místem konání
byly prostory Pražského hradu, tedy místa, kde Adolf Hitler vyhlásil vznik Protektorátu
Čechy a Morava.291 Tehdejší československý prezident hodlal využít jasný kontrast
těchto dvou historických událostí. Zatímco Hitler triumfálně dorazil do Prahy jako
německý „dobyvatel“ a „protektor“, tehdejší spolkový prezident Weizsäcker měl podle
Havlových představ ztělesňovat jakéhosi „posla míru a usmíření“.292 Tato událost měla
podle Havla znamenat zcela nový začátek vztahů mezi Čechy a Němci.293 V tomto
smyslu se Havel jasně vyjádřil: „dnešní návštěvu pana prezidenta Richarda von
Weizsäckera v Praze chápu jako skutečný protipól oné dávné a bolestivé návštěvy,
kterou si dnes připomínáme. Zatímco tamta návštěva byla znamením přicházejících hrůz
a prohlubující se beznaděje, dnešní návštěva je naopak znamením velké naděje pro náš
všechny.“294 Vzápětí pronesl na Pražském hradě v obdobném duchu svoji řeč i prezident
Weizsäcker, která měla podtrhnout nutnost překonání historického napětí mezi oběma
národy: „My Němci víme velmi dobře, jak je důležité, abychom svým sjednocením
nezavdali u svých sousedů podnět ke vzniku žádných starých nebo nových starostí.
Chceme a budeme jejich pocity, se kterými sledují náš vývoj, brát zcela vážně. Svými
slovy a činy chceme přesvědčit lidi o tom, že německá jednota je nejen demokraticky
legitimní, ale že je prospěšná mírovému duchu v Evropě.“295
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Příjezd prezidenta Weizsäckera do Prahy měl pro Československo významnou
hodnotu i z toho důvodu, že se demokratické Německo prostřednictvím svého
prezidenta oficiálně omluvilo za rozpoutání světového válečného konfliktu a za zločiny
spojené s německou okupací.296 Celkový emotivní ráz Weizsäckerovy návštěvy, včetně
promyšlené audiovizuální kulisy Hradu, reflektoval o den později i německý deník
Süddeutsche Zeitung ve svém článku s názvem „Bewegende Momente auf dem
Hradschin“.297
Záměrné využívání specifických symbolických míst a výročí lze nazvat jedním
z instrumentů politického stylu Václava Havla. Podle historika Ricka Fawna nebyl
Václav Havel mezi politiky tímto specifickým vystupováním nutně úplně ojedinělý,
nicméně se k němu až výjimečně explicitně hlásil.298 I přes svoji snahu mu však důraz
na vzájemnou symboliku paradoxně příliš reálných politických úspěchů v zahraniční
politice nepřinesl. Jednalo se totiž převážně o jednorázová gesta, s postupným
vytrácením porevoluční euforie v české společnosti se však zmenšoval i význam dějinné
symboliky. Fawn také uvádí, že i když se nedá nijak přímo doložit, že by díky Havlovu
důrazu na symboliku pramenící z jeho umělecké povahy byla česká zahraniční politika
celkově úspěšnější, pozvedl však touto svojí snahou celkový obraz českých zemí včetně
politické kultury.299

2.4. Rozhovory Václava Havla
Následující podkapitola se zaměří na Havlovo formování česko-německých vztahů
z pohledu jeho mediálních výstupů. Předmětem zájmu jsou výroky, které Václav Havel
k sledovanému tématu pronesl v rámci několika vybraných rozhlasových rozhovorů.
Za účelem analýzy prezidentových vyjádření byla pozornost zaměřena na příspěvky
ke dvěma zásadním tématům, která v česko-německém diskursu o bilaterálních vztazích
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v období let 1993 až 1997, resp. 1989 až 1997, jednoznačně dominovala. Jedná se
zaprvé o nový smluvní základ česko-německého dialogu, zadruhé o přístup české
společnosti k sudetským Němcům. Z důvodu velkého množství rozhovorů, které Havel
k těmto tématům poskytl, byla pozornost zaměřena pouze na rozhlasový pořad
„Hovory z Lán“.300 Můžeme je pokládat za reprezentativní zdroj informací k vytyčeným
tématům. Současně se jednalo o jeden z nejdůležitějších prostředků, jak mohl Václav
Havel veřejnosti detailně vysvětlit svůj názor na různé aspekty česko-německých
vztahů.
Vzhledem k tomu, že sudetoněmecké nároky představovaly pro českou společnost
po roce 1989 značný problém, promítalo se toto téma často právě do dotazů, které
Havlovi pokládali nejen čeští, ale i zahraniční novináři. K vysoké frekvenci
sudetoněmeckého tématu v českých médiích301 se Havel v „Hovorech z Lán“ vyjádřil
například dne 1. března 1992.302 Podle Havla intenzivní diskuze byla důkazem,
jak českou společnost ovlivnilo čtyřicet let komunistického režimu, kdy byl například
problém odsunu tabuizován. Dále pak podle Havla část politického spektra využívala
nevyřešených historických problémů k tomu, aby se zviditelňovala. Právě z tohoto
důvodu Havel považoval za důležité se k těmto citlivým otázkám české národní
existence systematicky vyjadřovat právě z pozice nadstranického prezidenta, který se
nemusel žádné politické straně zodpovídat. Havel si uvědomoval, že v nově vzniklém
demokratickém státu, se musí o nepříjemných okamžicích z minulosti diskutovat a že se
musí být kriticky reflektovány.303 Poválečný odsun sudetských Němců byl pro Havla
zajisté jedním z takovýchto momentů. Lze říci, že přístup k němu považoval dokonce
za jeden ze základních principů, na kterém nový český stát bude stát.
Dne 12. září 1993 se Václav Havel v „Hovorech z Lán“ vyslovil také k otázce
materiálního odškodnění sudetských Němců.304 Jasně podpořil politiku tehdejší české
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vlády, která stanovením restituční hranice k 25. únoru 1948 zcela vyloučila možnost
navracení sudetoněmeckého majetku. Havel již poněkolikáté zopakoval svůj názor, že
majetkové restituce nemohou v žádném případě překročit hranici února roku 1948, která
má napravovat škody komunistického režimu. Hlouběji do minulosti však z právních
důvodů podle Havla nikdy jít nelze. Znovu také uvedl, že jakékoli odškodnění
za majetek sudetských Němců není možné zpětně proplácet, protože toto odškodné
mělo být podle mírových poválečných dohod zaplaceno odečtem z válečných reparací.
A právě tyto finanční reparace ze strany německého státu nikdy zcela poskytnuty
nebyly. Havel s navrácením sudetoněmeckého majetku nesouhlasil hlavně z toho
důvodu, že by to mělo za následek vznik nových nespravedlností. Naopak souhlasně se
Havel vyjádřil k možnému navrácení českého státního občanství těm, kteří by se chtěli
v České republice znovu usídlit, protože v tomto případě by podle něj nikomu žádná
nová újma nevznikla.305
Václav Havel považoval od samého počátku vyjednávání první česko-německé
smlouvy o budoucí spolupráci za zásadní princip a právní východisko pro její sepsání
výlučně základní poválečné mírové dohody. Již dne 14. dubna 1991 v „Hovorech“ řekl,
že považuje za vysoce nereálné, že by se smlouva měla pokoušet napravovat starší
křivdy.306 Dne 24. října 1993 se Václav Havel v této souvislosti vyjádřil i k odškodnění
českých obětí nacismu a lidí, kteří byli nuceně nasazeni na práci pro Třetí říši. Na jedné
straně vyjádřil přesvědčení, že z hlediska mezinárodně-právního i německého práva
českému státu žádný právní nárok na regulérní odškodnění nevzniká. Na druhé straně
však Havel odškodnění nacisty perzekvovaných osob považoval za jedno z možných
symbolických a vstřícných gest na cestě k česko-německému smíření, stejně jako tomu
bylo podle něj u morálního odsouzení odsunu sudetských Němců z české strany.307
Dalším tématem, ke kterému se Václav Havel do médií často vyjadřoval, byl
konkrétní obsah Československo-německé smlouvy o dobrém sousedství a přátelské
spolupráci, kterou dne 26. ledna 1992 označil za první krok k překonání společné
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minulosti.308 Havel byl nucen tuto smlouvu veřejně bránit vůči všem výtkám, které se
týkaly zejména konečné formulace textu.309 Celkově lze jmenovat tři hlavní výhrady,
vůči kterým se Havel i v rámci „Hovorů“ ohrazoval.310
Zaprvé se jednalo o použití termínu „vyhnání“ v úvodní, deklarativní části smlouvy.
Havel se snažil dementovat, že pokud se explicitně nemluví o odsunu, ale o vyhnání,
nejedná se o první krok k majetkovému odškodnění sudetských Němců. Výraz vyhnání
byl podle Havla vztažen k celé historii vzájemných vztahů s aplikovatelností jak
pro odsun českých občanů ze Sudet, tak pro odsun Němců po válce. Tento pojem se měl
vztahovat k větě, která vyjadřuje pohled do budoucna, tedy že se takové činy již nesmějí
opakovat.311
Druhou výtkou byla problematická pasáž smlouvy, ve které bylo pojednáno
o vymezení pojmu vzájemných hranic. V české verzi dokumentu bylo použito slovní
spojení „státní hranice“, v německé verzi nikoli. Havel se snažil jasně vysvětlit, že tato
formulace nezakládá žádné územní nároky Německa vůči Československu. Formální
zvyklostí německého souseda je totiž používat pojem „státní hranice“ ve smlouvách
menších, například mezi jednotlivými německými spolkovými zeměmi. Podle Havla
Německo ve smlouvě nesporně deklarovalo kontinuitu československého státu ve svých
hranicích od roku 1918.312
Třetím sporným bodem byla platnost či neplatnost Mnichovské dohody. Česká
strana ji považovala za neplatnou od samého počátku, protože byl její podpis vynucen
pod hrozbou násilí.313 Tak to Václav Havel uvedl v interview dne 1. března 1992.
Německá politická reprezentace však byla svým právním řádem limitována do té míry,
že takto explicitní formulace nemohla být ve smlouvě použita.314 Z takovéhoto postupu
by totiž pro německou stranu vyplývaly právní konsekvence v souvislosti s přezkumem
smlouvy u Spolkového Ústavního soudu v Karlsruhe, který by se mohl zabývat
na základě smlouvy zpochybněným občanstvím tří a půl miliónu německých občanů.
Havel českou veřejnost ujistil, že použití dvou různých právních formulací není
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v rozporu s tím, že německá strana rovněž shledala Mnichov násilným politickým
diktátem.315 Havel se naopak snažil vyzdvihnout pozitiva, která Československoněmecká smlouva o dobrém sousedství nabízela. Největší přednost viděl v tom, že se
Německo zavázalo Československu pomoci při ekonomické transformaci a vstupu
do evropských struktur. V tom spočívala podle Havla dokonce i jistá asymetrie tohoto
dokumentu, protože Československo žádnou reciproční službu Německu za tuto
přislíbenou pomoc ve smlouvě negarantovalo.316
Na konec této pasáže je nutné zmínit Havlovo veřejné vystoupení na Pražském
hradě, které se sice neuskutečnilo v rámci rozhlasových rozhovorů, ale lze říci, že výše
popsanými myšlenkám vtisklo konečnou podobu. Dne 29. 3. 1993 se Havel k otázce
odsunu

sudetských

Němců,

tzn.

k takzvané

sudetoněmecké

otázce,

vyjádřil

při samostatném oficiálním brífinku prezidenta republiky.317 Výstižný je v tomto smyslu
především konec tehdejšího Havlova prohlášení: „Odsun je dávným aktem demokratické
vlády, aktem stvrzeným vítěznými mocnostmi, aktem právně platným a nezměnitelným.
Pokoušíme se obtížně napravit některé křivdy komunismu, ale nemůžeme a nebudeme
napravovat předchozí historii a páchat tím nové křivdy. To by bylo absurdní.
Tento naprosto jednoznačný postoj nás ale nezbavuje povinnosti říci si ve svém vlastním
zájmu plnou pravdu o naší historii, byť by byla jakkoli nepříjemná a nepopulární.(…)
Je to věc našeho duchovního a mravního zdraví. Síla naší republiky nebude v uhýbání
před pravdou, ale ve vůli ji poznat.“318
V rámci „Hovorů z Lán“ se Václav Havel později vyjadřoval i k druhému
důležitému česko-německému právnímu dokumentu, tedy k Česko-německé deklaraci
o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Dne 26. ledna 1997,319 tedy jen
několik dní po podpisu deklarace, ale ještě před její ratifikací oběma národními
parlamenty, se Václav Havel ohradil proti tomu, že se sjednání deklarace často nazývá
jakýmsi „aktem smíření“. Tento dokument by se podle svých slov Václav Havel takto
ani označit neodvážil, protože podle něj mezi českým a německým národem nepanovalo
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nepřátelství: „Smiřují se nepřátelé a já nemam pocit, že český národ a německý národ
jsou v tuto chvíli nepřáteli, kteří by se museli smiřovat.320 Hlavní smysl deklarace
pro českou stranu podle něj představovala skutečnost, že v ní tehdejší německá vláda
deklarovala svojí dobrou vůli nepodporovat majetkové a jiné požadavky sudetských
Němců, nijak se s nimi neidentifikovat a plně respektovat český právní řád. Podstatným
prvkem tohoto dokumentu, který Havel označil za úspěch české diplomacie, byla ochota
obou národů nekomplikovat přítomnost a budoucnost historickými otázkami. Na druhou
stranu ale ihned dodal, že podepsání Česko-německé deklarace v žádném případě
neznamená, že by obě země chtěly minulost s konečnou platností uzavírat. Podle něj ani
není možné jakoukoli minulost uzavírat, naopak je potřeba historii pravdivě poznávat a
svobodně o ni hovořit, aby se lidé nestali otroky především špatných historických
zkušeností. Proto v deklaraci viděl způsob, jak se může mezi Českou republikou a
Spolkovou

republikou

Německo

budovat

pevný vztah

na

bázi

spolupráce

demokratických států, a to i na občanské úrovni.321
Havel také v tomto rozhovoru vyjádřil i zklamání nad tím, že se k Česko-německé
deklaraci objevují mnohé výtky. Nešlo jen o skutečnost, že se zpochybňovala její
závaznost, protože se mělo jednat „pouhou deklarací a ne smlouvou“. Podle Havla bylo
pouze na obou účastenských státech, jaký význam tomuto dokumentu v budoucnu
připíší a jestli jej budou vnímat jako zásadní historický krok. Václav Havel byl rozladěn
i tím, že nad majetkové nároky stále vznášeli otazník mnozí čeští sociální demokraté,
kteří podle Havla zřejmě nedisponovali dostatečnou znalostí všech právních faktů a
možností Spolkové republiky. Na otázku týkající se souvislosti deklarace s evropskou
integrací Havel odpověděl, že si nemyslí, že by existovala přímá souvislost mezi
podpisem deklarace a pozicí České republiky při vstupu do evropských struktur.
Určitou nepřímou souvislost však definoval tak, že deklarace může přispívat k pocitu
stability v celém evropském regionu a tím tedy i k tvorbě dobrého klimatu
pro přibližování České republiky Evropské unii.322
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Závěr
Předkládaná bakalářská práce analyzovala konkrétní kroky prezidenta Václava
Havla z let 1993 až 1997, resp. 1989 až 1997. V práci bylo zjištěno, že Václav Havel
pokládal zahraničněpolitickou agendu České republiky za jednu z priorit v rámci
výkonu svého prezidentského úřadu. S časovým odstupem více než dvaceti let
od zkoumaného období lze říci, že odkaz bývalého prezidenta Václava Havla z hlediska
zahraničně-politického směřování České republiky je stále aktuální a inspirativní.
Václav Havel si prakticky již od počátku působení ve funkci prezidenta
uvědomoval, že pro co nejlepší a nejvýhodnější postavení českého státu na mezinárodní
scéně je zcela klíčové zajištění dobrých vztahů se sousedními zeměmi. Jak vyplývá
z předkládané práce, přisuzoval Václav Havel v tomto kontextu obzvláštní důležitost
stabilního bilaterálního kontaktu s českým největším sousedem, se Spolkovou
republikou Německo. Na základě výsledků práce lze říci, že se Václav Havel
o vzájemné usmíření a normalizaci vztahů mezi Čechy a Němci po sametové revoluci
aktivně zasazoval prakticky po celé sledované období. Častokrát to byl dokonce přímo
on, kdo s využitím svého morálního kreditu a mezinárodního uznání udával celkový
směr bilaterálních debat. Cílem Václava Havla bylo vyjednání mezinárodních právních
dokumentů, které by vytvořily základ pro trvalý, přátelský a konstruktivní vztah mezi
Českou republikou a Německem.
Podobu budoucí česko-německé spolupráce se Václav Havel snažil vždy
zasazovat i do širšího evropského kontextu. Zdůrazňoval, že vzájemný vztah obou zemi
je třeba vnímat z perspektivy možné efektivní koexistence v rámci stále se rozvíjející
Evropské unie a to se všemi výhodami, které toto společenství členským zemím
poskytuje. Na základě tohoto Havlova politického postoje bylo možné v práci doložit,
že bývalý prezident zastával v kontextu celé zahraniční politiky České republiky
vstřícnější akcent, než jak tomu bylo např. u tehdejších vládních představitelů v čele
s Václavem Klausem. Tato teze platila jak vůči Evropské unii, tak i Spolkové republice
Německo. Na rozdíl od politiků euroskeptických, kteří se obávali rostoucího vlivu
Německa v Evropské unii, nahlížel Václav Havel na tuto otázku odlišným způsobem.
Jeho přesvědčení spočívalo v tom, že nesporná síla Spolkové republiky je právě platnou
legislativou a mechanismy Evropské unie naopak kontrolována.
Bakalářská práce rovněž ukázala, že Václav Havel dával v daném období
konsistentně do popředí své myšlenkové a mravní postoje, a to nejen v rámci
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diplomatických jednání a veřejných diskuzí, ale i při osobních setkáních s nejvyššími
zahraničními představiteli. Základními tématy, ke kterým se Havel pravidelně vracel,
byla vedle objektivní národní sebereflexe především pojetí vlastní národní identity.
I v této souvislosti kladl důraz právě celoevropský rozměr této otázky. Havel akcentoval
nutnost odpovědného přístupu k národní identitě a upozorňoval na možné nebezpečí
zneužití tohoto pojmu v nacionalistické konotaci.
Naznačený nadnárodní rozměr budoucích česko-německých vztahů pokládal
Václav Havel za nezbytné prosazovat i přesto, nebo naopak právě proto, že
do sousedských vztahů s Německem se prakticky ihned od sametové revoluce začaly
promítat citlivé otázky spojené s historickým zatížením, především v souvislosti
s druhou světovou válkou a s odsunem sudetských Němců. V porovnání s ostatními
státy tak byly diskuze o vzájemných vztazích značně komplikované. Václav Havel byl
přesvědčen, že často bolestivé vzpomínky a hluboko zakořeněné předsudky vůči
Německu nesmí být překážkou pro úspěšnou česko-německou bilaterální i multilaterální
spolupráci. Požadoval proto, aby společná historie byla předmětem objektivního
výzkumu odborníků, přičemž se musí důsledně rozlišovat mezi příčinou a následkem
odsunu.
Havel odsoudil poválečné násilné události z morálního hlediska již v době
disentu, později jako prezident dbal na to, aby bylo jasné, kdy mluví sám za sebe a kdy
již za český stát. Lze tvrdit, že nezbytnost vlastní české sebereflexe ohledně
diskutabilních otázek historie nepovažoval Václav Havel výlučně za problém českoněmeckých vztahů. Tuto problematiku vnímal i v kontextu celkového budoucího vývoje
české společnosti. Důsledné vypořádání se s minulostí v české společnosti pokládal
dokonce za nezbytný předpoklad pro demokratickou transformaci po sametové revoluci.
Vztah českého státu k Německu je v přímé souvislosti s důležitými zájmy
českého státu, a proto bude debata o něm vždy nabývat celospolečenského rozměru a
významu. Komplikované vyrovnávání se se společnou minulostí se přitom neomezuje
pouze na nejvyšší úrovně diplomacie, ale hraje významnou roli i v rámci komunikace a
styků běžných občanů obou států, přičemž tento faktor může být bohužel i politicky
zneužit. Václav Havel si byl vědom, že i přes snahu obou států vytvořit pro budoucí
vztahy kvalitní smluvní základ, bude změna kolektivního vědomí a myšlení v obou
společnostech vyžadovat ještě podstatně více času.
Václav Havel byl v této práci představen jako charismatická a všestranná
osobnost, která byla mimořádným způsobem respektována jak v českém prostředí,
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tak i v zahraničí. Úctu a vysoký morální kredit si zasloužil především díky svým
státnickým krokům a konstantnímu zasazování se o lidská práva. Současně také platí, že
Václav Havel měl vyvinutý cit pro někdy až velice rychle měnící se atmosféru
ve společnosti. Z jeho veřejných projevů a vystoupení je dobře patrné, že dokázal řadu
později aktuálních otázek a problémů předjímat. Nejvýraznějším odkazem Václava
Havla, který na své hodnotě nabývá s časem, je tak významný podíl nejen
na objektivním zlepšení kvality vztahu České republiky s Německem, ale i na zapojení
České republiky do mezinárodního demokratického společenství, především Evropské
unie a Severoatlantické aliance.
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Summary
As emerged from the analysis of political movements of the former
Czechoslovak and Czech president Václav Havel, his official speeches, proclamations,
meetings with German statesmen, especially with the former president of Germany
Weizsäcker, or interviews, the cultivation of the Czech-German relationship was one of
his priorities for the examined time. Just after the fall of the communist regime in
Czechoslovakia he was aware that the relationship with neighbours, among them chiefly
with Germany, is fundamental for the successful development of the Czech state.
Therefore, after becoming a president, he took immediately a personal initiative in this
agenda. Havel was trying to use his international recognition to influence the future
form of the Czech-German relations during the whole studied time, which became
evident mostly within the circumstances of the negotiations about the two documents
establishing the legal basis of the future Czech-German relationship, the CzechoslovakGerman Treaty on Good-Neighborliness and Friendly Cooperation signed in 1992 and
the Czech–German Declaration on the Mutual Relations and their Future Development
signed in 1997.
However, there were several debatable questions in the Czech-German discourse
during the 1990s related to the common history, especially to the Beneš decrees or the
transfer of the German minority from Czechoslovakia at the end of the World War II.
These problematical issues, often called as a “Sudeten German Question”, symbolized a
mental barrier between discussions about the future relationship and repeatedly slowed
down all bilateral negotiations. In this context, Havel constantly repeated his opinion
about the necessity of the reciprocal reconciliation, which included a rejection of the
post-War transfers from the moral perspective according to the current human rights.
Moreover, Havel demanded the problematical issues from the common history to be
studied by unbiased experts, for instance by the Czech-German Historical Commission.
Such measure should ensure that it will always be strictly differentiated between the
cause and the consequence of the tragic epoch from the Czech-German history.
However, this paper also puts an emphasis on Havel´s personal engagement in
the Czech foreign affairs in general. Nowadays the Czech society perceives how
fundamental the legacy of Havel in this area is. Therefore this thesis stressed how hard
Havel was trying to integrate the Czech state into the multilateral organisations, namely
into the EU and NATO. As a politician with a Euro-optimistic attitude he constantly
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emphasised the privileges and benefits, which are connected with a membership in
supranational units. With this in mind it has to be said that Havel was trying to put the
Czech-German diplomacy in a wider context than only in the bilateral dimension.
He perceived a coexistence of the Czech Republic and Germany especially in the EU as
a significant opportunity to have a better position in the communication with German
diplomats. As Havel highly supported the visions of the united Europe, he was trying to
bring such ideals to the forefront of the bilateral Czech-German dialogue too. Havel
therefore always stressed that he felt himself not only as a Czech citizen, but most
importantly as a European one with all the connected responsibilities.
Thanks to Havel the Czech Republic has won a reputation of a country, which
highly respects universal human rights and which wants to be a responsible partner
within the multilateral organisations. He was depicted as a charismatic and versatile
personality of the Czech politics that was trying to make a use of his international
appreciation for the improvement of the Czech-German diplomacy. He was even able to
predict a lot of problems, especially regarding the EU, which we currently have to face.
Although Havel made an enormous personal effort to conclude a stable legal basis for a
fair Czech-German cooperation and to get over the mental barriers from the past, he was
aware that the definite coming to terms with the past in both societies takes generations
to overcome.
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