Univerzita Karlova v Praze
Fakulta sociálních věd
institut mezinárodních studií

Tomáš Malínek

Německé vnímání ČSSR jako svébytného
partnera při vyjednávání Pražské smlouvy 1973
bakalářská práce

Praha 2009

1

Autor práce: Tomáš Malínek

Vedoucí práce: JUDr. Vladimír Handl CSc.

Oponent práce: PhDr. Miroslav Kunštát PhD.

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení: výborně

2

Bibliografický záznam
MALÍNEK, Tomáš. Německé vnímání ČSSR jako svébytného partnera při vyjednávání
Pražské smlouvy 1973. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut
mezinárodních studií, 2009. 42 s. Vedoucí bakalářské práce JUDr. Vladimír Handl CSc.

Anotace
Bakalářská práce se zabývá německým vnímáním ČSSR jako partnera pro vyjednávání
v kontextu „nové východní politiky“ kancléře Williho Bandta. První část je věnována
významu Československa v původním projektu Ostpolitik v druhé polovině šedesátých let.
Práce se dále snaží odpovědět na otázku, jak srpnová invaze roku 1968 ovlivnila německý
pohled na další jednání s Československem. Druhá část textu je zaměřena na období let 197173, kdy probíhaly rozhovory vedoucí k uzavření Pražské smlouvy. Hlavním cílem je objasnit,
jak velkou důležitost přikládala německá strana vlivu SSSR a jaký význam přisuzovala
samotným jednáním s Prahou. Autor se současně zabývá otázkou, jaký prostor v rozhovorech
zůstal československé zahraniční politice. V neposlední řadě se práce snaží osvětlit pozici
Pražské smlouvy v celkovém kontextu vztahů mezi SRN a státy Východní Evropy.

Annotation
Bachelor thesis deals with the German reception of ČSSR as partner in negotiations about
Prague Agreement 1973. The first part describes the signification of Czechoslovakia in plan
of „Ostpolitik“ in 1960s. The thesis looks into how the invasion in August 1968 affected the
German attitude to Czechoslovakia. The second part describes the German-Czechoslovak
negotiations in the period from 1971 to 1973. The aim of this section is to make clear how
important was the influence of Soviet Union. The author wants to find out how large space
had Czechoslovak foreign policy. Finally, the thesis tries to describe the importance of Prague
Agreement 1973 to international relations between Federal Republic of Germany and Eastern
Europe.

Klíčová slova: německá zahraniční politika, Ostpolitik, Pražská smlouva, Mnichovská
dohoda
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Úvod
Tématem mojí bakalářské práce je německé vnímání Československa jako svébytného
partnera při vyjednávání Pražské smlouvy z roku 1973. Vzhledem k tomu, že se o vztahy
mezi Německem a Českou republikou (Československem) zajímám již delší dobu, a protože
problematika Ostpolitik je mi blízká, zvolil jsem tuto periodu německo-československých
vztahů jako téma své bakalářské práce. Hlavní pozornost je soustředěna na bilaterální jednání
mezi SRN a ČSSR. Zároveň jsem si vytknul za úkol zachovat v textu povědomí o daleko
širším mezinárodním kontextu, který se k Ostpolitik váže. Především se jedná o význam vlivu
Sovětského svazu na německo-československá jednání a o to, jak sovětskou roli chápala
Spolková republika.
Na téma německé zahraniční politiky po druhé světové válce bylo dodnes vydáno několik
zásadních publikací, které se mimo jiné věnují také éře Ostpolitik přelomu 60. a 70. let 20.
století. Za všechny je třeba uvést především knihy Helgy Haftendorn (Deutsche Außenpolitik
zwischen Selbstbeschränkung und Selbstbehaltung 1945-2000), Christiana Hackeho (Die
Außepolitik der BRD) a Stephana Bierlinga (Die Außenpolitik der Bundesrepublik
Deutschland: Normen, Akteure, Entscheidungen). Ačkoliv se všechna uvedená díla aspoň
částečně dotýkají tématu Ostpolitik a poskytují velmi dobrý orientační přehled, pro
podrobnější informace je nutné vyhledat publikace s užším tematickým zaměřením.
Samotná Ostpolitik se stala námětem řady knih především zahraničních autorů: Peter
Bender (Die „Neue Ostpolitik“ und ihre Folgen vom Mauerbau zum Moskauer Vertrag), Beno
Zündorf (Die Ostveträge) nebo William Griffith (Die Ostpolitik der BRD). V těchto
monografiích jsem nalezl celou řadu detailních informací, které jsem mohl hojné míře použít
především pro první část bakalářské práce.
Souvislosti mezi projektem Ostpolitik a Československem jsou již popsány jak německými
tak českými autory. Nejdůležitější základní přehled poskytují studie Jaroslavy Plškové
(Východní politika Brandtových vlád v letech 1969-1974) a Radko Břacha (Smlouva o
vzájemných vztazích mezi ČSSR a SRN z roku 1973: od prvních rozhovorů po ratifikaci
smlouvy). Vztahy mezi Spolkovou republikou Německo a Československem se také
v uplynulých letech několikrát staly námětem disertačních, diplomových a bakalářských
prací. Na sklonku osmdesátých let minulého století věnoval svoji disertační práci na Vídeňské
univerzitě československo-německým vztahům Libor Rouček (Die Tschechoslowakei und die
Bundesrepublik Deutschland: Bestimmungsfaktoren, Entwicklungen und Probleme ihrer
Beziehungen). Jedná se o informačně velice obsáhlou publikaci, kterou jsem mohl využít i pro
období popisované v mojí práci. Na Karlově univerzitě zaměřili svoje diplomové práce
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podobným směrem Jiří Novotný (Brandtova východní politika a Československo 1969-74),
Hana Müllerová (Československo ve východní politice Spolkové republiky 1961-1967) a
Michal Bucháček (Die Große Koalition und ihr Beitrag zur „neuen Ostpolitik“). Zatím
posledním příspěvkem k tématu Ostpolitik z nedávné doby je bakalářská práce Petry Matějů
(Bahrův přínos k východní politice).
Velmi důležitým zdrojem informací při psaní bakalářské práce pro mě byly také práce
samotných aktérů Ostpolitik. Použil jsem především poznatky z knih Williho Brandta
(Erinnerungen, Friedenspolitik in Europa a Begegnung und Einsichten), Egona Bahra (Zu
meiner Zeit) a Paula Franka (Entschlüsselte Botschaft). Celá druhá část mojí práce je pak
založena na informacích získaných z dokumentů spolkového ministerstva zahraničí (Akten
zur Auswärtigen Politik der BRD a Dokumentation zur Ostpolitik der Bundesregierung:
Verträge und Vereinbarungen). Tyto dokumenty mi poskytly velmi cenné poznatky. V jejich
zpracování také tkví hlavní přínos mojí bakalářské práce.
Práce je vystavěna jako empirická analýza. V prvních kapitolách je na základě sekundární
literatury podána rekonstrukce vývoje projektu Ostpolitik ve vztahu k ČSSR v 60. letech 20.
století. Podobným způsoben je zpracováno období po roce 1968 až do zahájení předběžných
rozhovorů o československo-německé smlouvě v roce 1971. Druhá polovina práce se opírá
především o informace získané z pramenů k tématu diplomatických jednání mezi SRN, ČSSR
a SSSR. Téma bakalářské práce je časově vymezeno formováním koncepce Ostpolitik v době
vlády velké koalice od roku 1966 až podpisem Pražské smlouvy v roce 1973.
Pojem Ostpolitik je obecně spojován se zahraniční politikou vlád kancléře Williho Brandta
v letech 1969 až 1974. To ovšem neznamená, že by Spolková republika Německo nerozvíjela
od konce druhé světové války do 60. let žádné vztahy se státy Východní Evropy.
Diplomatické styky se Sovětským svazem, prvním státem socialistického tábora, navázal již
kancléř Adenauer v roce 1955. Na dlouhou dobu to ale byl stát jediný. Dalšímu rozvoji
kontaktů bránila především koncepce zahraniční politiky často nazývaná jako Hallsteinova
doktrína. Neumožňovala navázání diplomatických styků s žádným státem, který podle
mezinárodního práva uznal nezávislost NDR. Tento postoj teoreticky zapovídal normalizaci
vztahů se všemi socialistickými zeměmi tehdejšího světa. Hallsteinovou doktrínou se řídily
vlády kancléřů Adenauera a Erharda až do druhé poloviny šedesátých let. Podrobnostem, jak
tato koncepce byla v letech 1966-69 opuštěna, se věnuje úvodní část této bakalářské práce.
Je zřejmým faktem, že Ostpolitik by nemohla být realizována, pokud by k tomu nebyly
příhodné podmínky. Těžko mohla být uskutečněna bez kladného postoje supervelmocí USA a
SSSR. Ostpolitik je třeba vidět jako proces, který ve své době zapadal do globálního
7

mezinárodního politického vývoje. Z dnešního pohledu se jeví jako logické, že po padesátých
letech plných napětí mezi USA a SSSR došlo v šedesátých letech k uvolnění atmosféry.
Zůstává otázkou, jak dlouho vůbec byla únosná situace neustálého nebezpečí konfliktu. Je
příznačné, že právě Německo se stalo v těchto letech několikrát potencionálním ohniskem
globálního střetu (1948-49, 1958-61). Ostpolitik to dodává zvláštní charakter. Šlo o „vnitřní“
problém rozděleného Německa, které bylo současně předmětem politické hry mezi
supervelmocemi. Willy Brandt často oprávněně připomínal, že stabilita Německa je i otázkou
celoevropské bezpečnosti.1 Souvisí to i s pohledem autorů Ostpolitik na celý problém. Na
jedné straně stál jasný cíl uchování jednoty německého národa, který byl rozdělen státními
hranicemi a příslušností k znepřáteleným vojenským blokům. Současně musel každý německý
politik počítat s tím, že ostatní evropské státy a USA pokládají otázku Německa za problém,
jehož řešení je možné pouze na základě společné dohody velmocí.
Doba uzavírání smluv mezi SRN a státy Východní Evropy je logicky provázána s dalšími
politickými událostmi na mezinárodním poli, které formovaly koncept poklidnějšího soužití
dvou konkurenčních bloků. První polovina sedmdesátých let je také ve znamení snah o
ukončení války ve Vietnamu a jaderné odzbrojení.2 Vývoj Evropy směřoval postupně
k Helsinské konferenci. Pokud by americká administrativa prezidenta Nixona a Brežněvovo
vedení SSSR nenalezly společnou řeč, těžko by byl projekt Ostpolitik někdy uveden v život.
Vztahy s Východem by se jistě rozvíjely daleko pomaleji, kdyby Německo a ostatní státy
EHS nebyly přesvědčeny o perspektivnosti obchodu se zeměmi RVHP. Stejně tak nesmíme
zapomenout na stav sovětské ekonomiky, která čím dál více potřebovala hospodářskou
spolupráci se Západem. SRN se přitom ze sovětského pohledu jevila jako nejpřínosnější
partner.3
Otázka existence dvou států na území Německa přesahovala svým bezprostředním
významem jejich hranice. Dvě desetiletí po konci druhé světové války stále nebyla definitivně
zajištěna hranice Polska na Odře a Nise, nebyl zcela vyjasněn statut Berlína a neexistovala
mírová smlouva s Německem. Není proto jistě náhodou, že jeden z hlavních architektů
Ostpolitik Willy Brandt strávil většinu své politické kariery v Západním Berlíně. V letech
1957-66 působil jako starosta města, v roce 1961 se stal svědkem stavby berlínské zdi. Denně
byl konfrontován s problémy života na pomezí dvou světů, na hranici mezi Západem a

1

Willy Brandt: Friedenspolitik in Europa, Fischer, Frankfurt nad Mohanem 1968, s. 119
Willy Brandt: Begegnungen und Einsichten, Hoffmann und Campe, Hamburk 1976, s. 220-221
3
Bahr Egon: Zu meiner Zeit. Karl Blessing Verlag, Mnichov 1996, s. 244
2
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Východem. První myšlenky na zlepšení napjatých přeshraničních vztahů pochází již z těchto
dob.
Pokud se zabýváme vztahem SRN a Československa v rámci Ostpolitik, musíme všechny
dosud uvedené skutečnosti brát neustále v potaz. Pražská smlouva z roku 1973 je spíše než
aktem čistě bilaterálního významu součástí celé mozaiky tvořící obraz Ostpolitik. Prioritou
spolkové vlády bylo především zlepšit komunikaci s NDR, druhým německým státem. To se
ovšem neobešlo bez narovnání vztahů se Sovětským svazem, Polskem a ČSSR. Není třeba
zdůrazňovat, že poměr k SSSR měl vzhledem k jeho postavení vedoucí socialistické mocnosti
jasnou prioritu.4 V případě Polska a Československa se do vyjednávání zapojily specifické
problémy, které vycházely především z historického vztahu těchto států k Německu. Spolková
republika měla zájem na zlepšení vztahů s oběma zeměmi. Přispívala k tomu jejich
geografická blízkost. Československo bylo dokonce bezprostředním sousedem SRN. Právě
zde dostala ČSSR prostor pro uplatnění svých vlastních zájmů. Těžko mohla československá
zahraniční politika blokovat projekt Ostpolitik. Sovětský svaz uzavřel smlouvu s Bonnem
jako první a očekával to samé od ostatních socialistických států Evropy. Přesto způsobil spor
o interpretaci Mnichovské dohody v Pražské smlouvě nemalé zpoždění. Hlavně díky tomu
byla smlouva s ČSSR, poslední velká smlouva Ostpolitik, uzavřena až v roce 1973.
V souvislosti s Pražskou smlouvou a jejím vyjednáváním se nám nabízí mnoho otázek.
Tato práce se soustředí jen na některé z nich. Jak vlastně vnímala Spolková republika při
vyjednáváních o Pražské smlouvě ČSSR? Brala jí jako svébytného partnera, nebo spíše
spoléhala na hlavní roli Sovětského svazu? Byla Pražská smlouva předmětem jednání mezi
Bonnem a Moskvou? Pokud ano, jaký to mělo vliv na pozici ČSSR? Jednání se na velmi
dlouhou dobu zablokovala především díky problému interpretace Mnichovské dohody z roku
1938 v připravované Pražské smlouvě. Byla problematika Mnichova právě tím tématem, kde
dostalo Československo největší prostor pro svou diplomacii? Na všechny výše položené
otázky se pokusím odpovědět v této práci.

1. ČSSR v projektu Ostpolitik do roku 1968

1. 1 Plánovací štáb
Hlavní zásady budoucí Otpolitik byly formulovány v době vlády velké koalice. Po
sestavení nového kabinetu na sklonku roku 1966 se centrem úvah o budoucím postoji SRN ke

4

Willy Brandt: Friedenspolitik in Europa, Fischer, Frankfurt nad Mohanem 1968, s. 148

9

státům Východní Evropy stalo ministerstvo zahraničí. Post šéfa diplomacie Spolkové
republiky obsadil Willy Brandt a přivedl do tohoto úřad odborníky, kteří dali jeho představám
o zahraniční politice konkrétní podobu. Nejvýznamnějším Brandtovým spolupracovníkem byl
Egon Bahr, který koncem roku 1967 převzal vedení Plánovacího štábu ministerstva zahraničí.
Plánovací štáb založil ministr zahraničí předchozích vlád Gerhard Schröder v roce 1963. Již
tehdy pracoval nezávisle na ostatních odděleních ministerstva a jeho základním úkolem bylo
hledání řešení a alternativ zahraničněpolitických problémů Spolkové republiky. S nástupem
ministra Brandta význam této instituce ještě stoupnul. Práce Plánovacího štábu sloužila
hlavně potřebám samotného ministerstva. Lépe řečeno, jednalo se o přípravu budoucích kroků
německé zahraniční politiky, které v době velké koalice nemohly být naplněny. Především
pro názorové rozpory s CDU, silnějším koaličním partnerem, zůstaly výsledky práce
Plánovacího štábu skryty ostatním členům vlády. Čas pro jejich použití měl teprve přijít.
Egon Bahr později označoval post šéfa Plánovacího štábu za nejlépe informovaného
zaměstnance ministerstva zahraničí.5 Díky naprosté volnosti v práci a nezatíženosti
každodenní administrativou se mohli lidé z plánovacího oddělení plně věnovat vytváření
alternativních koncepcí zahraniční politiky. Dvěma nejvýznamnějšími výstupy jejich práce
jsou dokumenty nazvané Koncepce evropské bezpečnosti a Úvahy k zahraniční politice
budoucí spolkové vlády. Právě z těchto dokumentů můžeme poprvé zcela jasně vysledovat
místo ČSSR v původním konceptu Ostpolitik.
V Koncepci evropské bezpečnosti (1968) nastínil Plánovací štáb celkem tři možnosti
mírového evropského uspořádání. První možnost předpokládala dosažení vysokého stupně
uvolnění napětí mezi NATO a Varšavskou smlouvou díky odzbrojení.6 Druhou alternativou
bylo propojení obou vojenských bloků společnými orgány, které budou dohlížet na mírové
soužití kapitalistických a socialistických zemí Evropy.7 Třetí a poslední možností bylo
nahrazení NATO a Varšavské smlouvy novým celoevropským bezpečnostním systémem.
USA a Sovětský svaz by tento systém garantovaly, ale nebyly by jeho členy.8 E. Bahr
posuzoval tyto tři alternativy především z hlediska možného znovusjednocení Německa. Jako
nejsnazší cesta k tomuto cíli se jevila třetí možnost, která odbourávala dosavadní mocenské
bloky. Součástí evropského systému bezpečnosti se měly kromě obou německých států stát
minimálně i Československo, Polsko a státy Beneluxu, tedy bezprostřední sousedé SRN.
5

Bahr Egon: Zu meiner Zeit. Karl Blessing Verlag, Mnichov 1996, s. 224
Vogtmeier Andreas: Egon Bahr und die Deutsche Frage. Dietz, Bonn 1996, s. 101-102
7
Ibidem, s. 102
8
Ibidem, s. 104-105
9
Ibidem, s. 104
6
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Naopak přistoupení jaderných mocností Británie a Francie bylo nejisté.10 Tento vývoj se
současně jevil jako nejméně pravděpodobný. Znamenal by oslabení pozice USA a především
omezení americké vojenské přítomnosti Evropě. Ani Sovětský svaz by jistě nedovolil snížení
svého výsadního vlivu ve střední a východní Evropě. Navíc pro samotného Williho Brandta,
byla možnost rozvázání těsných kontaktů mezi SRN a USA nepřijatelná, o postoji ostatních
německých politických stran ani nemluvě. Shoda naopak panovala ve snaze vyvarovat se
institucionálního propojení NATO a Varšavské smlouvy podle druhé možnosti. Vzájemná
spolupráce obou bloků by znamenala uznání statusu quo v Evropě. Jinými slovy, Spolková
republika by uznala podle mezinárodního práva NDR a spolupracovala by s ní. To samé by
musely učinit všechny státy Západní Evropy a také USA. Jako nejschůdnější se nakonec
ukázala první uvedená možnost. Byla také vzhledem k tehdejší situaci nejrealističtější.
Uvolnění napětí mezi mocenskými bloky mělo být dosaženo pomocí vzájemného odzbrojení.
Tento model soužití nechával německou otázku otevřenou a nevylučoval možnost budoucího
znovusjednocení. Vzhledem k nereálnosti rozpuštění NATO a Varšavské smlouvy sledovala
německá zahraniční politika právě tuto linii. Willy Brandt nikdy nezpochybnil trvalé
spojenectví SRN a USA. Proces uvolnění pro něj nebyl v rozporu se zachováním stávajících
mocenských bloků. Stejně tak bylo jasné, že případné znovusjednocení je otázkou spíše
vzdálenější budoucnosti. Ostpolitik budoucích Brandtových vlád tak získala své základní
obrysy.
Druhá studie s názvem Zahraniční politika budoucí spolkové vlády byla dokončena v roce
1969. Navazovala na předchozí dokument a navrhovala tentokrát zcela konkrétní kroky pro
uskutečnění již zmíněné varianty uvolňování napětí mezi Východem a Západem. Cílem bylo
uzavřít bilaterální dohody s Moskvou, Varšavou a Prahou. Vše bylo opět formulováno
s ohledem na vztah k NDR a nutnost hledání přijatelného modelu soužití obou německých
států. Egon Bahr současně kalkuloval s nevyhnutelností spolupráce SSSR a celé Východní
Evropy se SRN. Předpokládal další nepříznivý ekonomický vývoj států RVHP, zaostávání a
celkový rozklad jejich hospodářství. Právě ekonomické motivy a snaha o modernizaci
vlastního hospodářství měly donutit dříve nebo později východní blok ke spolupráci se
Spolkovou republikou.11
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1. 2 První kroky směrem na východ
Období vlády velké koalice nebylo zdaleka jen prostorem pro přípravu budoucích
zahraničněpolitických koncepcí. Mezi lety 1966 až 1969 bylo učiněno několik praktických
kroků, které jsou nedílnou součástí pozdějšího procesu přibližování SRN a států Východní
Evropy. Platí to i pro vztah k Československu.
Již před nástupem velké koalice zveřejnil v roce 1966 spolkový kancléř Erhard mírovou
nótu, ve které jménem SRN navrhoval výměnu smluv o zřeknutí se násilí ve vzájemných
vztazích mezi Spolkovou republikou a státy Východní Evropy. V nótě bylo explicitně řečeno,
že SRN nemá vůči ČSSR žádné územní nároky a že Mnichovská dohoda již nemá teritoriální
význam.12 Československá vláda na tuto iniciativu odpověděla v květnu roku 1966 obsáhlou
nótou, která především kritizovala západoněmeckou politiku.13 Podle československého
stanoviska návrh vycházel z nerealistických pozic SRN, nepřinášel nic nového a nenaznačuje
prakticky žádnou změnu dosavadních postojů SRN. Pro ČSSR by pozitivním znamením
v tomto ohledu bylo pouze podložení těchto návrhů praktickými kroky. Na třináctém sjezdu
KSČ v roce 1966 se tehdejší generální tajemník strany a prezident v jedné osobě Antonín
Novotný vyjádřil o všech podobných „mírových návrzích“ velice ostražitě. Naznačil, že je
třeba je považovat za „neupřímné“ a odmítnou je. Za nejdůležitější vstřícný krok, který by
toto stanovisko mohl prolomit, považovala československá vláda pouze uznání neplatnosti
Mnichovské dohody od samého počátku a se všemi z toho vyplývajícími důsledky.14
Stanovisko ČSSR k německé otázce bylo ovšem přinejmenším poněkud chaotické. Na
stejném sjezdu KSČ totiž prezident Novotný prohlásil, že Československo neodmítá možnost
znovusjednocení Německa, o kterém musí rozhodnout především sami Němci.15 Lze tedy
konstatovat, že mírové návrhy, jako byl ten Erhardův, byly spíše nevítané iniciativy, které
československé vládě přidělávaly starosti. Evidentně zde totiž není pozorovatelné jasné
stanovisko či plán, podle kterého by ČSSR vůči Německu postupovala. Z hlediska SRN to
byla situace, která činila československý postoj k Německu nepřehledným a nejistým.
Další vývoj československou-německých vztahů ovlivnilo programové prohlášení vlády
kancléře Kiesingera ze sklonku roku 1966. Dokument vyjadřoval naději na zlepšení
kulturních, hospodářských a politických vztahů se státy Východní Evropy. Pokud by měly
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tyto země zájem, byla Spolková republika ochotna navázat s nimi diplomatické styky.
Mnichovská dohoda byla opět označena za neplatnou.16
Snaha o sblížení se státy sovětského bloku přinesla první zřetelný úspěch na konci ledna
1967, kdy diplomatické styky se SRN navázalo Rumunsko. To vyvolalo celou řadu reakcí
uvnitř východního bloku. Již v polovině ledna upozornila NDR Prahu, že není možné pro
žádný socialistický stát navázat diplomatické styky s Bonnem, dokud SRN neuzná podle
mezinárodního práva NDR.17 Toto pravidlo, které je často označováno jako Ulbrichtova
doktrína, bylo právě Rumunskem porušeno. Ve dnech 9. až 12. ledna 1967 navíc Prahu
navštívila trojčlenná delegace pod vedením Egona Bahra, která bez úspěchu vyjednávala o
obchodní smlouvě a navázání diplomatických styků mezi SRN a ČSSR. Hned na počátku
února zavítal do Prahy Leonid Brežněv, který se víceméně ztotožňoval s postojem NDR a
navrhnul k otázce „nové východní politiky“ SRN svolat poradu ministrů zahraničí
socialistických zemí.18 Konference se konala od 8. do 10. února 1967 ve Varšavě a převahu
na ní získal názor NDR podporovaný SSSR. Československé vedení přesto zůstalo poněkud
zdrženlivé ve výrocích k politice Bonnu. Závěrem února se odehrála další výměna názorů
k této problematice na konferenci komunistických stran v Karlových Varech. Tentokrát bez
účasti Rumunska a Jugoslávie. Vzhledem k tomu, že vztahy mezi Novotným a Ulbrichtem
nebyly nijak přátelské (na politické i osobní úrovni), zůstalo stanovisko Československa
nejednoznačné. Prezident Novotný na konferenci prohlásil, že ČSSR neodmítá normalizaci
vztahů se SRN, ale musí být k tomu splněny určité předpoklady.19 Cesta k jednání o obchodní
dohodě se SRN tedy zůstala otevřená. V březnu 1967 ČSSR uzavřela smlouvy o vzájemné
pomoci s Polskem a s NDR, které měly zajistit „soudržnost“ těchto tří států. Teprve po této
„předehře“ mohla být započata jednání se SRN. S cílem uzavření obchodní dohody mezi SRN
a ČSSR byla zahájena nová jednání v červenci a srpnu 1967. Německou delegaci vedl opět
Egon Bahr, československou stranu zastupoval V. Babáček. Tentokrát vyjednavači úspěšně
dosáhli dohody. Podle ní byla zřízena dvě obchodní zastoupení v Praze a ve Frankfurtu nad
Mohanem. Obě měla mít právo udílet víza a němečtí občané se mohli na obchodní zastoupení
obracet v případě problémů během svého pobytu v ČSSR. Smlouva vstoupila v platnost v
roce 1968. Pro německou stranu bylo obzvláště důležité, že podle této dohody se mělo v praxi
přistupovat k Západnímu Berlinu jako k součásti SRN.20
16
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Obchodní smlouva z roku 1967 se stala prvním opravdu zřetelným projevem sblížení ČSSR
a SRN. O významu tohoto kroku vypovídá i fakt, že v roce 1967 bylo Československo
(s výjimkou Albánie) jedinou zemí východního bloku, ve které SRN neměla žádné své
zastoupení. Tato skutečnost přestala díky podpisu zmíněné dohody z 3. srpna 1967 platit. Šlo
přesto jen o první krok. Otázka Mnichovské dohody nebylo pro zřízení obchodního
zastoupení důležitá. Skutečným problémem se měla stát až později. Po srpnové invazi
Varšavské smlouvy do Československa označil spolkový kancléř Kiesinger uzavření této
obchodní dohody za velké štěstí.21 Předpokládal totiž, že po roce 1968 nebudou další jednání
s ČSSR na delší dobu možná. Mise do Prahy měla svůj zvláštní význam také pro Egona
Bahra, jednoho z architektů Ostpolitik. Byla jeho prvním úkolem ve funkci vyslance pro
zvláštní příležitosti, v době, kdy ještě nestál v čela Plánovacího štábu spolkového ministerstva
zahraničí. Dojem z úspěšného vyjednání obchodní smlouvy jistě nezkazila ani skutečnost, že
německé zastoupení v Praze nedostalo k dispozici vlastní budovu a muselo sídlit v hotelu
s poněkud symbolickým názvem Jalta.22

1. 3 Rok 1968 ve vztazích mezi SRN a ČSSR
Politické změny v Československu na počátku roku 1968 se u předních západoněmeckých
politiků setkaly se sympatiemi. Willy Brandt dokonce mluví o fascinaci Pražským jarem.23
Jistě byl tento vývoj spojován s nadějí na zlepšení německo-československých vztahů. Bonn
v tomto procesu viděl příležitost k vylepšení své pozice v ČSSR.
V praktické rovině skutečně došlo k značnému rozvoji přeshraničních styků. Především
v kulturní oblasti a cestování. Omezení cenzury umožnilo dosud nebývalý příliv literatury a
dalších kulturních podnětů ze SRN. Za zmínku jistě stojí nárůst vědecké spolupráce a
možností studijních pobytů pro československé studenty v SRN. Nejvýrazněji se příznivý
trend projevil v oblasti cestování. Již od poloviny šedesátých let stoupal počet turistických
cest mezi SRN a ČSSR. V roce 1968 vycestovalo do Západní Evropy na 450 000
československých občanů (v roce 1967 300 000). SRN při tom představovala pro cestující z
ČSSR po Rakousku druhou nejčastěji navštěvovanou západoevropskou zemi. Ve zmíněném
roce 1968 ji navštívilo 233 000 Čechů a Slováků. V opačném směru během roku 1968
přicestovalo do ČSSR 107 000 západoněmeckých turistů.24 Všeobecná liberalizace
společenských poměrů přispěla také k diskuzi o vztahu k SRN uvnitř československé
21
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společnosti. Především mezi spisovateli a novináři našel liberálnější přístup k Západní Evropě
obecně (tedy i k SRN) mnoho zastánců. Tento vnitřní pohyb uvnitř československé
společnosti jistě vytvářel tlak na politiky. Bylo by ale příliš naivní se domnívat, že měl na
jejich rozhodování nějak zásadní dopad. Vedení KSČ přes své reformní naladění nemohlo jít
moc za rámec zahraniční politiky ostatních socialistických států. Nic nenasvědčuje tomu, že
by československé vedení mělo v úmyslu vydat se ve vztahu k SRN cestou Rumunska nebo
Jugoslávie.25
V politické sféře se na první pohled počátkem roku 1968 mnoho nezměnilo.
Západoněmečtí politici nadále poměrně těžce nesli výroky československých představitelů o
nutnosti ostražitosti proti vzmáhajícímu se „neonacismu“ a „revanšismu“ v SRN. Tyto
propagační formule patřily již dlouhou dobu k ideologické munici pražské vlády. Částečně na
tento kurz navázalo i Dubčekovo vedení KSČ.26 Nic se nezměnilo ani na postoji k německé
otázce obecně. Akční program KSČ z roku 1968 nadále podporoval původní východisko
československé zahraniční politiky, které počítalo s trvalou paralelní existencí dvou
německých států.27 Pokud ale odstraníme z československo-německých vztahů nános
„povinné“ ideologie, můžeme vysledovat přeci jen mnohé pokroky. V průběhu roku 1968 se
výroky československých politiků na adresu SRN zmírnily a ukázaly mnohem větší
smířlivost. Například ministr zahraničí Hájek varoval před zobecňujícím pohledem na SRN
jako na „revanšistický stát nebezpečný pro mír v Evropě“. Naopak připomínal „realistickou“
politiku velké koalice vůči východoevropským státům.28 Předseda vlády Černík dokonce
v jednom ze svých televizních vystoupení mluvil o přání ČSSR, aby se hranice se SRN stala
hranicí „dobrého přátelství“.29
Ani diplomatická aktivita od uzavření obchodní smlouvy v roce 1967 neutichla. V květnu
1968 opět navštívil Prahu Egon Bahr a vedl sondážní rozhovory o dalším možném
prohloubení spolupráce s ČSSR. Při této příležitosti zazněl z československé strany návrh na
zahájení rozhovorů o bilaterální smlouvě mezi SRN a ČSSR. Dokument měl obsahovat
klauzuli o zřeknutí se síly ve vzájemných vztazích a předpokládal oboustranné uznání
společných hranic. V neposlední řadě měla smlouva uzavřít problematiku Mnichovské
dohody. Vzhledem k blížícímu se třicátému výročí Mnichova by šlo jistě o dobrý příspěvek
ke vztahům obou států. Hned druhý den rozhovorů ale vedoucí československé delegace
25
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Sedevý návrh stáhnul s odůvodněním, že pro Bonn by bylo mnohem lepší se o podobné
smlouvě dohodnout nejdříve s Moskvou.30 Tentokrát Bahrova mise skončila bez úspěchu.
Kontakty s německou stranou ovšem pokračovaly. Ještě před srpnem 1968 do Prahy přijeli
představitelé FDP a SPD Walter Scheel a Helmut Schmidt. Na neoficiální návštěvu
přicestoval předseda německé spolkové banky Blessing. Uprostřed srpna téhož roku se
vypravila k informačním rozhovorům československá delegace do Bonnu. Po srpnu 1968 byly
všechny tyto návštěvy využity konzervativními komunisty v ČSSR i celé Východní Evropě
k diskreditaci Dubčeka a jeho vedení KSČ. Willy Brand ve svých pamětech této
fakt zdůrazňuje s velkým pocitem nespravedlnosti. Nutno říct, že oprávněně. Sovětské výroky
o vměšování se SRN do vnitřních záležitostí ČSSR a nebezpečí pro celý socialistický blok
neměly opodstatnění. Šlo spíše o pokus dodatečně obhájit intervenci Varšavské smlouvy
v Československu. Není prokazatelné, že by s pomocí SRN chtěla pražská vláda vést
zahraniční politiku nezávisle na SSSR. Nebezpečí „rozkladného“ vlivu SRN na jednotu
socialistických zemí nicméně posloužilo jako dobrý argument proti reformnímu vedení KSČ a
celému procesu Pražského jara.31

1. 4 Posrpnový vývoj
Invaze armád Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 znamenala pro SRN
velký šok. Po slibně se rozvíjející spolupráci z posledních měsíců byla nastolena otázka, jak
dále pokračovat v politice nejenom vůči ČSSR, ale celé Východní Evropě. Mnozí politici
z CDU a také někteří členové SPD se obávali konce „nové východní politiky“ jako takové.
Otázka zněla, zda je ještě vůbec možné s východoevropskými zeměmi vyjednávat. Skeptici
prohlašovali, že od Sovětského svazu se nic pozitivního nedá očekávat, a že další vyjednávání
jsou po srpnu 1968 na dlouhá léta nemožná. Problémem ovšem bylo, že k dosavadnímu
modelu východní politiky neexistovala žádná alternativa.32 Koncepce Ostpolitik byla po roce
1968 částečně upravena, ale ve svých základních rysech zůstala nezměněna. Invaze ukázala
skutečnou váhu SSSR v socialistickém táboře a podpořila názor, že v budoucnu je potřeba o
celé Východní Evropě jednat přednostně s Moskvou. Prioritou se stalo nejdříve uzavřít podle
původních plánů smlouvu se SSSR a pak se teprve věnovat ostatním socialistickým státům.
Padla tedy myšlenka sbližování s jednotlivými státy, která počítala s určitou formou jejich
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vlastních národních zájmů a politické samostatnosti. Invaze dokázala, že tímto směrem cesta
nevede. Paradoxně se tedy celý problém vlastně zjednodušil.
Nedá se tedy mluvit o tom, že by srpnové události roku 1968 ohrozily nebo natrvalo
zbrzdily normalizaci vztahů SRN s celou Východní Evropou. Na Západě se spíše prosadil
názor, že by bylo lepší se vyvarovat přehnaných a neuvážených reakcí. Francouzský ministr
zahraničí Michel Dobré dokonce označil invazi do ČSSR za „dopravní nehodu na cestě
k uvolnění“.33 Podobně rezervovaný byl i postoj USA.
Samotné vztahy mezi SRN a ČSSR ale srpen 1968 ovlivnil, a to dost podstatnou měrou. Až
do dubna 1969 následovalo období, které se vyznačovalo snahou udržet aspoň některé
reformy Pražského jara. Velmi pozitivně bylo ve Spolkové republice přijato, že Němci byli
opět uznáni za rovnoprávnou národnostní menšinu na území Československa. V červnu 1969,
tedy na konci tohoto „přechodného období“, byl v Praze dokonce založen spolek občanů
německé národnosti.34 S nástupem Gustáva Husáka do čela KSČ a počátkem tzv. normalizace
ale vztahy se SRN rapidně ochladly. Pražská vláda zaujala opět nekompromisní postoj proti
politice spolkové vlády. Konzervativní komunističtí politici se vrátili k „tradičnímu“
obviňování SRN z „revanšismu a imperialismu“. Německá strana tento zostřený ideologický
boj chápala jako kampaň proti SRN, která v československých sdělovacích prostředcích
gradovala před volbami do spolkového sněmu na podzim 1969. Nový spolkový kabinet
sestavily SPD a FDP, tedy strany, které chtěly v Ostpolitik pokračovat v daleko větším
rozsahu než velká koalice. Teprve nyní mohl Willy Brandt plně využít práce svých
spolupracovníků z ministerstva zahraničí a Ostpolitik uvést v život podle svých představ.
Československo i celá Východní Evropa se musely připravit na partnera, který bude o
narovnání vztahů s Východem usilovat daleko více než vlády předchozí.
Nová spolková vláda ve svém programovém prohlášení z 28. října 1969 zopakovala návrh
na bilaterální rozhovory s ČSSR.35 Odpověď z Prahy přišla až v prosinci téhož roku.
Generální tajemník ÚV KSČ G. Husák se o československém stanovisku nejdříve poradil
s Moskvou. Konečný postoj ČSSR byl velice zdrženlivý a vyjadřoval nedůvěru. Možnost
rozhovorů se SRN podmiňoval uznáním NDR podle mezinárodního práva ze strany Bonnu.
Na vnitrostátní úrovni byl oficiální názor vedení KSČ ještě ostřejší. Prioritou se stala
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„obhajoba společného prospěchu všech socialistických států“ a „obrana pozic NDR“. Uznání
neplatnosti Mnichovské dohody od samého počátku zůstal konstantním požadavkem.36
V následujících měsících ustoupila československá problematika z pohledu SRN do pozadí.
Německou zahraniční politiku v plné míře zaměstnávaly v roce 1970 rozhovory o
bilaterálních smlouvách se Sovětským svazem a Polskem. Praha tento čas využila
k přípravám své zahraniční politiky na budoucí jednání. Vše se odehrávalo především
v koordinaci se SSSR. 6. května 1970 byla uzavřena nová československo-sovětská smlouva.
Kromě toho, že dokument zavazoval ČSSR k mnohem těsnější hospodářské i politické
spolupráci se SSSR a ostatními zeměmi RVHP, deklaroval také společné stanovisko
k Mnichovské dohodě. Československá i sovětská strana se shodly, že SRN musí uznat její
neplatnost od samého počátku se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Toto společné
stanovisko můžeme označit z hlediska ČSSR za úspěšné zajištění podpory ze strany Moskvy.
Na druhou stranu nelze přeceňovat význam tohoto bodu pro SSSR.37
O vyjednávání německo-sovětské smlouvy informovaly československé sdělovací
prostředky jenom sporadicky. Možná nejméně ze všech zemí Východní Evropy. Pozornosti
Bonnu opět neuniklo, že československý tisk po podpisu smlouvy zahájil další kolo kampaně
namířené proti SRN. Ve skutečnosti ale diplomatické spojení mezi Bonnem a Prahou zůstalo
zachováno. V říjnu 1970 v Praze probíhaly rozhovory, při kterých německou stranu
zastupoval vyslanec von Alten. Jeho delegace zopakovala návrh na uzavření smlouvy o
zřeknutí se násilí ve vzájemných vztazích a ochotu jednat o dalších nevyřešených otázkách
minulosti. Odpověď československé strany nebyla negativní. Kancléř Brandt proto mohl 3.
listopadu téhož roku s uspokojením konstatovat, že Československo má zájem na jednání o
bilaterální smlouvě se SRN.38
Současně se opět ukázalo, že o ideologických problémech bylo možno diskutovat, ale
finanční prospěch měl pro Prahu přednost. ČSSR a SRN uzavřely v prosinci 1970 dohodu o
„výměně zboží a kooperaci na hospodářské a vědecko-technické úrovni“. Smlouva byla
podepsána s platností pro rozmezí let 1970-1974. Jejím obsahem byl především další rozvoj
obchodní výměny, spolupráce podniků a výzkumných zařízení. Pro československou stranu
bylo jistě příjemné, že platby v rámci obchodní výměny měly probíhat v západoněmeckých
markách nebo jiné konvertibilní měně.39
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1. 5 Vzájemné hospodářské vztahy mezi SRN a ČSSR
V minulých kapitolách byla věnována mimo jiné pozornost prohlubování hospodářských
vazeb mezi Československem a SRN. Proto by bylo vhodné se na tomto místě zmínit, jaká
vlastně byla pozice ČSSR v této oblasti na sklonku 60. let.
Vzhledem ke geografické blízkosti a ekonomické vyspělosti obou států nebyly jejich
ekonomické vazby rozhodně standardní. Německo tradičně patřilo k základním obchodním
partnerům Českých zemí. Ještě ve třicátých letech dvacátého století směřovala do Německa
více jak jedna třetina československého vývozu.40 Po druhé světové válce ale vzájemný
obchod

téměř

ustal.

Nebylo

to

způsobeno

pouze

částečným

přeorientováním

československého obchodu na východní země, ale i nutností obnovy německého hospodářství
po válce. Ještě v roce 1948 směřovalo přes 45% vývozu z ČSR do kapitalistických zemí
především západní Evropy.41 Obchodní výměna s tehdejším Německem ale stále hrála
podružnou roli. Až v roce 1950 byla uzavřena první obchodní dohoda a o rok později
otevřeno obchodní zastoupení ČSR ve Frankfurtu nad Mohanem. V letech 1952-53
představoval export do ČSR pouze 0,3% celkového vývozu SRN do zahraničí. Podle hodnoty
exportu přepočtené na západoněmecké marky význam ČSR jako obchodního partnera v první
polovině 50. let dokonce klesal. Tento stav ostře kontrastoval při srovnání s obchodem mezi
Československem a NDR, který se v letech 1952-54 zvýšil o 80%.42 Skladba
československého vývozu do Spolkové republiky zůstávala v těchto letech neměnná. ČSR
exportovala do SRN především kvalitní černé uhlí, stavební a obráběcí stroje, či speciální
laboratorní zařízení. Ze spotřebního zboží nakupovali zákazníci v západním Německu
především československé textilní výrobky. Zdaleka největší podíl na československém
vývozu měl prodej automobilů. SRN dodávala na československý trh zejména zemědělské
stroje a produkty chemického průmyslu. I zde byly nejdůležitější položkou exportu
automobily. ČSR od svého západního souseda odebírala ve větším množství také spotřební
elektroniku. Obchodní výměna mezi SRN a ČSR byla tedy rozmanitá, ale pro obě strany
představovala přepočteno na peněžní hodnotu zanedbatelnou položku zahraničního
obchodu.43
K výraznější změně došlo až po roce 1955. Od druhé poloviny 50. let následoval pozvolný
nárůst obchodních styků SRN s Československem. Nic na tom nezměnila ani skutečnost, že
dlouhodobá obchodní smlouva mezi oběma státy vypršela v roce 1961 a již nebyla obnovena.
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O obchodní výměně se pak jednalo zvlášť pro každý následující rok. SRN se do konce 50. let
vyhoupla na pozici druhého nejdůležitějšího obchodního partnera ČSR mezi kapitalistickými
zeměmi (po Velké Británii). V šedesátých letech pak Spolková republika obsadila natrvalo
první příčku.44 Skladba československého exportu se v této době částečně proměnila.
Důležitými artikly zůstalo černé uhlí a textilní produkce. Na významu získal vývoz dřeva a
hutních produktů. ČSSR dodávala v šedesátých letech SRN také nemalé množství potravin a
komodit pro potravinový průmysl (maso, chmel a slad). Opačným směrem se charakter
exportu příliš nezměnil. Západoněmecké firmy nadále dovážely do Československa
především produkty chemického a hutního průmyslu.45 K dalšímu nárůstu obchodu došlo po
uzavření dohody z roku 1967 a zřízení obchodních zastoupení v obou státech. Přes tento
zřetelný nárůst nelze určitě považovat ČSR se podílem 0,7% (v roce 1969) na
západoněmeckém zahraničním obchodu za zvláště důležitého partnera pro SRN. Opačným
směrem do SRN směřovalo na konci 60. let 3,5% zahraničního exportu ČSSR.46 Můžeme též
konstatovat, že na konci šedesátých let byly obchodní styky mezi SRN a ČSSR i v porovnání
s ostatními zeměmi východního bloku podprůměrné. Obchodní výměna mezi SRN a NDR
byla v roce 1968 dokonce dvojnásobná než mezi ČSSR a SRN.47 Pro Prahu měly na obchodě
se SRN význam i jiné momenty. Možnost získání moderních strojních zařízení pro
československé podniky byla stejně důležitá jako zdroj západoněmecké měny.48 Potvrzovala
se tak do značné míry teorie tvůrců Ostpolitik, kteří předpokládali, že ekonomické motivy
budou pro východoevropské země hlavní motivací k užší spolupráci se SRN. Naznačuje to i
uzavření další obchodní smlouvy v roce 1970, která se z hlediska ČSSR zdála velmi výhodná.
Z pohledu SRN zaujímala ČSSR za Sovětským svazem druhé místo v obchodu s Východem
již v roce 1971. Od roku 1968 se celá obchodní výměna zdvojnásobila.49 Na otázky
vzájemného obchodu znovu došlo již v letech 1971-73 při vyjednávání Pražské smlouvy.
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2. Pražská smlouva

2. 1 Moskevská smlouva, Bahrův dokument a ČSSR
První velkou východní smlouvou uzavřenou v rámci Ostpolitik byla smlouva se Sovětským
svazem. Jak už bylo v minulých kapitolách zmíněno, z pohledu SRN šlo o smlouvu
nejdůležitější, bez které nebylo možné pokračovat v narovnávání vztahů s Východní Evropou.
Jedině přes Moskvu vedla cesta k dohodě s NDR, Polskem a samozřejmě i Československem.
Od počátku roku 1970 vedl jednání se Sověty Egon Bahr, který stál za úspěšným uzavřením
obchodní dohody s ČSSR v roce 1967. Jednání se nejprve nevyvíjela příliš příznivě. Smlouva
totiž neměla řešit pouze otázky vztahů mezi SRN a SSSR. Sověti trvali na tom, aby Spolková
republika uznala NDR podle mezinárodního práva jako nezávislý suverénní stát. Na to
nemohli němečtí vyjednavači přistoupit, neboť vzdání se možnosti znovusjednocení bylo pro
všechny parlamentní západoněmecké politické strany nemyslitelné. Sovětský svaz se zase
snažil hájit „zájmy NDR“. Nakonec bylo dosaženo kompromisu. SRN se zavázala ve smlouvě
garantovat hranice evropských států. To znamenalo i uznání hranice Polska na Odře a Nise.50
Sověti pak již nepožadovali uznání NDR podle mezinárodního práva. Při moskevských
jednáních se tedy staly předmětem diskuze o bilaterální smlouvě mezi SRN a SSSR i Polsko a
NDR. Polští představitelé tuto skutečnost nesli velmi nelibě. Vyřešení otázky hranic chtěli
dosáhnout ve své vlastní smlouvě s Bonnem. Ještě větší rozruch výsledek jednání musel
způsobit ve Východním Berlíně. Sovětský svaz se v zájmu dosažení kompromisu vzdal
požadavku na plnohodnotné mezinárodní uznání NDR. Byl to signál i pro ostatní země
Východní Evropy, že jejich pozice při vyjednávání vlastních smluv se SRN nebude zcela
samostatná. Již zde se nám nabízí určitá paralela k rozhovorům o Pražské smlouvě. Ačkoliv
SSSR několikrát deklaroval požadavek na uznání neplatnosti Mnichovské dohody od počátku,
neobětoval mu úspěšné završení procesu normalizace vztahů Východní Evropy se SRN.
Moskevská smlouva samozřejmě představovala pro Brandtovu vládu z hlediska
dlouhodobých předsevzetí velký úspěch. Nicméně stejně jako u všech ostatních smluv
Ostpolitik musel vládní kabinet svádět tvrdý boj na domácí politické scéně. Již během
moskevských jednání byl v západoněmeckém tisku zveřejněn tzv. Bahrův dokument, který
obsahoval četné informace z jednání se SSSR. Tento únik sice neovlivnil uzavření samotné
smlouvy, ale vedl k ostré kritice vládní politiky. Konzervativní opozice obviňovala Brandtův
kabinet, že činí „přehnané“ a „nevynucené“ ústupky východoevropským státům. Permanentní
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boj o prosazení Ostpolitik na domácí půdě je dalším charakteristickým znakem celého
procesu.
Bahrův dokument obsahoval i několik explicitních zmínek o Československu a mnoho
dalších informací, které se ho bezprostředně týkaly. Především je důležitý pátý bod
dokumentu. Předpokládá uzavření podobných smluv jako se SSSR i s ostatními státy
socialistického bloku včetně ČSSR. Tento komplex smluv je výslovně označen za „jednotný
celek“. Osmý bod je celý věnován Mnichovské dohodě. Nezabývá se okamžikem, kdy se stala
neplatnou, ale konstatuje, že tato otázka má být vyřešena při bilaterálních rozhovorech mezi
SRN a ČSSR tak, aby konečná formulace byla přijatelná pro obě strany.51 Neobjevuje se zde
tedy požadavek na uznání neplatnosti od počátku, což je velice zajímavý moment. Bahrův
dokument byl zveřejněn periodiky „Bild-Zeitung“ a „Quick“ v červnu roku 1970. Přitom
smlouva o přátelství mezi SSSR a ČSSR z 6. května téhož roku jasně hovoří o neplatnosti
Mnichova od počátku.52 Pokud přistoupíme na tezi, že Sověti plně sdíleli československý
názor na Mnichovskou dohodu, je neúspěchem, že tento postoj neprosadili při jednáních se
SRN. Na druhou stranu si Bahrův dokument a květnová smlouva o přátelství mezi ČSSR a
SSSR úplně neprotiřečí. Problém Mnichova se pouze v praktické rovině přesunul na úroveň
budoucích československo-německých jednání.
Moskevská smlouva byla podepsána 16. srpna 1970. Její obsah se stal určitým vzorem pro
smlouvy SRN s ostatními socialistickými státy. V prvním článku se obě strany zavázaly
podporovat mírové vztahy mezi evropskými státy. Druhý článek vylučoval ze vzájemných
vztahů hrozbu silou nebo její použití. Ve třetím a nejdůležitějším článku smlouvy SRN a
SSSR prohlásily, že vůči žádnému státu v Evropě nemají územní nároky, a že považují
hranice všech států za nedotknutelné.53 Součástí smlouvy se také stal dopis polkového
ministra zahraničí Waltera Scheela „o německé jednotě“, který vysvětloval, že Moskevská
smlouva nijak neodporuje snahám SRN o možné budoucí znovusjednocení Německa na
základě svobodného rozhodnutí obyvatel obou německých států. Sovětská strana tento dopis
přijala bez výhrad.54 Základní stavební kámen Ostpolitik byl položen. Součástí dohody se také
stal dodatek, který nastínil další záměry obou smluvních stran. Dokument obsahoval závazek
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SRN k jednání s Československem, NDR a Polskem. Stejně jako v Bahrově dokumentu byl i
zde byly všechny východní smlouvy chápány jako jednotný celek.
Na podzim roku 1970, kdy mezi SRN a Československem došlo ke shodě na zahájení
předběžných rozhovorů, byla ukončena jednání s Polskem. Spolková republika tak navázala
vedle SSSR, Rumunska a Jugoslávie diplomatické styky s dalším státem východního bloku.
Po dohodě se Sověty šlo z německého pohledu o druhou nejdůležitější smlouvu. Garantovala
opět hranice na Odře a Nise. Nyní se mohlo úsilí německé diplomacie soustředit směrem
k Praze. Dalším pečlivě připraveným krokem Ostpolitik bylo navázání diplomatických styků
s Československem.

2. 2 První kola předběžných rozhovorů
Na zasedání spolkové vlády 18. března 1971 bylo rozhodnuto o formě dalších rozhovorů
s ČSSR. Do Prahy se měla vydat mise pod vedením Paula Franka, která dostala za úkol
v předběžných jednáních zjistit možnosti uzavření československo-německé smlouvy.
Vzhledem k tomu, že již v září 1970 deklarovalo Československo připravenost k rozhovorům,
bylo úkolem Frankovy mise zaznamenat hlavně představy a cíle ČSSR. Předpokládalo se, že
smlouva s ČSSR bude vyjednána podobným způsobem jako s Polskem. Kabinet na tomto
zasedání formuloval také německou pozici pro nadcházející rozhovory. Pražská smlouva měla
sloužit k navázání bilaterálních vztahů. Německá vláda deklarovala, že nemá vůči ČSSR
žádné územní nároky. Otázky reparací a neplatnosti Mnichovské dohody nechtěla ve smlouvě
řešit. Místo toho byla SRN ochotna se od Mnichova distancovat a odsoudit Hitlerovu politiku
vůči ČSR. Spolková vláda chápala připravovanou smlouvu tedy spíše jako nástroj k rozvoji
budoucích vzájemných styků mezi oběma státy a ne jako příležitost k vyjasňování
historických událostí.55 První předběžné rozhovory se konaly od 31. března do 1. dubna 1971
v Praze. Československou delegaci při jednáních s Frankem vedl náměstek ministra zahraničí
Klusák. Frank přednesl již zmíněné stanovisko SRN. Následovalo podobné prohlášení
československé strany. I výchozí pozice ČSSR byla předem připravena a to již od léta 1970.
Podle směrnice předsednictva ÚV KSČ ze srpna 1970 mělo být konečným cílem jednání
uznání „neplatnosti Mnichova od samého počátku a se všemi z toho vyplývajícími důsledky“.
Touto směrnicí přijalo i československé ministerstvo zahraničí. Proto Klusák 31. března 1971
zopakoval Frankově delegaci, že ČSSR má zájem na normalizaci vztahů se SRN, ale
základním předpokladem pro řešení všech dalších otázek je vyjasnění problematiky
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Mnichovské dohody. Již na samém počátku předběžných rozhovorů československá delegace
naznačila, že neplatnost Mnichova považuje za nejdůležitější bod případné bilaterální
dohody.56 Frank oponoval názorem, že historicko-právními aspekty Mnichova není nutné se
zabývat a že by pro smlouvu měla být nalezena formulace přijatelná pro obě strany. Německá
delegace pak o jednání referovala v Bonnu tak, že není zcela jasné, jak daleko je
Československo připraveno ke kompromisu v otázce Mnichova.57
Kromě Mnichovské dohody se projednávaly i další problémy vzájemných vztahů.
Především šlo o stále nedořešenou otázka sídla německého obchodního zastoupení v Praze,
které zatím úřadovalo v Pálffyovském paláci. Pražská vláda slíbila, že se pokusí konečně po
více jak třech letech nalézt dostatečně velké prostory pro potřeby německého zastoupení.
Československá strana neopomenula hned při prvním kole předběžných jednání zmínit
problematiku vysílání radia Svobodná Evropa. 58
Druhé kolo jednání opět mezi delegacemi Franka a Klusáka proběhlo v Bonnu 13. a 14.
května 1971. Znovu došlo především k výměně názorů na Mnichov a obě strany se tentokrát
vyzbrojily četnými argumenty na obhajobu svých pozic. Paul Frank se pokusil objasnit, proč
je pro SRN nepřijatelné uznání neplatnosti Mnichovské dohody od samého počátku (ex-tunc).
V první řadě Frank podotknul, že není možné zrušit multilaterální smlouvu bilaterální
dohodou. S neplatností Mnichova by tak musely souhlasit všechny státy, které dohodu v září
1938 podepsaly (tedy kromě Německa také Itálie, Francie a Británie). Argument o násilném
vnucení této smlouvy ČSR uznal sice jako závažný, ale podobných smluv bylo v minulosti
vynuceno tolik, že by případ neplatnosti Mnichova vedl k právní nejistotě v mezinárodních
vztazích.59 Klusák se pustil do ostré polemiky proti této interpretaci a připomenul, že
v Norimberském procesu bylo jasně dokázáno, že Mnichovská dohoda sloužila jako příprava
k útočné válce. Československu tak byly způsobeny velké škody. Ztratilo část území,
obyvatelstva a svojí obranyschopnost.60 Itálie a Francie již dávno uznaly neplatnost Mnichova
podle československého hlediska a stejný názor sdílejí i všechny socialistické státy. Británie
tak neučinila pouze vzhledem ke své imperiální minulosti. Poté Klusák ještě upozornil na
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mírovou smlouvu s Maďarskem z roku 1947, která mluví o neplatnosti 1. vídeňské arbitráže.
Ta připravila v roce 1938 ČSR o jižní oblasti Slovenska a Podkarpatské Rusy. Podobně by se
mělo přistupovat i k případu Mnichovské dohody. Frank kontroval poznámkou, že
Norimberský soud přeci nedošel k závěru, že Sudety nebyly součástí Třetí říše.61 Obě
delegace se v Bonnu měly možnost přesvědčit, že názory československé i německé strany
jsou neměnné. Argumenty přednesené na prvních dvou kolech předběžných jednání se při
následujících setkáních v různých podobách stále opakovaly.

Bylo zřejmé, že ke shodě

povede velmi složitá cesta a nikdo nebude ze svých pozic ochoten ustoupit. Třetí kolo jednání
bylo odročeno na záři 1971. 62
Pro zasazení do kontextu je důležité, že na počátku září 1971 byla uzavřena dohoda čtyř
mocností o Berlíně, která posouvala projekt Ostpolitik o další kus dopředu. Koaliční vláda
SPD a FDP zaznamenala další úspěch. Potvrzení statutu Berlína samozřejmě bylo pro SRN a
její veřejné mínění daleko podstatnější událostí než jednání s Československem. Navíc se
připravovala ratifikace dohod s Polskem a Sovětským svazem. Začínalo být patrné, že
Československo ve vyjednávání poněkud zaostává. Důkazem by mohla být zpráva německého
velvyslance v Moskvě Allardta, který měl možnost mluvit v létě 1971 s československým
velvyslancem v SSSR Bohuslavem Chňoupkem.63 Ten se podle Allardta údajně obával o
ztrátu německého zájmu o smlouvu s ČSSR kvůli obtížnosti jednání s Prahou. Velvyslanec
Allardt ale z rozhovoru spíše usuzoval, že ČSSR má strach z případného nátlaku Moskvy na
rychlejší pokračování rozhovorů.64 Možná tato interpretace není úplně mylná. V létě 1971 se
konala na Krymu konference hlavních představitelů socialistických zemí, po které sice
Československo stále požadovalo neplatnost Mnichova od počátku, ale stáhlo dovětek „se
všemi z toho vyplývajícími důsledky“. Logicky lze dovodit, že od této korekce
československého postoje si SSSR sliboval urychlení jednání mezi Prahou a Bonnem. V září
1971 se téma Československa dostalo na pořad jednání při setkání spolkového kancléře
Brandta a generálního tajemníka KSSS Brežněva. Brežněv tehdy za SSSR jasně deklaroval
zájem na normalizaci vztahů mezi SRN a ČSSR., neboť tento proces navazuje na předešlé
smlouvy s Polskem a Sovětským svazem. Brandt připomenul, že uznáním neplatnosti
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Mnichova ex-tunc by vznikla právní nejistota pro sudetské Němce žijící v Německu i pro ty,
kteří zůstali v ČSSR. Brežněv přesto aspoň verbálně podpořil Prahu. Uvedl, že o problému
Mnichova jednal s Husákem, který ho ubezpečil, že práva občanů německé národnosti
nebudou nijak dotčena. Stejně tak není nutné se obávat nějakých reparačních nároků. Oba
státníci se opět shodli, že v otázce Mnichova musí být nalezen kompromis přijatelný pro obě
strany.65 Oficiální stanoviska SRN a SSSR k pokračování Ostpolitik se tedy nezměnila a
zůstávala v souladu s Moskevskou smlouvou z předchozího roku. Před československou
vládou nyní vyvstala otázka, jak pokračovat v jednáních s Bonnem.

2. 3 Třetí a čtvrté kolo předběžných rozhovorů
Deset dní po setkání Brandta s Brežněvem se konalo v Praze třetí kolo předběžných
rozhovorů (od 27. do 28. září 1971). Tentokrát se vedení československé delegace ujal
náměstek ministra zahraničí Jiří Götz, který byl přítomen již při předchozích jednáních.
Výměna vedoucího československé delegace evidentně měla vést ke snazšímu průběhu
rozhovorů. Gözt nebyl považován ani zdaleka za tak „ideologicky zaníceného“ vyjednavače
jako Klusák. Očekávala se mnohem věcnější diskuze než v minulých měsících. Frank hned
na začátku setkání konstatoval, že svůj názor na Mnichov již obě strany přednesly a pokud
nejsou schopné se shodnout, je německá strana ochotná na delší dobu jednání odložit, aby byl
oběma státům poskytnut čas na interní vyjasnění dalšího postupu. Götz potvrdil, že i ČSSR
trvá na svém stanovisku a vrátil se k otázce právního postavení sudetských Němců. Prohlásil,
že Československo se nezajímá o své bývalé občany německé národnosti, kteří nyní žijí
v SRN. Stejně tak nemá ČSSR v úmyslu nějak pronásledovat Němce, kteří na jejím území
zůstali.66 Gözt potvrdil, že pokud SRN uzná neplatnost Mnichova od samého počátku, může
se Československo za tento postoj k sudetským Němcům zaručit.67 Československá delegace
stejně tak ubezpečovala, že ex-tunc není přípravou k vymáhání válečných reparací po SRN.
V případě, že by totiž podle mezinárodního práva Mnichovská dohoda nikdy neplatila, mohlo
by Československo teoreticky požadovat náhradu za škody vzniklé protiprávní okupací části
jeho území. Německá strana se takového postupu z československé strany obávala. Jednání se
tedy opět zastavilo na stejném problému. Frank za SRN uzavřel třetí kolo jednání
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konstatováním, že bilaterální smlouva s ČSSR nemá nahrazovat mírovou smlouvu a měly by
se týkat především budoucího soužití obou států. Gözt zopakoval, že bez vyjasnění
Mnichovské dohody nemá smlouva pro ČSSR cenu.68
Jednání v roce 1971 uzavřelo čtvrté kolo rozhovorů ve dnech 18. a 19. listopadu, které se
přesunulo opět do Německa. Tentokrát nikoliv do Bonnu, ale do malého městečka
Rothenburg, které poskytovalo k jednáním daleko více klidu než hlavní město. Dvojce
vedoucích vyjednavačů Frank a Götz zůstala nezměněna. Závěry listopadových jednání
tentokrát vypadaly velice optimisticky. Poprvé od zahájení předběžných rozhovorů svitla
naděje na dohodu v otázce Mnichova. Frank navrhnul formulaci společného postoje
k Mnichovu, kterou označila československá strana za pokrok. Návrh zněl: „Československá
socialistická republika a Spolková republika Německo shodně konstatují, že Mnichovská
dohoda z 29. září 1938 jako první výsledek politiky, která byla pod pohrůžkou násilí namířena
k porušení nezávislosti a jednoty československého státu a proto je od počátku protiprávní, je
vyhaslá.“69 Z německé strany se jednalo o pokus nahradit doposud projednávané formulace
jiným slovem než „neplatnost“. Československá delegace si pro posouzení tohoto návrhu
vzala čas na rozmyšlenou, který se protáhnul až do následujícího roku.
Odpověď na formulaci v Rothenburgu přinesla pro spolkovou vládu na počátku roku 1972
opět zklamání. Po několika měsících ČSSR návrh odmítla. V přestávce mezi pátým a čtvrtým
kolem rozhovorů opět nastal čas pro konzultace se sovětskou stranou. Paul Frank se setkal
koncem února 1972 se sovětským velvyslancem Falinem a připomenul mu dosavadní
bezvýslednost jednání s Československem. Postěžoval si na neústupný postoj Prahy, která
chce za každou cenu dosáhnout maximalistického cíle.70 Za SRN sovětskému velvyslanci
zopakoval, že i s ohledem na domácí veřejné mínění nemůže Spolková republika přistoupit a
smlouvu, která by popírala to, co bylo skutečností. Sudety i jejich obyvatelstvo byly součástí
Třetí říše. Falin potvrdil, že na československo-německé rozhovory přišla řeč i při nedávných
setkáních Brežněva a Husákem. Husák prý byl velice skeptický k dalším jednáním se SRN.71
To byl ostatně poměrně konstantní přístup vedení KSČ k jednáním se Spolkovou republikou.
Směrem do zahraničí se sice nikdy neobjevila prohlášení, že ČSSR nestojí o nějakou zvláštní
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úpravu vztahů se SRN, ale v praxi to tak často vypadalo. Sovětská strana i po těchto
konzultacích s Československem stále oficiálně podporovala neplatnost Mnichova ex-tunc a
nedávala obtíže jednání za vinu ČSSR. Na obhajobu ČSSR Falin uvedl, že Praze jde
především o definitivní jistotu neporušitelnosti hranic. Ex-tunc je v tomto ohledu pro ČSSR
zárukou, že se nebude opakovat to, co se již jednou stalo.72 Nicméně to neznamenalo, že by
SSSR chtěl neúspěch rozhovorů. Právě naopak, podle Falina měla Moskva na jednáních stále
eminentní zájem a doufala v kompromis, který by vleklý problém Mnichova vyřešil. To svým
způsobem nahrávalo SRN. S vědomím, že rozhovory se nemohou táhnout donekonečna,
adresoval Paul Frank v dubnu 1972 Götzovi jasně formulovaný dopis, ve kterém ho
upozornil, že další jednání mají smysl pouze tehdy, pokud bude existovat reálná možnost, že
se spolu obě strany konečně dohodnou. 73

2. 4 Páté kolo jednání
Delegace se opět sešly takřka po půl roce až na konci června 1972. Místem jednání se již
tradičně stal Černínský palác v Praze. Německá delegace se tentokrát mohla opřít o nedávné
výsledky vlastní diplomacie. V této době již byly ratifikovány východní smlouvy s Moskvou i
Varšavou. Čas hrál ve prospěch SRN. Frank předložil dva nové návrhy. První předpokládal
uzavření téměř totožné smlouvy jako se SSSR a Polskem, ve které by byl věnován zvláštní
odstavec garanci vzájemných hranic. Druhou možností je jednoduše navázat diplomatické
styky a následně současně vydat prohlášení, jak Mnichov vnímají z vlastních pozic SRN a
ČSSR.74 Frank znovu potvrdil, že Německu jde především o narýsování budoucích vztahů a
nemá zájem na interpretaci historických událostí. Gözt všechny tyto varianty odmítnul jako
nedostatečné. Případný návrh k společnému postoji k Mnichovské dohodě si tentokrát
Frankova delegace na jednání nepřipravila. Řada byla na Československu. Götz předal
Frankovi návrh, kde bylo poprvé od počátku jednání v minulém roce použito pro
Mnichovskou dohodu slovo „nichtig“, tedy „nulitní“.75 Frank si sice vzal na rozmyšlenou
jeden den, ale odpověď být opět negativní. Nulitní bylo totiž chápáno jako pouhé synonymum
k neplatnosti od počátku. K žádné oboustranně přijatelné úpravě Götzova návrhu se dospět
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nepodařilo. Jak se později ukázalo, nahrazení označení „neplatný“ slovem „nulitní“ bylo
jedním ze základních kamenů budoucí dohody.
Jiří Götz poukázal na to, že SRN by mohlo být v podstatě jedno, jestli se na Mnichov bude
pohlížet jako na neplatný „od počátku“ nebo jednoduše nepatný. Praktické důsledky jsou totiž
nakonec stejné. Paul Frank zachoval obezřetnost. Až do výměny dopisů mezi kancléřem
Brandtem a ministerským předsedou Štrougalem na podzim 1972 totiž německé vládě nebylo
úplně zřejmé, co se skrývá za tak urputným hájením neplatnosti ex-tunc. Spekulovalo se
samozřejmě o vymáhání válečných reparací, odškodnění za okupaci Sudet nebo o nejasných
úmyslech ČSSR vůči sudetským Němcům. Skutečnost, že celý spor je vlastně iracionální a
založený pouze na snaze „morálně napravit“ události z roku 1938 očekával z německé strany
málokdo. Oběma delegacím tedy nezbylo, než o dalším neúspěchu informovat své vlády.76
Ani páté kolo rozhovorů nepřineslo rozřešení Mnichova. Již více než rok se neustále jednalo o
stejném problému a výsledek zůstával stále v nedohlednu.

2. 5 Výměna dopisů
Dlouho očekávaný posun ve vyjednávání nakonec nepřinesly samotné předběžné
rozhovory, ale výměna dopisů mezi premiérem Štrougalem a kancléřem Brandtem na podzim
roku 1972. První dopis ze září 1972 byl adresován do Bonnu. Ministerský předseda Štrougal
v něm podal zcela nový návrh na vyřešení neplatnosti Mnichovské dohody. Pokud by
německá vláda přistoupila na nulitu Mnichova, bylo by Československo ochotné se okamžitě
vzdát všech důsledků z toho vyplývajících včetně majetkových nároků. Ve smlouvě by tak
zůstala formulace o nulitě Mnichov, ale neměla by žádný význam. Pro SRN z toho vyplynulo
zásadní vodítko k pochopení československého postoje při předběžných jednáních. Neustálé
diskuze kolem Mnichova neměly vlastně opravdu praktický význam. Československu šlo
především o odčinění traumatu Mnichova a morální rovinu tohoto problému. Neplatnost
smlouvy „od počátku“ měla sloužit jako satisfakce a potvrdit, že Mnichov se již nikdy nebude
opakovat. Současně ČSSR nepočítala s tím, že by německým uznáním nulity získala cokoliv
navíc. Praha ve skutečnosti neměla v úmyslu nějak negativně postihnout sudetské Němce v
SRN, občany německé národnosti na vlastním území nebo vymáhat reparace. Pokud by na
takovéto řešení spolková vláda přistoupila, mohly podle Štrougala v nejbližší době začít
oficiální rozhovory o uzavření československo-německé smlouvy. Kancléř Barandt ve své
odpovědi z října 1972 návrh sice otevřeně nepřijal, ale přesto tato výměna dopisů znamenala
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zásadní mezník v jednáních, který z pohledu SRN vyjasnil československé záměry. Až do
konce roku 1972 k žádnému posunu v jednáních nedošlo, neboť na listopad téhož roku byly
vypsány předčasné volby do spolkového sněmu. Opozice CDU/CSU vyvolala před ratifikací
smluv se Sovětským svazem a Polskem hlasování o nedůvěře Brandtově vládě. Sociálněliberální kabinet hlasování přežil a prosadil obě východní smlouvy ve Spolkovém sněmu i ve
Spolkové radě. Aby se vláda vyhnula dalším problémům způsobeným křehkou většinou ve
Spolkovém sněmu, konaly se do konce roku 1972 nové volby. V nich SPD jasně zvítězila a
pokračovala

v koalici

s FDP.

Potvrdilo

se,

že

německá

veřejnost

souhlasí

se

zahraničněpolitickým kurzem vlády. Další smlouvy se státy Východní Evropy mohly být
přijaty bez větších problémů.

2. 6 Závěr předběžných rozhovorů
Šesté a závěrečné kolo předběžných rozhovorů se konalo ve dnech 12. a 13. dubna 1973
v Bonnu. Sondážní jednání mezi SRN a ČSSR tedy trvala více než tři roky. Tentokrát se ale
odehrávaly v daleko uvolněnější atmosféře, než v minulých letech. Obě delegace šly do
jednání s tím, že výměna dopisů mezi kancléřem Brandtem a premiérem Štrougalem
z podzimu předešlého roku mnoho problémů dostatečně vyjasnila. Očekávalo se, že tentokrát
bude dosaženo dohody, která umožní zahájení oficiálních rozhovorů o československoněmecké smlouvě. Bylo načase. Podpis smlouvy mezi ČSSR a SRN předstihla i dohoda mezi
Bonnem a Východním Berlínem. Ačkoliv se zdála na první pohled jako nejobtížnější, jednání
mezi NDR a SRN byla završena již na podzim 1972. Oba německé státy navzájem uznaly
nedotknutelnost svých hranic a respekt nezávislosti ve vnitřní i zahraniční politice. Došlo
k výměně stálých zástupců, kteří nahrazovali velvyslance. SRN sice neuznala NDR podle
mezinárodního práva, ale začala s ním jednat, jako s rovnoprávným „druhým německým
státem“.77 Nepřekvapí, že se touto smlouvou v praxi naplnily již dříve dohodnuté závěry
sovětsko-německých rozhovorů z roku 1970. V roce 1973 byly SRN a NDR společně přijaty
do OSN. Praha na smluvní úpravu styků se SRN stále čekala.
Jak už bylo v předchozím textu uvedeno, na základě výměny dopisů mezi Štrougalem a
Brandtem byla německá delegace ochotna přistoupit ve společné smlouvě za určitých
podmínek na označení Mnichovské dohody za nulitní. Podle návrhu, který předložil Paul
Frank, měla být Mnichovská dohoda považována „vzhledem k současným vztahům podle této
smlouvy za nulitní“. Dále Frank při jednání uvedl, že pokud by tato formulace byla doplněna
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zárukami ČSSR, že se smlouva nedotkne právního postavení Němců pocházejících ze Sudet a
materiálních nároků vůči SRN, bude pro německou stranu toto řešení problému Mnichova
přijatelné. Götz s tímto postupem souhlasil.78 Z členů obou vyjednávacích týmu pak byla
sestavena společná komise, která dostala za úkol dokončit přesnější formulaci výsledků
rozhovorů jako podklady pro oficiální jednání. Ke struktuře budoucí smlouvy bylo
dohodnuto, že Mnichovské dohodě a jejím právním následkům se bude věnovat první článek,
který má následovat hned pro preambuli. Pro ostatní body konečného textu se počítalo
s podobným uspořádáním a obsahem jako u předchozích smluv s Moskvou a Varšavou.
Zahájení rozhovorů mezi ministry zahraničí bylo dohodnuto na počátek května téhož roku.
V tiskovém prohlášení z 13. dubna 1973 obě delegace shodně uvedly, že vzhledem
k dosaženým výsledkům předběžných jednání doporučí svým vládám zahájení oficiálních
rozhovorů o smlouvě mezi SRN a ČSSR.79

2. 7 Oficiální jednání a konečná podoba smlouvy
Ve srovnání s předběžnými jednáními měly oficiální rozhovory jen velmi krátké trvání. Vše
důležité bylo již předem dohodnuto a konečná podoba smlouvy byla dojednána během května
roku 1973. Na začátku textu byla stejně jako u předchozích smluv s Moskvou a Varšavou
preambule. V obecném duchu vyjadřovala víru ve skoncování s tragickou minulostí soužití
obou národů a naději v budoucí oboustranně přátelské vztahy v Evropě. Preambule také
obsahovala větu o tom, že Mnichovská dohoda byla ČSR vnucena nacistickým režimem pod
hrozbou síly. Na konci nechybělo přihlášení se obou národů k mírové spolupráci podle cílům
Charty OSN.80 První článek smlouvy měl jedinou větu, která byla ale výsledkem několika let
předběžných rozhovorů: „Československá socialistická republika a Spolková republika
Německo považují mnichovskou dohodu z 19. září 1938 vzhledem ke svým vzájemným
vztahům podle této Smlouvy za nulitní.“81 Hned druhý článek upřesňoval význam prvního.
Ve třech bodech potvrzoval, že výše zmíněná formulce o Mnichovu nijak nezpochybňuje
právní postavení bývalých občanů ČSR. Současně bylo potvrzeno, že smlouva netvoří základ
pro materiální nároky ČSSR vůči SRN.82 Ostatní články smlouvy byly velice podobné
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ustanovením ze smluv SRN s Polskem a SSSR. Ve třetím článku se obě smluvní strany
vzdaly použití síly a hrozby silou ve vzájemných vztazích. Všechny spory měly být řešeny
pouze mírovými prostředky.83 Čtvrtý článek potvrdil trvalou neporušitelnost hranic mezi SRN
a ČSSR. Oba státy se zavázaly, že vůči druhému nikdy nebudou vznášet územní nároky.84
Pátý článek sliboval budoucí rozvoj vzájemných vztahů na všech úrovních od hospodářských,
vědeckých až po kulturní. Závěrečný šestý článek stanovil, že smlouva vstoupí v platnost po
výměně ratifikačních listin v Bonnu.85 Kromě samotné smlouvy patřila do souboru
dokumentů ještě korespondence k Západnímu Berlínu, která působnost smlouvy rozšířila i na
toto město. Podrobnostem kolem působení Pražské smlouvy na Západní Berlín se věnuje
následující kapitola. Také je třeba zmínit korespondenci k úpravě humanitárních otázek, která
umožňovala československým občanům německé národnosti zažádat o vystěhování do SRN.
SRN se zavázala ve stejném duchu umožnit přestěhování do ČSSR Čechům a Slovákům, kteří
o to projeví zájem.86

2. 8 Pražská smlouva a otázka Západního Berlína
Smlouva mezi Spolkovou republikou Německo a ČSSR byla podepsána ministry zahraničí
Walterem Scheelem a Bohuslavem Chňoupkem 20. června 1973 v Bonnu. Německý kancléř a
československý předseda vlády měli připojit svoje podpisy pod dokument v září téhož roku.
Aspoň tak zněla původní dohoda. Nastaly ale komplikace, které málem vedly ke krachu celé
smlouvy. Hrozilo, že by navázání diplomatických styků mezi SRN a ČSSR mohla zabránit
otázka Západního Berlína. Podle „Dohody čtyř velmocí o Berlíně“ z roku 1971 směly úřady
SRN za určitých okolností zastupovat zájmy občanů Západního Berlína. Jednalo se ale pouze
o fyzické osoby. V souladu s Čtyřstrannou dohodou mohlo podle Pražské smlouvy budoucí
velvyslanectví SRN v Československu poskytovat pomoc západoberlínským občanům.
Vyjednavači SRN se ale pokusili o rozšíření tohoto práva i na osoby právnické (např.
západoberlínské firmy, soudy a další úřady). Požadavek rozšíření práv SRN vůči Západnímu
Berlínu okamžitě vyvolal odmítavou reakci v NDR. Stejně tak se „nová interpretace“
Čtyřstranné smlouvy nelíbila SSSR. Ačkoliv problematika Berlína neměla s bilaterálními
vztahy mezi SRN a ČSSR mnoho společného, způsobila zrušení již naplánované cesty
Williho Brandta do Prahy. Celý problém se pak řešil takřka mimo jakýkoliv vliv ČSSR. Na
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přelomu října a listopadu 1973 se v Moskvě sešli W. Scheel a A. Gromyko, kteří se dohodli
na tom, že ke každému případu právní pomoci osobám se západoberlínským občanstvím se
bude přistupovat zvlášť.87 Na konci listopadu následovala výměny nót mezi SRN a ČSSR,
jejímž výsledkem bylo, že Praha jednoduše přijala výsledky moskevských jednání.88 Teprve
nyní mohla být smlouva podepsána. Stalo se tak 11. prosince 1973 v Praze. Za Spolkovou
republiku podepsali dokument kancléř Willy Brandt a ministr zahraničí Walter Scheel. Za
československou stranu podpisy připojili ministerský předseda Štrougal a ministr zahraničí
Chňoupek. Pak následoval ratifikační proces. Po debatách plných rozporů mezi vládou a
opozicí nejdříve smlouvu schválil Spolkový sněm 10. června 1974. Ihned nato 15. června
smlouvu podpořili poslanci Federálního shromáždění. Výměnnou ratifikačních listin v Bonnu
19. července 1974 smlouva vstoupila v platnost.

3. Zhodnocení
V následující kapitole se pokusím odpovědět a otázky položené na začátku mojí práce a
zhodnotit, zda uvedené prameny a literatura obsahují dostatek informací, které moje závěry
potvrzují. Budu postupovat chronologicky. Nejdříve věnuji pozornost první části bakalářské
práce, která je zaměřena na období od roku 1966 až od počátku předběžných rozhovorů o
bilaterální smlouvě mezi SRN a ČSSR. Druhá část této kapitoly podobným způsoben
zhodnotí období předběžných rozhovorů, oficiálních jednání a události kolem podpisu
smlouvy v závěru roku 1973.
Informace pro první část práce jsem sbíral především ze sekundární literatury a publikací
samotných aktérů Ostpolitik. Menší část poznatků jsem čerpal z dokumentů. Podíváme-li se
na studie vypracované Plánovacím štábem ministerstva zahraničí v letech 1966-69, získáme o
německém pohledu na ČSSR celkem dobrou základní představu. Hlavním cílem Spolkové
republiky bylo dosažení odzbrojení a uvolnění politického napětí mezi Východem a Západem.
Tudy měla vést cesta k zachování a rozvoji kontaktů SRN a NDR. Součástí plánu bylo
uzavření bilaterálních dohod se SSSR, Polskem a ČSSR, které by zmíněný proces umožnily.
Československo tedy můžeme označit za nedílnou součást projektu Ostpolitik, ale ne za jeho
středobod. V rovině praktické politiky velké koalice v letech 1966-67 se jevila ČSSR jako
celkem obtížně čitelný partner.89 Na jednu stranu Praha přímo neodmítala německé návrhy na
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normalizaci vzájemných vztahů (Erhardova mírová nóta a programové prohlášení velké
koalice), ale stavěla se k nim celkem rezervovaně. K rychlému zlepšení vztahu se Spolkovou
republikou v této době netlačily Československo žádné vnitřní ani vnější politické okolnosti.
Podstatnou změnu přinesl rok 1967. Na jeho počátku navázalo Rumunsko diplomatické
styky s Bonnem a to vyvolalo uvnitř východního bloku diskuzi o dalším postoji vůči SRN.
Výsledky porad mezi státy Východní Evropy nabyly ovšem zcela jednoznačné. V létě 1967
uzavřelo Československo se Spolkovou republikou obchodní dohodu. Tento akt se určitě nedá
považovat v širším kontextu za „převratný čin“ podobný navázání diplomatických kontaktů
SRN s Rumunskem. Ve všech státech Východní Evropy s výjimkou Albánie totiž už SRN
nějaké stálé úřední zastoupení měla.90 Spíše se domnívám, že šlo o „dohánění“ v minulých
letech zanedbaných kontaktů. Finanční profit pro SRN z této smlouvy byl minimální.
Proces Pražského jara roku 1968 byl v SRN vnímán velice pozitivně a sliboval další
zlepšení vztahů. Probíhala diplomatická jednání na ose Praha-Bonn, která naznačila zájem
ČSSR na uzavření bilaterální dohody o normalizaci vzájemných vztahů. Vzápětí bylo
německé straně dáno najevo, že bez dohody se SSSR nic podobného nebude možné. Zůstalo
tedy spíše u nesplněných nadějí. Ještě je nutné zmínit, že podle celé řady bonnských politiků
stál za srpnovou intervencí do značné míry vliv NDR.91 Je to v německé literatuře k danému
tématu často se opakující motiv.
Okupace Československa znamenala konec nadějí na uzavření jakékoliv bilaterální dohody
s ČSSR v blízké době. Do poloviny roku 1969 ještě existovalo jakési „přechodné období“
relativně dobrých kontaktů, ale pak následoval návrat k chladným vztahům dob minulých.
Programové prohlášení Brandtovy vlády ze sklonku roku 1969 opět nabízelo navázání
diplomatických styků.92 Odpověď ČSSR byla předem dohodnuta s Moskvou a stejně jako
v předchozích letech podmiňovala rozhovory uznáním NDR podle mezinárodního práva a
neplatnosti Mnichova od počátku. Sovětskému svazu se nyní dařilo kontrolovat
československou zahraniční i vnitřní politiku daleko více než v minulých letech (viz.
Československo-sovětská smlouva z roku 1970). Paradoxně k ochlazení politických vztahů
mezi Bonnem a Prahou se nadále dobře rozvíjely obchodní vztahy. Přesto význam obchodu
s ČSSR zůstával pro SRN druhořadý.
Jak tedy vnímala německá strana ČSSR v letech 1966-69 coby partnera pro vyjednávání?
Zpočátku byla ČSSR brána v plánech architektů Ostpolitik jako součást projektu, která ale
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není hlavním cílem. Některé momenty činily z ČSSR oproti jiným státům východního bloku
specifického partnera. Kontakty na mnoha úrovních byly velmi omezené. Platí to zejména pro
hospodářské styky. Vzhledem tomu, že ČSSR a SRN byly bezprostřední sousedé, jistě se
nejedná o přirozený stav. V roce 1967 získala Spolková republika konečně svoje obchodní
zastoupení v Praze. Byl to sice důležitý krok pro rozvoj vzájemných styků, ale v porovnání
s ostatními zeměmi Východní Evropy poměrně pozdní. Pražské jaro přineslo mnohá
očekávání, která nemohla být po srpnové okupaci ČSSR naplněna. Samostatná jednání
s ČSSR se po roce 1968 ukázala jako nemožná. Ostpolitik nabrala přednostně kurz směrem
k dohodě s Moskvou. Jak později poznamenal sám Willy Brandt: „ČSSR se stala v politice
mezi Západem a Východem partnerem, který zůstával pozadu.“93
Pro druhou část bakalářské práce jsem informace získával zejména z dokumentů
německého ministerstva zahraničí. Pokud se zeptáme, zda bylo Československo tématem
rozhovorů mezi SSSR a Spolkovou republikou Německo, jednoznačná odpověď zní ano.
Podle informací z pramenů, které se mi podařilo nashromáždit, lze usoudit, že o osudu
smlouvy a roli ČSSR bylo rozhodnuto již v roce 1970. Hlavním vodítkem pro tento závěr
je Bahrův dokument a pozdější německo-sovětská smlouva.94 V obou dokumentech je jasně
formulován předpoklad, že po smlouvě s Moskvou uzavře SRN podobné smlouvy i
s Varšavou a Prahou, které mají tvořit „jeden celek.“ Zde neměla Praha velký prostor pro
manévrování. Situaci opět jasně popsal Willy Brandt: „Brežněv a také Gomulka mi v roce
1970 předpověděli, že nebude příliš těžké s „Čechy“ vyjít.“95 Otázka Mnichovské dohody
byla ovšem ponechána až bilaterálním rozhovorům mezi SRN a ČSSR. Pro Sovětský svaz se
podle všeho nejednalo o nějak zásadní problém, který by se ho bezprostředně dotýkal.
Záleželo na Praze a Bonnu, jak se v této věci dohodou. Již první předběžné rozhovory
naznačily, že shoda nebude snadná. Jednání se začala protahovat. Po celou dobu předběžných
rozhovorů v letech 1971-73 byl stav jednání mezi ČSSR a SRN tématem rozhovorů mezi
sovětskými a německými politiky. Následně došlo i na „konzultace“ mezi Prahou a Moskvou.
Dokazují to dokumenty bonnského ministerstva zahraničí i výpovědi aktérů tehdejších
politických jednání.

Konstantním postojem kancléře Brandta a generálního tajemníka

Brežněva, který zazníval na všech jejich setkáních, byla snaha dosáhnout formulace přijatelné
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pro „obě strany“ (pro SRN i ČSSR).96 Oficiálně přitom Sověti podporovali československé
stanovisko. To ovšem neznamenalo, že by Moskva neměla na dohodě eminentní zájem.
Brežněv 17. září 1971 na toto téma prohlásil, že sovětská strana: „ si nepřeje, aby otázka
nápravy vztahů mezi ČSSR a SRN byla odložena stranou.“97 Vzhledem k tomu, že během
československo-německých rozhovorů byly průběžně uzavírány další smlouvy Ostpolitik, čas
jistě nehrál ve prospěch Prahy. Shoda na kompromisní formulaci věnované Mnichovské
dohodě přesto byla dosažena až na jaře roku 1973. Samostatnou kapitolou je pak otázka
Západního Berlína a právní pomoci jeho občanům, kterou mohlo poskytovat západoněmecké
velvyslanectví v Praze. Tento problém byl řešen čistě na sovětsko-německé úrovni. Konečnou
dohodu pak ČSSR pouze vzala na vědomí.98 I tuto skutečnost dokazují dokumenty, které jsem
k tématu mojí bakalářské práce prostudoval.
Podle výše zmíněných informací můžeme odpovědět na otázku, jak vnímala Spolková
republika Německo ČSSR při jednáních v letech 1971-73. Československo bylo pro SRN
partnerem specifickým, ale jistě ne samostatným v rozhodování. O ČSSR spolu diskutovali
němečtí a sovětští politici poměrně často. Nejenom, že tato jednání ovlivňovala německočeskoslovenské rozhovory, ale podle mého názoru jim dokonce předem dala řád a předurčila
jejich výsledek. Ze sovětského pohledu byl Mnichov problémem druhého řádu, který si měly
Praha a Bonn vyřešit mezi sebou. Kdyby tomu tak nebylo, jistě by Sověti v tomto ohledu
zaujali nejpozději v roce 1970 vlastní konstantní postoj. Mnichov byl vlastně jedinou otázkou
smlouvy, ve které dostala československá zahraniční politika vlastní prostor. Konečná
kompromisní formulace týkající Mnichovské dohody nakonec umožňovala, aby si obě strany
zachovaly vlastní stanovisko.99 Podle příslušných dokumentů sice sovětská strana názor
ČSSR oficiálně podporovala, ale v praxi neměla v úmyslu otázce neplatnosti Mnichova
obětovat úspěšné završení procesu započatého v roce 1970 Moskevskou smlouvou.

Závěr
Ve své bakalářské práci jsem si stanovil za úkol odpovědět na několik otázek, které se
týkají německého vnímání Československa jako partnera v rámci projektu Ostpolitik. Zaměřil
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jsem se na rozmezí let 1966-73. Především jsem se pokusil zjistit, jak v tomto období
nahlížela SRN na ČSSR coby zahraničněpolitického partnera. Bylo pro Spolkovou republiku
Československo spíše subjektem nebo objektem mezinárodních jednání? S tím úzce souvisí i
druhá otázka. Byla ČSSR tématem jednání mezi Bonnem a Moskvou? Do jaké míry to
ovlivnilo německo-československé rozhovory? Poslední otázka směřuje k nejsložitějšímu
problému jednání mezi Bonnem a Prahou. Stala se Mnichovská dohoda tématem, ve kterém
dostala československá diplomacie největší prostor pro vlastní uplatnění?
Literatura uvedená na začátku této práce se zpravidla nezabývá tématem tak úzkého
rozsahu, jaké jsem si zvolil. Většina publikací je věnována mnohem širšímu pohledu na
Ostpolitik a je zaměřena ve větší míře na ostatní státy Východní Evropy (především SSSR a
Polsko). Daleko méně odborných prací se zabývá pouze vztahy mezi SRN a
Československem. Většinou se jedná a publikace popisující vzájemné vztahy ve větším
časovém rozsahu (od roku 1945). V literatuře, jejímiž autory jsou samotní aktéři Ostpolitik,
najdeme zmínky o Československu spíše sporadicky. V této bakalářské práci jsem se pokusil
o poněkud jiný úhel pohledu. Snažil jsem se nastínit, jak německá strana vnímala ČSSR
v širším kontextu především s ohledem na SSSR. Do rozhovorů o bilaterální smlouvě zde
vstupuje Moskva jako třetí výrazný hráč. Jak významně z německého pohledu Sovětský svaz
v této roli působil? Aby bylo možné úspěšně zodpovědět otázky, které jsem si položil, nemohl
jsem se při psaní práce omezit jen na sekundární literaturu. Velká část práce je založena na
studiu dokumentů německého ministerstva zahraničí, které mapují pro moje téma stěžejní
rozhovory německých diplomatů se zástupci ČSSR a Sovětského svazu. Teprve na základě
informací získaných z těchto dokumentů jsem mohl s dostatečnou jistotou odpovědět na výše
položené otázky. V tom tkví také hlavní přínos mojí bakalářské práce, kterou jsem koncipoval
jako empirickou analýzu.
V letech 1966-68 vnímali bonnští politici Československo spíše jako relativně
samostatného partnera pro vyjednávání. O vztahu k SRN probíhaly sice mezi socialistickými
zeměmi diskuze, ale neměly podobu nějakého jasně formulovaného společného postupu.
NDR a SSSR se v této době stavěly k rozvoji kontaktů se SRN spíše negativně. To ale Praze
nebránilo v uzavření obchodní smlouvy z roku 1967. Roli ČSSR jako samostatného subjektu
z pohledu SRN Pražské jaro ještě posílilo. Je ovšem diskutabilní, do jaké míry tento pohled
podpořily zřejmé sympatie německých politiků k liberalizaci uvnitř ČSSR a do jaké míry se
zakládal na realitě. Československá politika se evidentně nesnažila zaujmout k SRN razantně
jiné stanovisko podobně jako Rumunsko nebo Jugoslávie. Naznačovala zájem o další rozvoj
bilaterálních styků, ale ne bez souhlasu SSSR. Pozdější zdůvodňování srpnové invaze
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Varšavské smlouvy do Československa jako nutné obrany před „vzrůstajícím a
nebezpečným“ vlivem Bonnu na Prahu nemělo reálné opodstatnění.100
Srpen 1968 zásadně ovlivnil německé vnímání Československa. Ze subjektu se stal objekt.
Rok 1968 potvrdil, že není možné vyjednávat s jednotlivými socialistickými státy samostatně.
První smlouva, která narýsovala cestu k dohodám s Varšavou a Prahou, musela být uzavřena
v Moskvě. Problém Mnichova přitom nebyl považován Sověty za natolik stěžejní, aby jeho
řešení předjednali se SRN již v roce 1970. Podle dokumentů, které jsem měl možnost
prostudovat, byla Mnichovská dohoda otázkou, ve které měla československá diplomacie
zdaleka nejvolnější pole působnosti. Německá strana by přitom nejradši problémy minulosti
ve smlouvě vůbec neřešila. Dostupné prameny dostatečně potvrzují, že o průběhu německočeskoslovenských jednání Bonn s Moskvou průběžně diskutoval. Dělo se tak i na úrovni
nejvyšších státních představitelů. Konečný výsledek, Pražská smlouva, byl tedy předem
znám. Zůstávalo pouze otázkou času, kdy se němečtí a českoslovenští vyjednavači doberou
oboustranně přijatelného kompromisu. Jiný výsledek se těžko dal očekávat, neboť Moskva
konstantně naznačovala, že na smlouvě má eminentní zájem. Složité diskuze o formulaci
věnované Mnichovské dohodě přesto dokázaly na několik let brzdit konečnou dohodu. Pokud
jde o rozšíření platnosti smlouvy na Západní Berlín, které se diskutovalo v roce 1973, šlo
zcela mimo rámec německo-československých rozhovorů. K dohodě došlo mezi Spolkovou
republikou a Sovětským svazem. Praha jí mohla pouze akceptovat.
Na základě výše uvedených informací můžeme konstatovat, že německý pohled na ČSSR
jako partnera pro vyjednávání se v letech 1966-73 podstatně měnil. První období, kdy mnozí
němečtí politici doufali v individuální přístup k Československu a dalším státům Východní
Evropy, skončilo srpnem 1968. V pozdějších letech se o samostatné československé politice
vůči Bonnu dá mluvit jen stěží. Podobně jako v případě Polska a NDR bylo pro SRN
nejdůležitější stanovisko Moskvy. Po prostudování příslušných pramenů a literatury jsem
dospěl k závěru, že samotná politická reprezentace ČSSR od roku 1969 ani zvláštní zájem na
uzavření bilaterální dohody se SRN neměla. Při komplexnějším pohledu ale Pražská smlouva
určitě svůj význam měla. Byla součástí projektu, který pomohl zlepšení vztahů mezi
Východem a Západem. Vyjasnil mnohé hraniční spory na území střední Evropy, které byly
relikty druhé světové války. Ostpolitik posunula oba mocenské bloky k mnohem
poklidnějšímu soužití a Evropu k Helsinské konferenci.
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Summary
Bachelor thesis deals with the German reception of ČSSR as partner in negotiations about
Prague Agreemnet. In the period from 1966 to 1968 was Czechoslovakia a relative
independent partner in negotiations. However, we can describe the relations between
Germany and Czechoslovakia as very limited. Prague Spring 1968 offered a good chance to
improve the relations between Bonn and Prague. We can find goodwill on both sides. But
Czechoslovak government remained very careful and didn’t try to pursue an independent
policy without any cooperation with Soviet union. The invasion in August 1968 is a big
break. Suddenly, it was evident that it´s impossible to hold talks with each state of Eastern
Europe separately. Bonn government decided to conclude the first treaty of „New East
Policy“ in Moscow. German and Soviet diplomates concluded the Moscow Agreement in
1970 and decided to prepar similar agreements with Poland and Czechoslovakia. The main
issue of Prague negotiation became Minich Agreement. It was the most important field of
aktivity for Czechoslovak diplomacy. German and Soviet politicians debated about
Czechoslovakia frequently. It’s obviously that Soviet standpoint was deciding. We can’t talk
about an independent Czechoslovak foreign policy at this time. Another problem, West Berlin
and its relation to Federal Republic of Germany, was solved only by Soviet union and
Germany. Prague government just accepted the result of the discussion. Prague Areement
became a part of „New East Policy“ that assisted by détente between Eastern and Western
Europe.
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