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Anotace
Předložená bakalářská práce se zabývá vlivem letních olympijských her 1936 na
zahraniční politiku nacistického Německa a jeho obraz v mezinárodním společenství.
Práce si klade za cíl ověřit, zda se nacistům podařilo využít olympijské hry ke zlepšení
obrazu nacistického Německa

v zahraničí a posléze

k opuštění

nepříznivé

zahraničněpolitické pozice, ve které se nacházelo. Nacisté ostře vystupovali proti
olympijským hrám v době, kdy byly přiděleny křehké Výmarské republice jako ocenění
za snahy navrátit zemi do kulturní společnosti moderních států. Včas si však uvědomili,
jaká příležitost se jim naskytla, a po nástupu k moci s velkým úsilím uspořádali velkolepé
a v mnoha směrech pokrokové hry, jež předurčily, jakým směrem se olympijské hnutí
vydá. Pořádání her ohrožovalo mezinárodní bojkotní hnutí vyvolané agresivními kroky
Třetí říše a pronásledováním Židů v německé společnosti. Centrem protestů v zahraničí
se staly Spojené státy americké. Bojkot ovšem skončil neúspěchem a hry tím vstoupily
do širšího povědomí světové veřejnosti. Průběh olympijských her ukázal, jak mohou být
propagandou zneužity pro účel politiky. I když se nejúspěšnějším sportovcem her stal
Afroameričan, využili nacisté německé prvenství v medailovém pořadí k potvrzení jejich
rasové teorie. Nacistickému Německu se mezitím podařilo dílčími kroky rozložit
mezinárodní smluvní systém a nabýt vytoužené velmocenské postavení.

Annotation
This bachelor thesis deals with the influence of the 1936 Summer Olympic Games
on the foreign policy of Nazi Germany and its image in the international community. The
thesis aims to verify whether the Nazis managed to use the Olympics to improve the
image of Nazi Germany abroad and then to leave the unfavorable foreign policy position
in which it was located. The Nazis sharply opposed the Olympics at a time when they
were assigned to the fragile Weimar Republic as a reward for their efforts to return the
country to the cultural society of modern states. However, they realized in time what
opportunity they had been given, and after joining the power they organized with great
effort spectacular and in many ways progressive games that predetermined the direction
the Olympic Movement would take. The organization of the Olympics was threatened by
the international boycott movement caused by the aggressive actions of the Third Reich
and the persecution of Jews in German society. The United States became the center of
the protests abroad. The boycott, however, ended in failure, and the Games have become

more widely known among the world public. The course of the Olympics has shown how
they can be used by propaganda for politic purposes. Although African-American became
the most successful sportsman of the Games, the Nazis used German victory in a medal
table to confirm their racial theory. Meanwhile, Nazi Germany succeeded in breaking
down the international treaty system and taking the desired power position.
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Úvod
Celá dvacátá a třicátá léta 20. století se vrcholní představitelé Německé říše snažili
svému státu znovu navrátit hrdost a rovnoprávné postavení v mezinárodním společenství,
které ztratila v prohrané válce a následným podepsáním mírové smlouvy na Pařížské
mírové konferenci v roce 1919. Němci Versailleskou smlouvu vnímali jako diktát
západních mocností, jež neměl být nikdy akceptován. V prvních letech Výmarská
republika bojovala o svou existenci a dlouho nebylo jasné, zda dokáže stabilně fungovat.
Mnohé síly se snažily o její rozklad, puče, povstání a oslabení demokracie. K překvapení
všech ale začala být republika aktivní na zahraničněpolitické scéně a uzavřela Rapallskou
smlouvu v roce 1922 se Sovětským svazem normalizující jejich vzájemné vztahy.
Pasivním odporem po obsazení Porúří Francií roku 1923 zase dala najevo odhodlání
nezůstat natrvalo poraženou a okleštěnou zemí. Říšským prezidentem byl roku 1925
zvolen respektovaný polní maršál a významná osobnost první světové války Paul von
Hindenburg. Francouzi a Belgičané začali měsíc po jeho zvolení opouštět Porúří.
Všeobecná ochota k míru vyvrcholila vznikem poměrně složitého systému smluv, jenž
měl vzájemně zabezpečit Francii s Belgií proti Německé říši a naopak. Locarnské dohody
o mezinárodních zárukách německých západních hranic a arbitrážní smlouvy byly
podepsané roku 1925. Tyto smlouvy a následné přijetí Německa do Společnosti národů
v roce 1926 jej navrátily do společnosti rovnoprávných evropských států.
Představitelé sportu v Německu měli dlouhou dobu ambici uspořádat olympijské
hry. Císař Vilém II. chtěl hry pořádat již v roce 1916, což se nestalo kvůli vypuknutí první
světové války. Po ní bylo Německo vyloučeno z Mezinárodního olympijského výboru
(dále jen MOV) a na čas nebylo pořádání her možné. To se změnilo s politickou
stabilizací Německa a budováním Výmarské republiky. Oficiálně svou kandidaturu
Německo ohlásilo v roce 1927. V období kancléře a později ministra zahraničních věcí
Gustava Stresemanna, zažila Výmarská republika hospodářské i politické zotavení a
průmyslová výroba rostla, byla však zatížena placením válečných reparací.
Výmarská republika ztroskotala na velké hospodářské krizi, která přišla v roce
1929. Zhoršovala se zde hospodářská i politická situace. Vzápětí začala éra prezidiálních
kabinetů vedoucí k likvidaci křehkého parlamentního systému. Na konferenci v Lausanne
roku 1932 se sice podařilo dohodnout ukončení placení reparací, ale rostoucí neklid a
počet nezaměstnaných přivedl na výsluní národní socialisty a jejich vůdce Adolfa Hitlera,
který svou aktivitu stupňoval od dvacátých let. NSDAP se stala nejsilnější parlamentní
2

frakcí v Říšském sněmu v témže roce. Konzervativní zájmové skupiny se zasadily o
jmenování Hitlera říšským kancléřem v převážně konzervativní vládě, se silnými
konzervativními ministry v domnění, že bude Hitlerova moc omezena. Dne 30. ledna
1933 byl Hitler jmenován říšským kancléřem.
Adolf Hitler byl politicky velmi silný a stálo za ním průbojné hnutí. Demokratické
strany se nevzmohly k odporu. Demokracie vznikla v Německu z porážky, a tak neměla
u obyvatel velkou podporu. Zastrašováním, výhrůžkami a zatýkáním se Hitler zbavil
svých politických nepřátel. Po převzetí moci se začala prudce zhoršovat situace Židů.
Důkazem německého sebevědomí bylo vystoupení Německa ze Společnosti národů
v roce 1933, kvůli kterému se Německo ocitlo v částečné izolaci. V srpnu roku 1934
zemřel říšský prezident von Hindenburg, Hitler se stal nejvyšší hlavou státu a byl tak
dokončen proces uchopení moci. Události nabraly rychlý spád. Na základě
norimberských zákonů vydaných roku 1935 byli Židé vyloučeni z veřejného života v říši
a označeni za občany druhé kategorie. Západní mocnosti na sílící agresivní kroky
nacistického Německa významněji nereagovaly. Třebaže Francie pohrozila odvetnou
akcí, neudělala nic. Britská a francouzská politika appeasementu znemožnila ráznější
řešení. Díky udržení ekonomického růstu a návratu k plné zaměstnanosti se nacistům
dařilo i v domácí politice. Právě v této době, kdy nacisté potřebovali upevnit svou pozici
také v zahraničí, přišly na řadu dlouho plánované olympijské hry v Berlíně, konané od 1.
do 16. srpna 1936.1
Dne 10. října 1933 prohlásil Adolf Hitler na poradě v říšském kancléřství, že se
Německo nachází v nejtěžší a nejnepříznivější zahraničněpolitické situaci a deklaroval,
že Německo musí velkými kulturními počiny opustit tuto nepříznivou pozici a získat
světové mínění na svou stranu. Porady se mimo jiné zúčastnil ministr propagandy
Goebbels, říšský vůdce sportu von Tschammer und Osten a člen MOV a prezident
organizačního výboru XI. olympijských her Theodor Lewald. 2 K tomuto účelu byly
olympijské hry velmi dobrým prostředkem, neboť se jich měly zúčastnit všechny národy
světa. Kromě sportovců z celého světa se na hry sjeli i žurnalisté z celého světa, kteří tak
mohli během her informovat čtenáře doma o pozitivních dojmech a velkoleposti her.
Tímto prohlášením Hitler deklaroval cíl pro olympijské hry v roce 1936, tedy získat na
1

„XI. Olympiade Berlin 1936,“ Oficiální internetové stránky MOV, staženo 19.3.2019,
https://www.olympic.org/berlin-1936.
2
Arnd Krüger, Die Olympischen Spiele 1936 und die Weltmeinung (Berlin: Verlag Bartels & Wernitz
KG, 1972), 12.
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svou stranu světové mínění a vzbudit pozitivní obraz Německa v mezinárodním
společenství.
V Olympijské chartě z roku 1933 deklaruje MOV mimo jiné, že podnikne
všechny potřebné kroky k vedení moderního sportu správnou cestou s pomocí pěstování
kavalírství a lásky k fair play. Olympijské hnutí si kladlo za cíl mírovým zápasením všech
ras světa propojit účastníky her.3 Ideje definované MOV, jenž byl obnoven v roce 1894
baronem Pierem de Coubertinem, měly zajistit stabilitu a mírumilovnost moderních
olympijských her. I přes veškerou snahu zachovat hry apolitické byly olympijské hry pod
vlivem pořadatelské země. Stal se z nich nástroj zahraniční politiky využívající vznešené
olympijské ideje k dosažení vlastních cílů.

Vymezení výzkumného záměru a cílů práce
Hlavním cílem bakalářské práce je zkoumat, zda se nacistům podařilo využít
olympijské hry 1936 v Berlíně ke zlepšení obrazu Německa v mezinárodním
společenství, opustit nepříznivou zahraničněpolitickou pozici a získat zahraniční veřejné
mínění na svou stranu. Mou výchozí hypotézou tedy je, že olympiáda posloužila nacistům
k vymanění se z výše zmíněné nepříznivé zahraničněpolitické situace a k získání
světového mínění na svou stranu. Klíčovou otázkou, kterou se budu zabývat, je: Podařilo
se nacistům dosáhnout Adolfem Hitlerem deklarovaného cíle? Dalšími otázkami jsou:
Vedly berlínské hry k opuštění zmíněné nepříznivé situace, nebo je jejich vliv
přeceňován? Jak na hry reagoval zahraniční tisk? Změnil úspěch či neúspěch olympiády
nacistickou zahraniční politiku?
Bakalářská práce se zabývá obdobím let 1933 až 1940. V první části se věnuji
výchozí pozici Německa v mezinárodním společenství a jeho zahraniční politice před
olympijskými hrami. Dále se v této části věnuji samotným olympijským hrám. V druhé
části mohu na základě novinových článků a interní zprávy vytvořené Zahraničním
úřadem4 (Auswärtiges Amt) zjistit vliv olympijských her na obraz Německa v zahraničí a
posléze i jeho zahraniční politiku. Zvolená historicko-komparační metoda mi umožňuje
zkoumat jev v širších souvislostech historického vývoje. Porovnání dvou různých období

3

„The International Olympic Committee and the Modern Olympic Games,“ Olympijská charta z roku
1933, staženo 4.4.2019, https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/OlympicStudies-Centre/List-of-Resources/Official-Publications/Olympic-Charters/EN-1933-OlympicCharter.pdf#_ga=2.253879752.1103296307.1556118869-706739079.1556118869.
4
Doslovný překlad německého Auswärtiges Amt. Jedná se o ekvivalent českého ministerstva
zahraničních věcí.
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poskytuje možnost nalézt možné podobnosti, či odlišnosti a zjistit změnu přístupu.
Studiem a analýzou zveřejněných článků je zase možné popsat, jaký obraz Německo
vyvolávalo po pořádání olympijských her. K tomuto účelu jsem musel použít sekundární
analýzu dat, jež mi umožňuje nalézt nové souvislosti a posoudit jejich vliv na již uznávané
skutečnosti. Mohu tedy analyzovat různé druhy dokumentů a interpretovat je v nových
souvislostech.
Literatura k olympijským hrám 1936 je velmi obsáhlá, ale jen málo zdrojů se zabývá
politickou relevancí her. V drtivé většině jsem k práci použil německojazyčnou literaturu,
neboť zdroje v českém jazyce se povětšinou omezují na faktický popis olympijských her
bez zasazení do širšího kontextu mezinárodních vztahů. To se týká i ostatní cizojazyčné
literatury, která se zabývá samostatně buď olympiádou, nebo zahraniční politikou Třetí
říše. K napsání této práce mne inspirovala kniha Olivera Hilmese Berlín 1936: Šestnáct
srpnových dnů5, kterou jsem využil k rešerši pro její nesmírně zajímavý a autentický
obsah vyprávěný formou deníkového zápisu. Informace o zahraniční politice
nacistického Německa čerpám předně z knihy německé historičky a vysokoškolské
profesorky Marie-Luise Recker, Die Aussenpolitik des Dritten Reiches.6 Kniha velmi
přehledně a stručně shrnuje zahraniční politiku Třetí říše v letech 1933 až 1945. Právě
protože se jedná o vcelku obsahově krátkou knihu, nevěnuje se autorka nikterak otázce
olympijských her pořádaných v roce 1936. Olympijským hrám se naopak věnují knihy
Olympia 1936 od Alexandera Emmericha a Hitlerova olympiáda: historie nacistických
her roku 1936 od britského autora Antona Rippona.7 První jmenovaná kniha se věnuje
zejména procesu příprav na olympiádu a poté podrobně průběhu samotných her. V knize
lze nalézt i mnoho dosud nezveřejněných fotografií, což mi pomohlo utvořit si vlastní
obraz o zkoumaném období. Anton Rippon také přináší pohled na průběh olympijských
her a dále se věnuje sportu v nacistické diktatuře. Kniha obsahuje mnoho podrobností o
jednotlivých disciplínách, které ovšem nejsou pro tuto práci použitelné. V dalším
odstavci popisuji potíže s přístupem k primární literatuře, což mi z části pomohla
odstranit kniha Die Olympischen Spiele 1936 und die Weltmeinung od Arnda Krügera.8
Proto se pro mne stala nenahraditelným zdrojem. Tento německý profesor a sportovní

5

Oliver Hilmes, Berlín 1936 (Brno: Host, 2017).
Marie-Luise Recker, Die Aussenpolitik des Dritten Reiches (München: Oldenbourg, 1990)
7
Alexander Emmerich, Olympia 1936 (Darmstadt: Theiss, 2015).
Anton Rippon, Hitlerova olympiáda: historie nacistických her roku 1936 (Praha: BB art, 2008).
8
Arnd Krüger, Die Olympischen Spiele 1936 und die Weltmeinung (Berlin: Verlag Bartels & Wernitz
KG, 1972).
6
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historik se sám zúčastnil olympiády jako sportovec v roce 1968. Autor se zde věnuje
vazbě mezi vnitřně a zahraničněpolitickým působením her a názoru na olympijské hry
zejména ve Spojených státech amerických. Kniha je pro mne cenným zdrojem informací,
avšak nedostatečně zohledňuje postavení olympijských her v kontextu německé
zahraniční politiky. Kniha byla vydána v roce 1972, což se projevilo některými chybně
uvedenými daty, které například internetové stránky MOV uvádí odlišně. Jedním
z důležitých zdrojů této práce je i verze Olympijské charty z roku 1933 zveřejněná na
oficiálních internetových stránkách MOV.9 Olympijská charta je základním dokumentem
olympijského hnutí, jenž uvádí pravidla organizace olympijských her nebo samotného
MOV.
Využití primární literatury v podobě zahraničních dobových periodik jako
informačního zdroje se ukázalo být problematické, neboť jsem zjistil, že tyto zdroje z 30.
let jsou momentálně nedostupné. Internetové databáze obsahují pouze digitalizované
verze současných periodik s omezeným historickým dosahem do nedávné minulosti.
Bohužel se zdroje v jakékoliv podobě nenachází v databázích přístupných studentům
Univerzity Karlovy. Dokumenty se nenachází ani v knihovně Akademie věd ČR,
knihovně Amerického Centra či v Národní knihovně České republiky, jejíž depozitář
prochází dlouhodobou rekonstrukcí a není přístupný. Z toho důvodu jsem použil dobová
periodika jen částečně a vycházím z literatury, která tyto prameny zpracovává, nebo
obsahuje jejich citované části. Proto čerpám většinu informací k historickému kontextu
ze sekundární literatury.
Ač se práce věnuje historickému tématu pro nás časově velmi vzdálenému, může
být práce vnímána i jako aktuální v dosavadním badatelském kontextu. Ve své práci se
snažím přinést ucelený pohled na olympijské hry s větším přesahem k zahraniční politice.
Olympijské hry z roku 1936 můžeme pokládat za první opravdu moderní hry, neboť se
svými parametry podobají právě těm pořádaným v současnosti. Jedním z mých cílů je
zjistit, zda jsou olympijské hry účinným prostředkem tzv. soft power 10 v rámci zahraniční
politiky, nebo zda je jejich postavení přeceňováno. Dnes jsme svědky toho, že se velké
sportovní události jako olympijské hry pořádají ve státech, jež nepřistupují k lidským
9

„The International Olympic Committee and the Modern Olympic Games,“ Olympijská charta z roku
1933, staženo 4.4.2019, https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/OlympicStudies-Centre/List-of-Resources/Official-Publications/Olympic-Charters/EN-1933-OlympicCharter.pdf#_ga=2.253879752.1103296307.1556118869-706739079.1556118869.
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tvorbou agendy, přesvědčování a vyvolávání pozitivních reakcí za účelem získat preferované výsledky.
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právům stejně jako je standardem ve vyspělých evropských zemích. To se dělo i
v třicátých letech, kdy nacistický přístup k menšinám vyvolal silné bojkotní hnutí.
Struktura práce je následovná. Po úvodu, který zasazuje práci do kontextu a
shrnuje cíle a tezi práce, následuje samotná stať. Bakalářská práce je dělena na dvě velké
části podle časového období. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny chronologicky. První část je
rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole se nejdříve věnuji cestě k přidělení
pořadatelství olympijských her právě Výmarské republice v době budování demokracie.
Druhá kapitola se věnuje zahraniční politice Německa od převzetí moci nacisty do období
před pořádáním her. Třetí kapitola doplňuje druhou kapitolu a popisuje fungování
Zahraničního úřadu, který zastupoval Německo v zahraničí a s jehož pomocí nacistický
režim monitoroval a budoval svůj obraz v zahraničí. Ve čtvrté kapitole se věnuji
bojkotnímu hnutí a jeho různým formám s důrazem na dění ve Spojených státech
amerických, které zaujaly vůdčí roli. V poslední kapitole první části se dostávám
k samotným XI. letním olympijským hrám v Berlíně, otevírací ceremonii a jejich
průběhu.
Druhá část bakalářské práce je také rozdělena do pěti kapitol a věnuje se období
po olympijských hrách. V této části se snažím zjistit, jak se změnila zahraniční politika
Německa s ohledem na olympijské hry, zda bylo dosaženo deklarovaného cíle a jak na
hry nahlížel zahraniční tisk. V první kapitole se věnuji reakci amerického tisku na hry z
důvodu jeho významné role v bojkotním hnutí. Druhá kapitola popisuje reakci tisku
v ostatních státech na základě zprávy Zahraničního úřadu a ministerstva propagandy.
Třetí kapitola sleduje změnu nacistické zahraniční politiky po olympijských hrách. Na
třetí kapitolu navazuje čtvrtá, věnující se roku 1937, jenž přinesl mnoho zásadních
událostí. V páté kapitole se ještě stručně zabývám zimní olympiádou 1940, která byla
nacistickému Německu jednohlasně přidělena Mezinárodním olympijským výborem i
přes agresivní a expanzivní německou politiku. V závěru shrnuji výsledky mého
výzkumu a odpovídám na otázky položené v úvodu práce.
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1. Část I. – Vývoj před letními olympijskými hrami a jejich
průběh
1.1. Udělení pořadatelství olympijských her 1936
Německo mělo hostit olympijské hry již v roce 1916, ale kvůli probíhající první
světové válce se neuskutečnily. Prohranou válkou ztratilo Německo mezinárodní reputaci
a bylo veřejně odsouzeno. Jako viník a poražený stát bylo spolu s ostatními Centrálními
mocnostmi vyloučeno z MOV, do kterého se vrátilo až v roce 1928.11 Němečtí atleti
museli vynechat olympijské hry 1920 v Antverpách a 1924 v Paříži.12 První olympijské
hry, kterých se Německo mohlo znovu zúčastnit, tak byly až hry v Amsterdamu roku
1928. V medailovém pořadí zde překvapivě obsadilo druhé místo za USA.13
Po první světové válce se Německo pomalu dostávalo z mezinárodní izolace a
přidělení her mělo být odměnou pro Výmarskou republiku jakožto spolehlivého partnera.
V době kandidatury ještě nikdo netušil, že se politická situace tak rapidně změní a jaký
režim bude republiku následovat. V zastoupení Německého olympijského výboru a města
Berlín navrhl Theodor Lewald během schůze MOV v roce 1927 v Monaku, aby hry
v roce 1936 pořádalo Německo, respektive město Berlín.14 Theodor Lewald byl
zástupcem Německa v MOV a později prezidentem organizačního výboru her v roce
1936. Podílel se také na přípravách her 1916, které se nakonec neuskutečnily. Vedle
Berlína měly o hry zájem ještě německá města Norimberk, Kolín a Frankfurt nad
Mohanem. O pořadatelství se také ucházelo italské město Řím a španělská Barcelona.
Italskou kandidaturu velmi podporoval fašistický vůdce Benito Mussolini. Je paradoxem,
že MOV si v této době nedokázal představit pořádání her ve fašistické Itálii. V Německu
proti olympijským hrám vystupovala právě Hitlerova NSDAP15, jejíž nacistická ideologie
nadřazené árijské rasy a národa se zcela neslučovala s olympijskými zásadami mírového
soupeření všech národů světa. 16 Jen stěží dnes uvěříme, že v konkurenčním boji nechal
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294480&site=eds-live&scope=site&lang=cs, (staženo 24.2. 2018).
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David Clay Large, Nazi Games: The Olympics of 1936 (New York: W. W. Norton & Company, 2007),
328.
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Alexander Emmerich, Olympia 1936 (Darmstadt: Theiss, 2015), 26.
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Německý olympijský výbor vyhotovit meteorologické studie, které tvrdily, že v Římě a
v Barceloně v srpnu panuje špatné počasí, které může ohrozit pořádání her.17 Docházelo
i k zákulisním hrám a Lewald slíbil Japonsku podporu kandidatury pro hry v Tokiu 1940
na oplátku za japonskou podporu her v roce 1936. To samé ale slíbili Němci i zástupcům
Itálie a ta svou kandidaturu stáhla. Místo konání XI. letních olympijských her bylo
vybráno na 29. zasedání MOV v roce 1931 v Barceloně.18 Pro Berlín nakonec hlasovalo
43 delegátů, pro Barcelonu 13 delegátů a 8 se hlasování zdrželo.19
Před uchopením moci nevěnovala NSDAP sportu mnoho pozornosti. SA,
polovojenská organizace NSDAP, využívala sport pouze jako trénink boje. Adolf Hitler
nespatřoval ve sportu žádnou jinou funkci než jako přípravu na boj k ochraně hnutí, což
shrnuje ve své knize Mein Kampf z roku 1925: „Dáme německému národu šest milionů
sportovně dokonale tvarovaných těl, zanícených fanatickou láskou k vlasti a
vychovaných v nejvyšším útočném duchu, a národní stát z nich, pokud to bude zapotřebí
během necelých dvou let, vybuduje armádu, pokud pro to tedy bude položen nějaký
základ. […] Tělesné utužování by mělo každému jedinci vštěpit přesvědčení o jeho
nadřazenosti a dát mu onu víru, která věčně spočívá pouze ve vědomí vlastní síly.“20 Proto
se po nástupu nacistů k moci v roce 1933 nevědělo, jaký postoj k hrám budou zastávat.
Do té doby neměli ke sportu výrazný vztah. Ve stranických novinách NSDAP Völkischer
Beobachter do roku 1933 vycházely sportovní zprávy jen sporadicky, což se změnilo
v roce 1933. V této době začala i práce Organizačního výboru her v Berlíně. Hitler nebyl
zpočátku o přínosu her přesvědčený a koncept her jako takový odmítal. Nejprve nechtěl
hry vůbec pořádat. Olympijské hry předtím odsuzoval jako „vynález Židů a svobodných
zednářů.“21 Lewald, sám poloviční Žid, cítil, že jsou hry ohroženy, a tak spolu s Josephem
Goebbelsem přesvědčili Hitlera o přínosu her. Režim na organizaci a na výstavbu nových
sportovišť záhy poskytl miliony říšských marek. 22 Většina zúčastněných sportovců nikdy
takové zázemí, jaké bylo připraveno v Berlíně, neviděla. Nacistický režim změnil postoj
jak ke sportu, tak i k olympijské myšlence velmi rychle a podstatně.
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Přidělení pořadatelství her se stalo oceněním snahy Německa navrátit zemi do
kulturní společnosti moderních států. Situace, ve které se Německo nacházelo v době
udělení pořadatelství her a v době jejich konání však byla velmi rozdílná. Na cestě
k získání takového ocenění od MOV a posléze k úspěšnému uspořádání her Německo
zažilo mnoho zvratů a změn. Pořádání her bylo svěřeno demokratickému státu, ale
nakonec skončilo v rukou jednoho z nejbrutálnějších režimů v naší historii, jež si
uvědomil sílu této příležitosti.

1.2. Nacistická zahraniční politika po převzetí moci
Již od počátku chtěl Adolf Hitler změnit charakter, formu a směr německé
politiky. V zahraniční politice státu to tak úplně neplatilo. Cíle nového říšského kancléře
v rámci mocenské politiky a ideologie v rané fázi navazovaly na zahraniční politiku
Výmarské republiky. 23 Cíle Hitlera byly ovšem výrazně obsáhlejší a větší.
Doma i v zahraničí se někteří lidé domnívali, že pozice národních socialistů ve
vládě je omezena převahou konzervativních členů. Spolupráce konzervativců a národních
socialistů byla možná díky společným cílům v zahraniční politice, kterými byla revize
Versailleské smlouvy, výstavba armády a znovuzískání ztracených území. Hitler tak
mohl tvořit zahraniční politiku, na které se shodl se svými partnery ve vládě, aniž by jim
prozradil své skryté plány a cíle. Prvním krokem nové vlády bylo vystoupení na
londýnské světové hospodářské konferenci v červnu roku 1933.24 Na výslovné přání
Hindenburga pokračoval v úřadu ministra zahraničních věcí Konstantin von Neurath. 25
K prosazení zahraničněpolitických cílů měla být, stejně jako u prezidiálních kabinetů,
následována revizionistická a mocenská politika. Díky finančnímu, hospodářskému a
vojenskému posílení Německo pomalu pomýšlelo na teritoriální revize, zvláště na
východní hranici. Toto posílení dokazuje vývoj počtu nezaměstnaných, kdy v roce 1933
bylo v Německu 6 milionů nezaměstnaných a již v roce 1935 jen jeden milion. 26 Cílem
bylo získat znovu postavení, které měla Německá říše před rokem 1914. Manévrovací
prostor se eliminací Ruska po první světové válce, jakožto významné mocnosti, a
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rozpadem Rakouska-Uherska ještě rozšířil. Tím se naskytla možnost rozšířit vliv do
střední a východní Evropy.
Již 3. února 1933 mluvil Hitler před vysokými představiteli Reichswehru o
„dobytí nového životního prostoru na východě“ a jeho „ohleduplné germanizaci.“ 27 Tento
plán měl být uskutečněn ve více krocích. Nejprve mělo být nové Německo přestavěno
v národně socialistickém stylu. Dalším krokem mělo být obnovení mocenského postavení
v Evropě a výstavba armády. Ve třetím kroku následovalo nasazení vojenské síly k dobytí
životního prostoru na východě. 28 Dopomoci těmto cílům mělo spojenectví s Velkou
Británií a Itálií. Podmanění si okolních států bylo zase předpokladem pro útok na
Sovětský svaz. Podle Hitlera stál za chaosem a otřesy ve společnosti „židovský
bolševismus“ šířící se z Moskvy.29
Poté co byla povinnost Německa splácet reparace ukončena na konferenci
v Lausanne v roce 1932, bylo dalším cílem zrušit omezení zbrojení. 30 V této oblasti bylo
Německu přislíbeno jisté zrovnoprávnění, o kterém se později jednalo na společné
odzbrojovací konferenci. Z jednání ale vyplynulo, že západní mocnosti nejsou připraveny
ke skutečnému zrovnoprávnění Německa, a tak vláda rozhodla o opuštění konference a
následném vystoupení ze Společnosti národů v roce 1933. I když by se zdálo, že tento
krok dostal Německo do mezinárodní izolace, podařilo se mu uzavřít v roce 1933
konkordát s Vatikánem. To bylo významným úspěchem německé zahraniční politiky.
Uzavření smlouvy s touto morální autoritou přineslo Německu mezinárodní uznání. 31
Zpočátku Hitler následoval nepřátelský kurz vůči Polsku. V roce 1933 vláda
ratifikovala prodloužení Berlínské smlouvy se Sovětským svazem, iniciované již
Brüningovou vládou a poprvé podepsané v roce 1926. Předmětem smlouvy bylo
vzájemné přátelství a neutralita. Brzy se ale ukázalo, že říšský kancléř usiluje o změnu
partnera. Jednání s Polskem bylo obtížné, protože se německá strana snažila vyhnout
otázkám východní hranice a doufala v oslabení spojenectví Francie s Polskem. Německo
tak roku 1934 uzavřelo s Polskem pakt o neútočení na 10 let.32 Znovu se jednalo o velký
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úspěch diplomacie, prolomení francouzského obklíčení a izolace po vystoupení ze
Společnosti národů. Princip multilaterálních smluv postupně nahradily smlouvy
bilaterální. Na ostatní státy tento krok zapůsobil pozitivně, protože dokazoval Hitlerovy
mírové záměry.
Následně se Hitler mohl soustředit na situaci v Rakousku. Tam neměli národní
socialisté tak silné postavení jako v Německu. Po vzoru uchopení moci v říši chtěl Hitler,
aby k připojení k Německé říši došlo na popud místní strany a bez zjevného zásahu
Německa. Během pokusu o puč v červenci roku 1934 byl zavražděn rakouský spolkový
kancléř Engelbert Dollfuß.33 Proti připojení Rakouska se postavil fašistický vůdce Itálie
Benito Mussolini a vyslal na hranici do Brennerského průsmyku jednotky, které měly
Hitlera odradit. To byla pro Hitlera těžká porážka na mezinárodní scéně. Poprvé a
naposled od uchopení moci se nějaká evropská mocnost rozhodla překazit jeho úmysly.
I přes to, že tyto události poodhalily skutečné směřování agresivního revizionistického
kurzu Německa, nebyly se schopny evropské mocnosti dohodnout na společném postupu.
Rozdílné zájmy Francie, Velké Británie, nebo Itálie neumožnily jejich spolupráci.
Po referendu v lednu 1935 došlo k navrácení Sárska zpět k Německé říši.
V plebiscitu hlasovalo 90,76 % voličů pro opětovné připojení k říši.34 Krátce na to
rozhodl Hitler o zavedení všeobecné branné povinnosti a početní stav armády se zvýšil
ze 100 000 mužů na 550 000.35 Jednalo se o první porušení Versailleské smlouvy a tím i
o bezprostřední ohrožení bezpečnosti západních sousedů. Na základě těchto událostí se
sešli v dubnu roku 1935 předsedové vlád Francie, Itálie a Velké Británie na konferenci
v italské Strese a utvořili tzv. Stresskou frontu namířenou proti Hitlerovi. Uskupení bylo
ale velmi křehké a kvůli rozdílným zájmům se rozpadlo. Stalo se tak i kvůli nabídce
Německé říše Velké Británii k jednání omezujícímu námořní sílu.
Vzhledem k postupnému oslabení francouzské pozice vnímal Hitler jako svého
nejsilnějšího evropského protivníka Velkou Británii. Hitler doufal v uzavření spojenectví
s Británií a v rozdělení sfér vlivu, což by mu poskytlo volnou ruku na východě Evropy.
V dubnu roku 1935 jmenoval Hitler Joachima von Ribbentropa zvláštním vyslancem
v Londýně s pověřením vyjednat dohodu, protože nevěřil klasické diplomacii. 36
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Dosažená smlouva obsahovala ustanovení, že německé námořnictvo Kriegsmarine může
disponovat maximálně 35 % tonáže britských námořních sil Royal Navy a u ponorek
dodržovat poměr 45:100.37 Byl to další krok k revizi Versailleské smlouvy a velký úspěch
německé zahraniční politiky. V očích Hitlera vzrostla šance na společnou dohodu o
rozdělení vlivu s Velkou Británií, což se ukázalo jako mylné, jelikož obě strany
následovaly úplně jiné zájmy.
Překážkou dalšího rozvoje německé expanze byla demilitarizace Porýní, kterou
zajišťovala Versailleská smlouva a smlouva z Locarna. Dokud byl břeh Rýna
demilitarizován a nestálo tam žádné opevnění, hrozila bezprostřední akce proti Německu
ze strany Francie. Proto byla dalším cílem právě remilitarizace Porýní, která proběhla na
začátku března roku 1936. 38 Po sblížení Itálie a Německa bylo jasné, že Itálie jako garant
smlouvy z Locarna nezasáhne. Do Porýní napochodovalo 30 000 mužů. Hitler tak
pošlapal dvě základní smlouvy mezinárodního systému a ospravedlňoval toto jednání tím,
že smlouvu z Locarna porušila již Francie uzavřením smlouvy o vzájemné pomoci se
Sovětským svazem v květnu roku 1935.39 Tím se v podstatě rozpadl alianční systém
východoevropských a středoevropských států, protože Francie již neměla možnost proti
Německu rychle zakročit. Pro Hitlera to znamenalo velké vítězství a nárůst popularity u
německých občanů. V období před začátkem olympijských her v Berlíně vypukly dva
konflikty, které výrazně ovlivnily směřování německé zahraniční politiky. V říjnu roku
1935 druhá italsko-etiopská válka a v červenci roku 1936 španělská občanská válka. Tyto
dvě události umožnily rozšířit manévrovací prostor německé zahraniční politiky,
prorazily frontu západních mocností a posunuly Itálii blíže k Německé říši. 40 Kvůli
Mussoliniho vpádu do Afriky v roce 1935 se museli partneři Itálie ze Stresské fronty,
Francie a Velká Británie, rozhodnout, zda budou tolerovat krok Itálie, nebo zda zachovají
princip kolektivní bezpečnosti. Etiopie totiž byla členem Společnosti národů. Výsledkem
byly sankce Společnosti národů proti Itálii, které dopomohly odcizení Itálie od partnerů
ze Stresské fronty.
Zájmy Itálie v Africe a válka v této oblasti přinášely značné výhody Německu.
Itálie se přibližovala Třetí říši a zájmy posunovala od své severní hranice směrem ke
Středozemí a Africe. Po schválení sankcí navíc Německo posílalo Itálii pomoc a dodávky
37
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zbraní, jelikož bylo Hitlerovým zájmem pokračování Itálie v konfliktu. 41 Změnu
Mussoliniho orientace naznačovala i jeho hrozba Francii a Velké Británii, že stáhne
jednotky z Brennerského průsmyku. Navázání nového partnerství Německa s Itálií
otevřelo cestu k německo-rakouské smlouvě z července roku 1936. Touto smlouvou se
Německo zavazovalo k uznání nezávislosti Rakouska, které na oplátku mělo vykonávat
na Německo orientovanou zahraniční politiku. 42

1.3. Zahraniční úřad po převzetí moci
Většina vedoucích pracovníků ministerstva zahraničních věcí v Německé říši si
přála, aby i po převzetí moci nacisty pokračoval kurz nastolený již po smrti Gustava
Stresemanna, tedy revizionismus. Mezi těmito pracovníky byl i státní tajemník
Zahraničního úřadu Bernhard Wilhelm von Bülow. O tom, že setrval jako státní tajemník
i po převzetí moci nacisty napsal: „Člověk nenechá svou zemi na holičkách, protože má
špatnou vládu.“43 Myslel si, že Hitlerova vláda nebude trvat dlouho, tak jako několik
předchozích a po ní přijde další. Jen málo diplomatů nebylo ochotno sloužit novému
režimu a úřad se sám bez většího nátlaku glajchšaltoval 44. Národní socialisté ponechali
ve službách tohoto úřadu mnoho diplomatů, neboť bylo potřeba jejich zkušeností. Pro
Zahraniční úřad se převzetím moci nacisty dne 30. 1. 1933 nic výrazně nezměnilo. Nový
režim usiloval, stejně jako ten starý, o revizi Versailleské smlouvy, o překonání mírovou
konferencí vytvořeného systému a znovunabytí velmocenského postavení. Z toho důvodu
neexistovalo napětí mezi Říšským kancléřstvím a Zahraničním úřadem. Ministr
zahraničních věcí Neurath tak zaujímal silnou pozici ve vedení státu. Byl přítomen na
schůzi velitelů armády a námořnictva 3. 2. 1933, kde Hitler nastínil budoucí
postup v zahraniční politice. Hitler zde otevřeně mluvil o „zabrání nového životního
prostoru na východě“ a o „bezohledné germanizaci“ těchto území. 45
Hitler i jiní vedoucí nacisté se ovšem k Zahraničnímu úřadu vyjadřovali kriticky.
Strach o to, že bude význam úřadu jen okrajový, vedl jeho pracovníky ke spolupráci
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s nacisty. Hitler také potřeboval, aby diplomaté v zahraničí spolupracovali a pomáhali
prosazovat politiku Třetí říše. To se hodilo i v případě propagace olympijských her v roce
1936. Nacistům k poslušnosti zaměstnanců Zahraničního úřadu napomáhalo i to, že
většinu vysokých postů zastávaly politické elity aristokratického původu. Ty odmítaly
liberálně-demokratický systém Výmarské republiky a Třetí říše pro ně ztělesňovala
národní sjednocení a obnovení starých pořádků. Do listopadu roku 1932 platil zákaz
vstupu pracovníků zahraničního úřadu do politických stran.46 Toto rozhodnutí zrušil
ministr Neurath a každý pracovník tak mohl vstoupit do NSDAP. Do konce roku 1937
vstoupila do NSDAP více než polovina vedoucích zaměstnanců úřadu. Počet
zaměstnanců úřadu v nacistické straně se zvyšoval i vlivem příchodu nových pracovníků.
V roce 1934 bylo 7 uchazečů ze 112 členy NSDAP, v roce 1935 to již bylo 54 ze 108
uchazečů.47
K poklesu významu Zahraničního úřadu (Auswärtiges Amt) přeci jen došlo. Tomu
konkurovaly organizace nacistické strany. V roce 1933 byl pod vedením Alfreda
Rosenberga, hlavního ideologa NSDAP, zřízen Zahraničněpolitický úřad NSDAP
(Außenpolitisches Amt der NSDAP, APA). Následovalo vytvoření Zahraniční organizace
NSDAP (Auslandsorganisation der NSDAP, AO) a Kanceláře Ribbentrop (Dienststelle
Ribbentrop). Jednotlivé organizace si konkurovaly, nedůvěřovaly si, a navíc do
zahraniční politiky vstupovaly i osoby se zahraničněpolitickými ambicemi jako Herman
Göring. Důležitost Joachima von Ribbentropa stoupala a na pozici Pověřence říšské
vlády v otázkách zbrojení se mu podařilo v roce 1935 vyjednat s Velkou Británií
německo-britskou námořní dohodu. 48 Neurath vnímal Ribbentropa jako svého
konkurenta a když se uvolnila pozice velvyslance v Londýně, tak ho tam Neurath umístil.
Konkurence státních a stranických organizací tak vedle určité míry chaosu přinášela do
rozhodovacích procesů v nacistickém Německu i dynamiku.
Z diplomatů I. třídy a vedoucích představitelů úřadu (ministr, státní tajemník a
vedoucí šesti oddělení) byla v roce 1933 více než polovina z této čtyřicetičlenné skupiny
aristokratického původu, průměrný věk byl 56 let a 75 % z nich bylo ve službách
Zahraničního úřadu již za Německého císařství. O šest let později, v roce 1939, vzrostl
počet členů této skupiny na 49 pracovníků, z kterých bylo 41 ve službách úřadu již před
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rokem 1933 a 23 z nich ještě v době císařství.49 To dokazuje, že po převzetí moci nacisty
nedošlo na Zahraničním úřadě k velkým personálním čistkám, které by se zajisté konaly,
kdyby byl postoj zaměstnanců odmítavý vůči novému režimu. Malá fluktuace ve
službách úřadu také značí, že nacistický režim potřeboval ve svých službách zkušené
diplomaty, kteří by Německu pomohli připravit půdu pro pořádání olympijských her a k
prosazení svých zájmů v zahraničí.

1.4. Hrozba mezinárodního bojkotu her
Kroky Německa v domácí i zahraniční politice vyvolaly diskuzi o vhodnosti
pořádání olympijských her v nacistickém Německu a objevily se úvahy o přesunu her.
Poté, co se po světě rozšířily informace o poměrech ve Třetí říši, bojkotu židovských
obchodů a o pronásledování Židů samotných, se vzedmula vlna odporu proti pořádání her
v nacistické diktatuře. V Německu panovala všeobecná antisemitská nálada i ve sportu.
Například německý časopis Der Stürmer napsal: „V Cannstattu ve Württenbersku byl
nedávno z místního tělocvičného spolku vyhozen Žid Fritz Rosenfelder. To je takovou
samozřejmostí, že o tom ve skutečnosti není třeba mluvit. Židi jsou Židi, a proto prostě
do Německé tělovýchovné společnosti nepatří.“ 50
MOV se snažil chovat apoliticky a zasadil se o práva sportovců po židovském
bojkotu v roce 1933 a po vydání norimberských zákonů v roce 1935. Tyto zákony
vylučovaly občany židovského původu z veřejného života, což se dotklo i sportovců.
Právě po vydání norimberských zákonů dosáhlo bojkotní hnutí svého vrcholu. Prezident
MOV Henri de Baillet-Latour požádal německou vládu o garanci, že jsou si všichni
účastníci her rovni. 51 Německý zástupce v olympijském výboru Theodor Lewald musel
zaručit dodržování článků Olympijské charty a zavázat se, že němečtí Židé nebudou
vyloučeni z německých družstev na olympiádě. 52 V týmech ostatních států Židé startovat
mohli bez omezení. Tímto prohlášením se situace uklidnila. Po Lewaldově prohlášení
požádal W. M. Gerand, jeden z amerických delegátů, „aby vešlo ve všeobecnou známost,
že Americký olympijský výbor, jehož přáním je co nejsilnější zastoupení Spojených států
na příštích olympijských hrách v Evropě, by se musel zcela vzdát účasti, kdyby nebyly
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německým židovským sportovcům zajištěny stejné podmínky jako vyznavačům stejné
víry v jiných zemích.“53 Theodor Lewald se kvůli tomu sešel i s Hitlerem a snažil se mu
vysvětlit, že účast několika židovských sportovců v tréninkových táborech zřejmě celý
problém s Američany vyřeší. 54
MOV byl s odpovědí spokojen a přidělil Německu i pořádání zimních
olympijských her v Garmisch-Partenkirchenu, které se konaly 6. až 16. února 1936. 55
Formálně němečtí představitelé slíbili, že židovští atleti budou mít rovnou možnost
reprezentovat svou zemi, pokud se kvalifikují. O rovných podmínkách při tréninku a
kvalifikaci se ale mluvit nedalo. Němečtí Židé tak nebyli hromadně vyloučení z her, ale
byly jim ztěžovány tréninkové podmínky. Říšský sportovní vůdce von Tschammer nechal
trénovat 21 nejlepších židovských sportovců na olympijské hry, ale byla to jen fraška.
Židovští sportovci mohli trénovat jen krátce před kvalifikačními závody, při kterých byli
přítomni členové SA56 a SS57, aby na sportovce zvyšovali tlak. 58 Je potřeba říci, že se
většina židovských sportovců výkonnostně neprosazovala dlouhodobě, což nepomáhalo
bojkotnímu hnutí.
Centrem protestů v zahraničí byly Spojené státy americké. Jednak z toho důvodu,
že zde mnoho Židů žilo, nebo sem uprchlo a také proto, že zde panovala velká míra
svobody tisku. V USA se do bojkotního hnutí zapojily velmi různorodé vrstvy – Židé,
Afroameričané, komunisté a potomci německých přistěhovalců. Ve většině evropských
zemí to byla hlavně levicová dělnická hnutí a politické spolky německých emigrantů.
V období 30. let 20. století nebylo povědomí o olympijských hrách tak rozšířené jako
dnes. Pro obyvatele USA tím spíše ne, protože se hry v roce 1936 konaly na evropském
kontinentě. Tomu, že se z bojkotu v USA stalo vnitropolitické téma, napomohlo zapojení
okruhu diváků, kteří by se o hry jinak nezajímali. V roce 1934 se konalo v Madison
Square Garden protinacistické shromáždění, na které přišlo přes 20 000 lidí.59 Jednalo se
o fiktivní proces proti Hitlerovi a jeho vládě, která byla veřejně odsouzena.
Na zasedání MOV ve Vídni v červnu roku 1933 se rozhodovalo o možném
bojkotu nebo přesunutí her. Theodor Lewald zde argumentoval, že olympijské hry v Los
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Angeles se v roce 1932 konaly v zemi, která otevřeně diskriminovala občany
Afroamerického původu.60 Američané nevěřili zárukám, které poskytlo Německo a
v srpnu roku 1934 odjel Avery Brundage, prezident Amerického olympijského výboru
(AOC), na inspekci do Berlína. 61 Nemluvil ovšem Německy a setkal se zde hlavně
s německými sportovními funkcionáři. Po návratu do USA účast své země podpořil.
Bojkot her neměl od začátku velkou podporu mezi sportovními funkcionáři. V MOV se
za bojkot postavil jen Ernest L. Jahncke, syn německého přistěhovalce do USA, a
v červenci roku 1935 byl z MOV vyloučen. Nahrazen byl právě Brundagem, který
dodržoval linii vedení MOV.62 Konečné rozhodnutí o bojkotu amerických organizací
mělo padnout na výročním zasedání Amatérské atletické unie (AAU) v prosinci 1935.
Pro účast na hrách se vyslovilo 58 delegátů, proti 56. 63 I kdyby hlasování v AAU
nedopadlo podle představ, uzavřel Brundage tajnou dohodu s jejím předsedou de BailletLatourem o neuznání hlasování ze strany MOV. Kdyby podle profesora Davida C. Large
nebylo Averyho Brundage, tak by se USA s největší pravděpodobností olympijských her
nezúčastnily. Podle něj byl navíc Brundage germanofil a antisemita. 64 Sám Brundage
připsal v dopise německému sportovnímu funkcionáři von Haltovi vinu za bojkotní hnutí
v USA právě Židům a komunistům. 65 Neúčast USA na hrách by s velkou
pravděpodobností ovlivnila i další státy a rozhodnutí by nejspíše následovaly Velká
Británie a Francie. Američané na olympiádě v roce 1932 v Los Angeles získali více než
třetinu zlatých medailí. 66 Organizačnímu výboru XI. her bylo jasné, že neúčast USA by
pro hry znamenala pohromu a hry by výrazně ztratily na své prestiži a významu. I MOV
si byl vědom toho, že přesunutí her tak krátce před jejich začátkem by znamenalo oslabení
olympijského hnutí a přineslo by velké finanční riziko.
Sami afroameričtí atleti zažívali diskriminaci v USA. Žádný atlet z jižních států
USA se na olympiádu nedostal. Jesse Owens byl již před hrami v Berlíně velká hvězda a
adept na medaile. Ve většině států USA v té době zažívali černoši nerovné zacházení a
panovalo zde faktické oddělení ras. Na Jesseho Owense byl vyvíjen nátlak z obou táborů,
jak příznivců bojkotního hnutí, tak i odpůrců, a v rádiovém interview v listopadu 1936
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odpověděl: „Pokud v Německu existuje diskriminace menšin, pak se musíme
z olympiády stáhnout.“67 Své vyjádření poté mírnil a již veřejně nevystupoval. Neúčastí
na olympijských hrách by Afroameričané navíc riskovali své postavení v americkém
sportu, které si teprve nedávno, a ne úplně, vydobyli. Během her nebyli afroameričtí
sportovci nijak znevýhodňováni a diváci na stadionu dokonce skandovali jméno Owense.
V německém tisku platil zákaz útočení na afroamerické sportovce, což bylo dodržováno.
Mimo USA bylo bojkotní hnutí omezeno jen na menší skupiny mimo hlavní
politický proud. Hlavními příznivci bojkotu byli Židé, němečtí emigranti a dělníci. Téměř
výlučně se proti hrám stavěly levicově orientované spolky a tisk. Svou účast na výstavách
a konferencích spojených s hrami odmítli někteří umělci a vědci. Například držitel
Nobelovy ceny za medicínu, Angličan A. V. Hill v dopise napsal, že musí svou účast
odříci, neboť se nemůže účastnit vědeckého kongresu pořádaném v zemi, kde jsou jeho
židovští kolegové pronásledováni. 68 V Amsterdamu vznikla v období před začátkem her
výstava „Olympiáda nebo diktatura“. Tato výstava ukazovala jiné „nové Německo“,
fotografie zničených obchodů, hanlivé nápisy, antisemitismus a zabité Židy. Německý
velvyslanec se obával o dobrou pověst Německa a v den otevření výstavy nechal odstranit
nejurážlivější výstavní předměty. 69
Jednou z forem protestu mělo být uspořádání lidové olympiády v Barceloně.
Účast přislíbilo 6000 atletů z 22 zemí světa. Mezi nimi i atleti ze Sovětského svazu, který
se her v Berlíně nezúčastnil.70 Z důvodu vypuknutí španělské občanské války ale byla
událost zrušena. Proto se někteří atleti odebrali do Prahy, kde se měla konat druhá lidová
olympiáda. Jak důležitá událost pro československou vládu to byla dokazuje fakt, že
vlastním atletům hradila jen 33 % nákladů na cestu do Berlína. Zahraničním atletům, kteří
dorazili na lidovou olympiádu bylo uhrazeno 60 % nákladů. 71 Další formou protestu byly
hry World Labour Athletic Games konané v New Yorku, ovšem bez mezinárodní účasti
a bez domácích hvězd.
Bojkot se nakonec neuskutečnil a v německém týmu se her zúčastnili jen dva
sportovci židovského původu, jedna atletka na letních a jeden atlet na zimních hrách.
Šermířka a sportovní idol své doby Helene Mayerová byla podle norimberských zákonů
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tzv. Mischling72. Na letních hrách v šermu získala stříbrnou medaili.73 Je paradoxem, že
na stupních vítězů stála po boku vítězky, maďarské Židovky, Ilony Elekové a bronzové
rakouské židovky Ellen Preisové.74 Na zimních hrách mohl za Německo soutěžit pouze
jeden Žid, hokejista Rudi Ball. Dohromady devět olympioniků židovského původu
vyhrálo zlatou medaili. Průlomem byla i úspěšná účast afroamerických sportovců, z nichž
se hrdinou celých olympijských her stal Jesse Owens, který získal čtyři zlaté medaile. 75
Je nutno říci, že žádná vláda oficiálně bojkot nevyhlásila ani nepodpořila a jednali
o něm spíše asociace sportovců, židovské spolky, dělnické spolky a spolky německých
emigrantů. Ozývaly se ale i hlasy, že bojkot her by situaci Židů v Německu jen zhoršil a
že pořádání her v Německu alespoň přitáhne pozornost veřejnosti. Navíc byla pro mnoho
odpůrců nacistické politiky lákavá představa, že afroameričtí sportovci porazí ty německé
na jejich vlastní půdě. Výkony židovských sportovců nebo amerických černochů ale nijak
významně nezměnily názor německé či americké společnosti na otázku rasové ideologie.

1.5. XI. letní olympijské hry 1936 v Berlíně
Letní olympijské hry se v Berlíně konaly od 1. do 16. srpna 1936. Zúčastnilo se
jich 49 národů s 3632 sportovci a 331 sportovkyněmi.76 Německo bylo se 427 členy
národního týmu nejpočetněji zastoupený národ. 77 Španělsko a Sovětský svaz se her
neúčastnili z důvodu účasti ve španělské občanské válce, jež vypukla nedlouho před
berlínskými hrami.
Zahájení her bylo výborně secvičené a poutavé. Tisíce lidí s vlaječkami
s hákovým křížem stály podél „Via Triumphalis“, jedenáct kilometrů dlouhé ulice mezi
parkem Lustgarten a olympijským stadionem. 78 V den zahájení olympijských her Hitler
osobně přivítal členy MOV v Paláci říšského prezidenta. Tuto příležitost využil
ke zdůraznění propojení antického Řecka s Německou říší a oznámil, že Německo bude
pokračovat

s vykopávkami

v Olympii,

vedenými
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institutem.79 Při zahajovacím ceremoniálu na stadionu hrála kromě Holdovacího pochodu
Richarda Wagnera i Píseň Horsta Wessela, hymna NSDAP. Některé nastupující týmy
zdravily čestné hosty olympijským pozdravem, který je jen těžko odlišitelný od toho
německého. Vedle olympijské vlajky a vlajek všech zúčastněných národů vlála nad
stadionem i Vůdcova standarta. Richard Strauss zkomponoval pro hry v Berlíně
olympijskou hymnu, která ohlašovala příchod běžce s ohněm. Olympijský slib skládal za
všechny atlety německý vzpěrač Rudolf Ismayr. Ten během skládání slibu porušil
zavedený protokol, když držel vlajku s hákovým křížem místo olympijské a měl
vztyčenou pravici. 80 I tento za normálních okolností pevně stanovený ceremoniál
dokázali nacisté spojit s nacistickými elementy. Olympijské prvky splývaly s těmi
nacistickými. Celková inscenace otevírací ceremonie měla světové veřejnosti ukázat, že
olympijská myšlenka může být pojata jako forma národního socialismu. Tím byla
demonstrována síla říše a její mocenské nároky. Adolf Hitler byl během sportovních klání
přítomen téměř každý den na olympijském stadionu.
Kvůli hrám bylo hlavní město Berlín zkrášleno v nacistickém stylu. Před
příjezdem zahraničních hostů byly opraveny některé domy za státní výdaje a ulice
vyzdobeny olympijskými vlaječkami a vlaječkami Třetí říše. Vznikla nová sportovní
zařízení s působivou monumentální architekturou. Aby se hry netýkaly jen Berlína a
olympijská nálada zasáhla i jiné části Německa, vymyslel sekretář organizačního výboru
her Carl Diem putovní výstavu o historii antických her. Ta byla zahájena v Berlíně a
putovala do sta německých měst. Podobně jezdil po německých vesnicích a městech
s více než 500 obyvateli i olympijský vlak, který také vozil malou výstavu o olympijských
hrách a následně se vždy promítaly propagandistické snímky. 81 Ministr propagandy
Goebbels chtěl, aby se na hrách podílel každý Němec a tím se cítil za svůj národ
zodpovědný.
Režim se prezentoval jako otevřený světu, přátelský a pokrokový. Německý
organizační výbor představil mnoho nových olympijských symbolů, tradic a rituálů, které
se staly pevnou součástí budoucích olympijských her. Jednou z novinek byl štafetový běh
s hořící pochodní z řecké Olympie až na stadion v místě konání her. Trasa štafetového
běhu v roce 1936 procházela sedmi evropskými státy v celkové délce 3075 km.
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Olympijskou pochodeň si postupně předalo 3400 běžců a ministerstvo propagandy určilo
trasu přes Atény, Delfy, Sofii, Bělehrad, Budapešť, Vídeň, Prahu a Drážďany do
Berlína.82 Ve městech na trase běhu se konala slavnostní shromáždění. Zde byly
oslavovány olympijské hry, ale mezi vlajkami vždy vlála i ta s hákovým křížem. Když
štafeta dorazila do Prahy, tak ji jásající davy nevítaly. Lidé dávali najevo svůj nesouhlas
s nacistickým režimem. Jedním z důvodů bylo, že na některých oficiálních plakátech
k olympijským hrám byly Sudety vyobrazeny jako součást Německé říše, což vzbudilo
odpor a Němci to později interpretovali jen jako grafickou chybu. Je symbolické, že při
zastávce v Praze na krátko zhasl plamen olympijské pochodně.83
Na olympijských hrách bylo uvedeno i několik technických novinek. Během her
bylo klání sportovců poprvé živě přenášeno rozhlasovým vysíláním do celého světa a
došlo i k pokusu o živé televizní vysílání. O těchto hrách vznikl v roce 1937 také film
Olympia režírovaný Leni Riefenstahlovou, ve kterém užívá techniky sportovních záběrů
používané dodnes. 84 Tento film byl vyroben na zakázku ministerstva propagandy a
režisérka v něm spojuje antické Řecko s Německou říší, což bylo oblíbeným motivem
nacistů. Od své premiéry, která se konala na Hitlerovy 49. narozeniny v roce 1938, sloužil
film nacistickému režimu jako nástroj propagandy. 85 Film Olympia přitom antisemitsky
a rasisticky na první pohled nepůsobí, nachází se zde ovšem mnoho paralel k nacistické
ideologii. První nasazení rádia a filmu jako masového prostředku propagandy vzbudilo
v obyvatelstvu nadšení a pocit hrdosti.
Veškerá propaganda her byla soustředěna v olympijské komisi pro propagandu,
která byla zřízena 16.1.1934 ministerstvem propagandy. Jejím úkolem bylo „řídit
správným směrem zájmy veřejnosti a tisku a zakročit včas proti vynořeným poplašným
zprávám.“86 Antisemitismus byl během her zlehčován a protižidovské nápisy byly po čas
her odstraněny. V Berlíně byl během her z oběhu stažen antisemitský bulvární list Der
Stürmer.87 Příslušníci menšiny Romů byli vytlačeni na periferii města, kam byli trvale
přesídleni. Ministerstvo propagandy zakázalo v průběhu her, jakkoliv informovat o
pronásledování Židů v Německu.88 Dokud byli zahraniční hosté přítomni v Německu, byl
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antisemitismus potlačen a odstraněn z veřejného života. Během konání her byla většina
sportovních žurnalistů, informujících o hrách přímo ze stadionů, přesvědčena o tom, že
se odehrávají mírové hry bez rasismu a antisemitismu. Příchozí pošta do olympijské
vesnice byla systematicky kontrolována a cenzurována, což se týkalo i pošty ze
zahraničí.89 Ministerstvo propagandy si počínalo opatrně a v tisku neměla být německá
vítězství příliš oslavována. To se ovšem změnilo po závěrečné ceremonii a německá
propaganda naplno využila první místo v medailovém pořadí států k demonstraci
německé nadřazenosti. Po anšlusu Rakouska v roce 1938 byla u počtu zlatých medailí
uváděna cifra 37 díky medailovému zisku Rakušanů z roku 1936, který byl přičten
k německému.90 Již během her přinesl stranický tisk Der Völkische Beobachter nový
bodový systém a upravoval ho tak, aby Německá říše stála vždy v čele medailového
pořadí.91 Když díky úspěchům afroamerických atletů vedli medailové pořadí Američané,
zveřejnily některé německé noviny „árijské“ medailové pořadí, které nezohledňovalo
výsledky sportovců s jinou barvou pleti.92
Díky olympijským hrám zažili Židé relativně klidné období. To se ovšem rychle
změnilo. Vypovídající o situaci Židů po skončení her v Německu je sebevražda velitele
olympijské vesnice Wolfganga Fürstnera. Během her byl vyznamenán olympijskou
medailí I. třídy, avšak na základě norimberských zákonů byl propuštěn z armády a ze
zoufalství si vzal život. Ostřejšímu výkladu norimberských zákonů padl za oběť i
prezident organizačního výboru her a člen MOV Lewald. Sám poloviční Žid musel
vystoupit z MOV a stáhnout se z dalších vysokých funkcí ve sportu. Na jeho místo navrhl
říšský sportovní vůdce von Tschammer und Osten generála Waltera von Reichenau. 93
Tato výměna byla velmi příznačná pro nacistickou představu o sportu jako nástroje pro
trénink boje.
Němcům se hry velmi povedly jako po organizační, tak i po sportovní stránce. 94
Olympijské hry prokázaly schopnost Němců výborně organizovat a spolupracovat.
Nacistický režim prezentoval nezdar mezinárodního bojkotu jako své vítězství. Mnoho
Němců bylo ochotno ignorovat politické problémy v průběhu úspěšných her, během
kterých Německo získalo 33 zlatých medailí a před USA vyhrálo medailové pořadí států,
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což bylo velkým překvapením.95 Vítězství v medailovém pořadí poté propaganda využila
jako důkaz o nadřazenosti Třetí říše. Účast USA, Velké Británie, Francie a dalších států
přinesla režimu zdánlivou legitimitu a patřičnou pozornost. Německý tisk informoval o
velké spokojenosti zahraničních návštěvníků a vybíral jen zahraniční nepolitické
komentáře, které dobře působily na německé čtenáře. Je nutné říci, že prodeje vstupenek
nedosahovaly takových čísel, jaké si organizátoři přáli. Z celkového počtu všech
návštěvníků se odhaduje počet cizinců jen na jednu desetinu. 96
Po skončení XI. olympijských her prošel symbolickou přestavbou i olympijský
stadion. Místo olympijských kruhů, které visely mezi dvěma vysokými kamennými pilíři
před hlavním vchodem, tam byla zavěšena velká svastika.97 Během her si 8. srpna
Goebbels do svého deníku poznamenal: „V poledne vůdce: otázka Španělska. Po
olympiádě budeme neurvalí. Potom se bude střílet. A zavedena dvouletá povinná služba.
To pak bude naše výhoda.“ 98 Hry při tom stále ještě probíhaly, když se otevíral
koncentrační tábor Sachsenhausen. V téže době odjížděly i první německé jednotky
s podporou do Španělska. Jednotky SA si zase pozpěvovaly: „Wenn die Olympiade
vorbei, schlagen wir die Juden zu Brei“ (Až olympiáda pomine, utlučeme Židy na kaši). 99
Slova Pierra de Coubertina, zakladatele moderních olympijských her, shrnují postoj
MOV k olympiádě v Berlíně: „Jaký je rozdíl mezi propagandou turismu – jako při hrách
1932 v Los Angeles – a propagandou politického režimu? Nejdůležitější je, že olympijské
hnutí udělalo velký krok vpřed.“100 Olympijské hry posloužily nacistickému režimu jako
nástroj propagandy a možnost ukázat světu „nové Německo.“ Nikdy předtím pořádající
stát neinvestoval tolik zdrojů a úsilí, aby využil hry k vlastní propagaci.

2. Část II. – Vývoj po letních olympijských hrách
2.1. Reakce na hry v americkém tisku
Nacisté neudělovali potřebné dokumenty ke vstupu do Německa kritikům režimu
a politickým komentátorům. Tím také ovlivnili, jaké zprávy se o olympiádě budou
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objevovat. Žurnalisté, kteří se zúčastnili her a komentovali je, byli převážně sportovní
reportéři, zatímco kritické komentáře před olympijskými hrami v Berlíně psali hlavně
političtí korespondenti s hlubší znalostí poměrů v Německu.101 Americký tisk se přímo
hrám věnoval zejména v prvním týdnu, kdy probíhaly soutěže v lehké atletice, kterým
Američané přisuzovali větší význam. Role amerického tisku byla významná, neboť se
hlavní těžiště bojkotního hnutí nacházelo právě v USA. I přes silnou anti kampaň se
národní tým USA her nakonec zúčastnil a někteří jeho sportovci se stali hvězdami her.
Před olympijskými hrami byla většina tisku k praktikám v Německu kritická a zastávala
negativní pozici. 102
V den začátku olympijských her 1. srpna 1936 napsal liberální časopis The Nation:
„Není vidět žádné useknuté židovské hlavy ani Židy ztlučené obuškem… Lidé se
usmívají, jsou zdvořilí a s gustem zpívají v zahradních pivnicích. Strava a ubytování jsou
dobré, levné, hojné a nikdo z majitelů hotelů a obchodů chamtivě nešvindluje. Všechno
je úžasně čisté a návštěvníkům se to tady líbí.“103 V časopise The Nation se ale také
v přehledu s názvem „Smrt si bere dovolenou“ píše, že ministerstvo propagandy
nastudovalo zahraniční tisk a jejich reakce do detailu tak, aby mohli během her udělat co
nejlepší dojem na zahraniční návštěvníky. 104
Komentátor New York Times F. Birchall viděl v hrách splnění německých přání:
„Olympijské hry působí tak, jak to němečtí političtí vůdci zamýšleli. Ukazují světu nové
Německo z jiného pohledu. Je potěšující, že jako podnět slouží mírová slavnost, jakou je
olympiáda.“105 V článku s titulkem „Olympiáda zanechává záři hrdosti v Říši“ v New
York Times poté Birchall píše: „Cizinci, kteří znají Německo jen z toho, co viděli během
příjemných čtrnácti dní, si mohou odvézt domů jen jeden dojem. Dojem, že je to národ
k nevíře šťastný a prosperující, že Hitler je jedním z největších politických vůdců
dnešního světa a že Němci jsou velmi pomlouvaní, zcela mírumilovní lidé, kteří si
zasluhují to nejlepší, co jim svět může dát.“ 106
Skepticky se k olympijským hrám vyjádřil New York Herlad Tribune, v kterém se
píše: „Je to ironie osudu, že zrovna vláda nejkrutějšího evropského režimu uspořádala tak
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velkolepé olympijské hry […].“ 107 Bill Henry, zkušený novinář, který se zúčastnil více
významných sportovních událostí o divácích napsal: „Obecenstvo bylo fanatické, jak
často evropští diváci bývají a olympijští diváci vždycky byli, ale oni byli fanatičtí
v dobrém slova smyslu.“108 Deník Cincinatti Enquirer se k hrám vyjádřil velmi tvrdě: „V
Berlíně se množí důkazy o tom, což tyto noviny stejně jako mnoho dalších psali již před
měsíci, že Hitlerova vláda překroutila celou olympijskou tradici tak, aby získala z jejího
úspěchu výhody. Je nám jasné, že i přes spektakulární úspěchy budeme litovat, že jsme
se her zúčastnili.“109
Naopak šéfredaktor Los Angeles Times se k hrám vyjádřil pozitivně: „Ze všech
směrů proudící diváci jsou znovu jako bratři a budou si nakonec povzdychávat, protože
tato mezinárodní soutěž nebude trvat věčně.“ 110 Americký novinář a pozdější válečný
korespondent W. Shirer po skončení her napsal: „Obávám se, že nacisté se svou
propagandou uspěli. Zaprvé, hry zorganizovali ve velkolepém měřítku, jaké tu ještě nikdy
nebylo, a to se sportovcům líbilo. Zadruhé, nacisté si nasadili pro návštěvníky, zejména
pak pro přední činitele obchodní sféry, velmi dobrou masku.“ 111
Protože se jednalo o jednu z největších společenských událostí roku, věnoval se
poté tisk olympijským hrám v ročních přehledech. Deník New York Times je v jednom
takovém označil za „nejlepší atletickou show v historii.“112 Herald Tribune při stejné
příležitosti označil hry jako „ohromné, kolosální a nejúžasnější show do té doby pod pěti
kruhy“, také ale dodal, že celkové atmosféře chyběla opravdová srdečnost: „Němci
nechápou, že člověk může sport provozovat i z vlastní vůle. […] Diváci, kteří nebyli
nacisté, byli brzy plni toho, že všude naráželi na odvrácenou stranu her, vojenskou a
politickou všudypřítomnost. […] Mnoho diváků přišlo jen proto, aby viděli Hitlera. […]
I přes to, co by chtěl člověk o hrách říci, to jediné pozitivní plynoucí z olympijských her
je, že vzbudily celosvětový zájem o olympijské hnutí.“ 113 Tyto komentáře dokazují, že
tisk nezastával jednotné stanovisko. Téměř výhradně byla oceněna sportovní stránka her.
I přes výborně zvládnutou organizaci, nadšené diváky a dobrý celkový dojem si americký
tisk zachoval postoj k nacistickému režimu, který zastával již před hrami. Žurnalisté často
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zmiňovali právě perfektní organizaci jako velké nebezpečí. Využití organizačních
schopností, disciplíny a nadšení německého obyvatelstva budilo velký respekt.

2.2. Reakce na hry v tisku dalších států
Již před olympijskými hrami nacisté investovali mnoho energie do propagace her
v zahraničí, rozeslali nespočet brožur a letáků. V roce 1935 se vydali von Tschammer a
Diem na cestu po Evropě, během které navštívili Řecko, Francii, nebo Velkou Británii.
Snažili se, aby se hry dostaly do všeobecného povědomí. Dva dny před zahájením
olympijských her zase Goebbels sezval na večeři 1200 zahraničních novinářů, aby je
naladil na olympijské hry a ubezpečil je o mírovém záměru Německa.114 Protože nacisté
rozpoznali důležitost propagandy v zahraničí, měli zájem na tom, aby žurnalisté podali
co nejpozitivnější svědectví o Německu ve své vlasti. To se dělo dvěma způsoby. Zaprvé
jim byly vytvořeny optimální pracovní podmínky. Například při přidělování vstupenek
jim byla vyhrazena lepší místa, čímž bylo docíleno toho, že trávili více času na
sportovištích. Zadruhé se organizátoři pokusili omezit množství volného času a
samostatnost žurnalistů. Měli připravený velmi pestrý program, aby neměli čas procházet
ulice Berlína a jeho odlehlých částí na vlastní pěst. Neměli mít dostatek času na
přemýšlení o tom, co viděli. Při maratonském běhu se například nesměli podél trati
pohybovat sami, nýbrž jen v organizovaných skupinkách. 115
Kdybychom hodnotili reakci zahraničního tisku jen na základě zahraničních zpráv
zveřejněných v Německu, došli bychom k závěru, že olympijské hry byly jednoznačným
úspěchem pro Německo. Nacisté si ale pečlivě hlídali, jaké zprávy ze zahraničí budou
v Německu zveřejněny. Zahraničním novinářům bylo řečeno, že je se Židy zacházeno
jako se zbytkem obyvatelstva a že nejsou diskriminování. V Německu tato prohlášení
ovšem zveřejněna nebyla.
Ministerstvo propagandy spolu se Zahraničním úřadem nechalo vyhotovit
souhrnnou zprávu o zahraničních komentářích a názorech na olympijské hry z 37 států,
která byla určena přímo vůdci. Nejvíce se ministerstvo propagandy zajímalo o velmoci
Velkou Británii, Francii a Itálii. V této zprávě ale nalezneme i postoje Egypta,
latinskoamerických států, Jihoafrické unie, nebo USA. Z této analýzy vyplývá, že v 7
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státech bylo o hrách referováno pozitivně, ve 20 smíšeně a v 10 negativně.116 Mezi sedmi
státy, které vykazovaly pozitivní reakce bylo Finsko, Řecko, Itálie, Jugoslávie, Rakousko,
Portugalsko a Maďarsko. Jednalo se tak o státy s podobným politickým systémem, nebo
inklinující k fašismu.117 V mnoha oblastech se s Německem tyto země shodovaly. Také
k sobě chovaly vzájemné sympatie již před hrami a sdílely silný antikomunismus. Lze
předpokládat, že tisk v těchto státech by o olympijských hrách referoval pozitivně i kdyby
nebyly tak úspěšné.
V Rakousku bylo například o hrách psáno pozitivně již před olympiádou. Noviny
Wiener Neusten Nachrichten dne 30. 7. 1936 o štafetovém běhu napsaly: „Celé Rakousko
stálo 29.7. v pozoru kvůli největšímu olympijskému svátku. Příchod olympijského
plamene na rakouskou půdu postavil statisíce lidí na nohy a rakouští sportovci, nesoucí
pochodeň, byli oslavováni. Všude, kde se objevil olympijský oheň, se shlukli místní
obyvatelé, aby byli svědky jedinečné události, která se již teď zapsala do historie
sportu.“118 Rakouský tisk hry sledoval s patřičným zájmem, Linzer Tagespost například
napsal: „Olympiáda 1936 přinesla vrchol, který může být jen stěží překonán. Obrázky,
dojmy a vzpomínky na velikost a jednotu, byla to opravdová oslava sportu a jeho
mládeže, která se v její velkoleposti ještě nikdy nekonala.“119
Postoje v britském tisku byly zhodnoceny ještě jako ve skrze příznivé.
Francouzský tisk se naopak k olympiádě stavěl velmi negativně. Francouzští žurnalisté
se nenechali oslepit nablýskanou událostí a zastávali ostré protiněmecké postoje.
V pozorovaných státech ale vždy existovaly protichůdné názory v tisku. Jedni označovali
olympijské hry za úspěch, druzí jako zástěrku a inscenované divadlo ministerstva
propagandy. Pouze v Sovětském svazu tisk zastával naprosto odmítavý postoj
k olympijským hrám.120
Ve státech, které se k nacistickému Německu stavěly kriticky již před hrami, tak
činily i po nich.121 Přání změnit světové mínění „velkým kulturním počinem“ tedy nebylo
splněno. To se z největší části nepovedlo díky širokému bojkotnímu hnutí, které
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odhalováním politického zákulisí zanechalo stopy v povědomí lidí o Německu. Tři roky
snažení bojkotního hnutí nemohly být smazány během šestnácti srpnových dnů.

2.3. Nacistická zahraniční politika po olympijských hrách
Ihned po olympijských hrách Hitler pokračoval v rozkladu mezinárodního
systému a posilování své pozice. Jestliže kvůli Mussoliniho válce v Etiopii byla
odvrácena dohoda mocností proti Hitlerovi a tím i posílena pozice Německa, byla tato
tendence posílena vypuknutím španělské občanské války těsně před olympijskými hrami.
Zájem ostatních států nyní směřoval do vzdálenější části Evropy, mimo primární
zájmovou oblast Německa. Kvůli angažmá Sovětského svazu existovala možnost, že se
některé státy přiblíží Sovětům, což by nabouralo koncept německé zahraniční politiky. 122
Proto se Hitler rozhodl podpořit španělské povstalce i přes současně probíhající
olympijské hry, jež byly festivalem míru. Společná pomoc Itálie a Německa generálu
Francovi utužila jejich vzájemný vztah. Společné angažmá vedlo k vytvoření uskupení
označovaného Osa Berlín-Řím. Hitler získal pro svou politiku spojence. Z italského
pohledu se zase jednalo o pokus vystoupit z izolace po válce s Etiopií, která byla
neúspěšná, a posílit svou pozici vůči Rakousku. Tímto spojenectvím ale závislost Itálie
na Německu spíše vzrostla a možnosti její diplomacie to oslabilo.
I když formálně alianční systém navázaný na Francii nadále existoval, byl
fakticky od roku 1936 nefunkční. Následkem toho se v dlouhodobém výhledu státy
z regionu střední a východní Evropy přeorientovaly na Německo jako rostoucí mocnost.
Díky tomu, že západní mocnosti proti Hitlerovi nezasáhly, mohl nadále živit naději na
spojenectví s Velkou Británií, nebo na její pokračující pasivitu. Francouzský a britský
appeasement poskytl Hitlerovi čas na přípravu dalších kroků a vojenskou expanzi přes
hranice. Na začátku září 1936, pár týdnů po olympijských hrách, již Hitler vyhlásil
čtyřletý plán, který měl zajistit, že do čtyř let bude německá armáda připravena k nasazení
a německé hospodářství bude schopné válečné výroby.123 V hospodářském sektoru byly
nařízeny státní výrobní programy. Dohledem nad plněním plánu byl pověřen Hermann
Göring. Ribbentropovi se ale nepodařilo navázat užší vztah s londýnskou vládou a po
neúspěchu získat na svou stranu Velkou Británii se podařilo najít nového partnera
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v podobě Japonska. Podpisem Paktu proti Kominterně z listopadu roku 1936 se s ním
podařilo uzavřít spojenectví. Smlouva zavazovala oba signatáře k boji proti
komunistickým internacionálám a v tajném dodatku zaručovala vzájemnou neutralitu
v případě konfliktu se Sovětským svazem. 124 O rok později se k paktu připojila Itálie a
nově spolek získal citelný protibritský charakter. Zájmové oblasti signatářů se křížily se
strategickými zájmy Britského impéria. Těmito oblastmi byl evropský kontinent, oblast
středomoří a oblast dálného východu. Hitler přehodnotil koncept spolupráce s Velkou
Británií a začal se orientovat proti ní.
Dne 5. listopadu 1937 Hitler nastínil před vysokými představiteli Wehrmachtu
nový kurz zahraniční politiky známý z tzv. Hossbachova protokolu a rozhodl se, že
„nejpozději roku 1943/1945 bude německá otázka prostoru vyřešena.“ 125 Dalším krokem
v zahraniční politice mělo být připojení Rakouska, tzv. Anschluss a podrobení
Československa. Zde nastává změna, kdy byla doposud následovaná revizionistická
politika nahrazena politikou expanzivní. Hitler se snažil vedení armády přesvědčit o tom,
že Velká Británie a Francie nebudou kvůli vnitropolitickým problémům a dezintegrační
tendenci v jejich koloniálních říších klást velký odpor. Předpokládal, že Francie bude ve
válce s Itálií. Ve Francii se za deset let, mezi roky 1929 a 1938, vystřídalo 23 různých
vlád.126 Protože se Hitlerův plán vedení Wehrmachtu nelíbil, převzal vůdce 4. února 1938
vedení armády a obsadil vedoucí pozice generality vlastními loajálními muži. 127 Ve
stejný den také došlo k obměně na pozici ministra zahraničních věcí. V této funkci
nahradil Neuratha dosavadní velvyslanec v Londýně Ribbentop. Personální změnou ve
vedení Zahraničního úřadu bylo docíleno odstranění konzervativců a obsazení postů
oddanými následovníky. Hitler odstranil oponenty, kteří chtěli bez vojenských prostředků
zachovat a nadále rozvíjet mocenské postavení Německa klasickými diplomatickými
prostředky.128
Změna kurzu německé zahraniční politiky a následná personální obměna přinesla
také nové metody a postupy. Výsledkem národně socialistických snah od roku 1933 bylo
znovu nabytí mocenského postavení Německé říše na evropském kontinentě. V roce
1937, pouhé čtyři roky od převzetí moci a jeden rok po pořádání olympijských her
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v Berlíně, ukončil Hitler období revizionistické politiky a začal se věnovat přípravě na
válku a agresivní vojenskou expanzi. Olympijské hry byly jen krátkou epizodou
v zahraniční politice, s jejíž pomocí byla překlenuta její dvě různá období. Je otázkou,
zda by zrušení her ze strany MOV přineslo změnu kurzu nacistické politiky.

2.4. Přelomový rok 1937
Ve starších výzkumech bylo nahlíženo na rok 1937 jako na zlomový bod
v německé zahraniční politice.129 Revizionistickou politiku v tomto období definitivně
nahradila agresivní expanzivní politika. Z pohledu sportovního hnutí byl rok 1937 také
významný, neboť v tomto roce zemřel zakladatel moderních olympijských her Pierre de
Coubertin.130
Od vzniku Výmarské republiky, přes převzetí moci národními socialisty až do
roku 1937 cílilo Německo na zbavení se omezení plynoucích z Versailleské smlouvy a
na získání rovnoprávnosti mezi evropskými státy. Postupem let se podařilo tato omezení
odstranit. První vrchol nové expanzivní politiky přišel záhy v roce 1938 s krizemi v
Rakousku a v Československu. 131 Tím byl potvrzen válečný kurz. Hitlerova řeč před
vedoucími představiteli Wehrmachtu ze dne 5. listopadu 1937 shrnuje tuto změnu
zahraniční politiky, kterou následovala personální obměna ve Wehrmachtu a 4. února
1938 i změna na pozici ministra zahraničních věcí. Vrchní velení armády převzal sám
Hitler a ministrem zahraničních věcí se stal Ribbentrop. Neurath se stal v roce 1939
Říšským protektorem v Čechách a na Moravě. V roce 1937 došlo k dalšímu sbližování
s Itálií, která se připojila k Paktu proti Kominterně, čímž byl položen základ pro vojenské
uskupení bojující v druhé světové válce proti Spojencům. V roce 1937 také vstoupil
ministr zahraničních věcí Konstantin von Neurath do organizace SS.132 Tím sice nevznikl
žádný podřízený služební vztah mezi ním a Heinrichem Himmlerem, říšským vůdcem
SS, ale spíše určitá loajálnost a tím i vliv SS na Zahraniční úřad. Také Ernst von
Weizsäcker vstoupil chvíli před svým jmenováním do pozice státního tajemníka
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Zahraničního úřadu v roce 1938 do SS.133 Dva vysoce postavení úředníci německého
ministerstva zahraničních věcí se tak stali členy štábu Himmlerovy SS.
Stejně jako proběhlo převzetí moci v Německu rychleji, než sám Hitler po požáru
Říšského sněmu původně očekával, došlo i k převzetí moci ve střední Evropě rychleji a
snadněji, než si roce 1937 představoval.134 Přes to, že se Hitler po protestech proti jednání
vůči Československu stáhl a prohlásil, že nikdo nezamýšlí útok proti Čechům, napsal o
týden později v příkazu svým generálům: „Je mým nezvratným rozhodnutím rozbít
v dohledné době Československo vojenskou akcí. Je věcí politického vedení vyčkat
politicky a vojensky vhodného okamžiku nebo jej přivodit.“ 135

2.5. Zimní olympijské hry 1940
Od konce XI. olympijských her se v Německu začal projevovat antisemitismus
ještě ostřeji. Dne 9.11.1938 došlo ke Křišťálové noci, velkému protižidovskému pogromu
organizovanému SA a NSDAP. Během této noci bylo zabito 91 Židů, vypleněno 7000
židovských obchodů a zapáleny synagogy. Po pogromu bylo asi 30 000 Židů odsunuto
do koncentračních táborů.136 Také zahraniční politika nabrala agresivní směr, v roce 1938
proběhl anšlus Rakouska. Na základě Mnichovské dohody ze září roku 1938 zase Třetí
říše anektovala Sudety a v březnu roku 1939 obsadila zbytek Československa.
V této atmosféře se sešel v červnu roku 1939 MOV v Londýně. Delegáti zde měli
rozhodnout o přidělení pořadatelství zimních olympijských her 1940. Původně bylo
pořadatelství přiděleno Japonsku spolu s letními hrami. Kvůli čínsko-japonské válce se
muselo Japonsko v roce 1938 pořadatelství vzdát. Proto MOV rozhodl o přidělení letních
her Helsinkám a zimním Oslu.137 Finsko se muselo vzdát pořadatelství kvůli válce
s Ruskem a Norsko se nedohodlo s MOV kvůli sporu o lyžařských soutěžích. MOV se
přikláněl k možnosti uspořádat zimní hry znovu v německém Garmisch-Partenkirchenu.
Tuto možnost podpořil i sám Hitler. Během výše zmíněného zasedání MOV v Londýně
tak delegáti udělili pořadatelství Německu. Hlasování 1. července dopadlo jednomyslně
pro Německo a prezident de Baillet-Latour to vnímal jako důkaz, že MOV „je oproštěn
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od politických vlivů.“138 Na tomto rozhodnutí lze spatřit profašistické tendence uvnitř
MOV, neboť signály o porušování lidských práv v Německu přicházely již několik let.
Stejně jako se nacisté chopili pořádání XI. letních her v Berlíně, chtěli uspořádat
velkolepě i zimní hry.
Adolf Hitler si nakonec olympijské hry oblíbil a Albertu Speerovi sdělil, že po
hrách v Tokiu 1940 se každé další olympijské hry budou konat jen v Německu. 139
Povedlo se mu na svou stranu dostat i funkcionáře MOV, kterým nevadily kroky
Německa a byli schopni Německu přidělit hry v roce 1940. Ani po napadení Polska
1.9.1939 nebyly stavební práce v Garmich-Partenkirchenu pozastaveny. Nakonec i
nacisté pochopili, že válka bude trvat déle, než předpokládali a hry by ostatní státy zajisté
bojkotovaly. Stavební práce na sportovištích byly zastaveny až 13.10.1939.140 Zrušení
zimních her 1940 kladli nacisté za vinu Angličanům a Francouzům. V odůvodnění
rozhodnutí Německého olympijského výboru se píše: „Protože německé požadavky na
zachování světového míru, které vyplynuly ze současného konfliktu, byly odmítnuty
britskou a francouzskou vládou a musí být nadále vedena válka, jsou Německý
olympijský výbor a organizační výbor her nuceni vrátit pověření k uspořádání zimních
olympijských her.“141 Německo se poté znovu objevilo na olympijských hrách až v roce
1952.
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Závěr
Rozhodnutí přidělit pořádání olympijských her Výmarské republice v roce 1931
bylo zamýšleno jako podpůrné opatření ohroženého demokratického systému v Německu
a stalo se oceněním snahy navrátit zemi do kulturní společnosti moderních států. Situace,
ve které se Německo nacházelo v době přidělení a konání her však byla velmi rozdílná.
Nacisté se zpočátku k olympijským hrám stavěli odmítavě. Sport vnímali pouze jako
prostředek k cvičení boje, včas si ale uvědomili sílu této příležitosti a naplno ji využili.
Adolf Hitler si přes počáteční nenávist hry oblíbil a chtěl, aby se po válce konaly jen
v nacistickém Německu. Po převzetí moci pokračoval Hitler ve směřování zahraniční
politiky nastolené za Výmarské republiky, ovšem s výrazně většími cíli. Do této strategie
zapadaly i olympijské hry, jež potvrzovaly mocenský statut pořádající země. Dílčími
kroky se nacistickému Německu podařilo oslabit a rozložit mezinárodní smluvní systém.
Neshody a rozdílné zájmy evropských velmocí neumožnily jejich společný postup.
Většina vedoucích pracovníků ministerstva zahraničních věcí v Německé říši si přála, aby
i po převzetí moci nacisty říše následovala revizionistický kurz. Malá fluktuace ve
službách úřadu značí, že nacistický režim potřeboval ve svých službách zkušené
diplomaty, kteří Německu pomohli připravit půdu pro pořádání olympijských her a
prosazení německých zájmů v zahraničí.
Zhoršující se postavení Židů a jejich pronásledování v německé antisemitské
společnosti vyvolalo ve světě reakci v podobě bojkotního hnutí s požadavkem na zrušení,
či přesunutí her. Účast jedné židovské atletky zajistila nacistickému režimu alibi a
zdánlivý dojem dodržování Olympijské charty. Centrem protestů v zahraničí se staly
Spojené státy americké. Jednak z toho důvodu, že zde mnoho Židů žilo, nebo sem
uprchlo, ale také proto, že zde panovala velká míra svobody tisku. Dalším důvodem bylo
silné postavení USA jako sportovní velmoci a historicky nejúspěšnějšího národa
olympijských her. Proti silnému bojkotnímu hnutí v USA stál předseda Amerického
olympijského výboru Avery Brundage, jenž měl sám sklony k antisemitismu. MOV
výrazně proti zacházení s židovskými sportovci v Německu neprotestoval. Kvůli obavám
o mezinárodní sportovní hnutí a finanční rizika byl připraven hry Německu ponechat. Je
nutno říci, že žádná vláda oficiálně bojkot nevyhlásila, ani nepodpořila a jednaly o něm
spíše asociace sportovců, židovské spolky, levicové dělnické spolky a spolky německých
emigrantů. Kdyby Spojené státy hry bojkotovaly, s velkou pravděpodobností by se
přidaly i další státy, což by znamenalo pro hry pohromu. Právě pokusem o bojkot ale
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olympijské hry vstoupily do povědomí světové veřejnosti. Nacistický režim prezentoval
nezdar mezinárodního bojkotu jako své vítězství. Je možné, že bez snah bojkotního hnutí
by olympijským hrám nebyla věnována taková pozornost, než jaké se jim později dostalo.
Celková inscenace otevírací ceremonie a posléze i samotných her měla celosvětové
veřejnosti ukázat, že olympijská myšlenka může být pojata jako forma národního
socialismu. Myšlenky olympismu byly zneužity pro účel politiky. V Německu probíhal
mírový festival v duchu olympijských idejí, když první jednotky odjížděly s podporou do
Španělska. V té době se také otevíral koncentrační tábor Sachsenhausen. Olympijské hry
prokázaly schopnost Němců výborně organizovat a spolupracovat. Úspěchy německých
sportovců fungovaly jako sjednocovací element a odvedly pozornost od vnitropolitických
problémů, kterým byl například boj o moc ve vedení státu, nebo slabé hospodářství. U
německého obyvatelstva se podařilo vyvolat olympijskou náladu. I když se
nejúspěšnějším atletem her stal Afroameričan Jesse Owens, nacistická propaganda
dokázala po hrách využít německé prvenství v medailovém pořadí národů k potvrzení
nacistické rasové teorie o nadřazenosti árijské rasy. Hrami se nacistům podařilo vštěpit
obyvatelům Německé říše kulturu atletické postavy, disciplíny a bojovnosti, kterou
potřebovali u příslušníků armády.
Nyní se na základě dosažených výsledků podívejme na hypotézu, kterou jsem si
stanovil v úvodu bakalářské práce. Podle hypotézy posloužily nacistům olympijské hry
k opuštění nepříznivé zahraničněpolitické situace a k vylepšení obrazu Německa
v mezinárodním společenství za pomoci získání zahraničního veřejného mínění na svou
stranu. Adolf Hitler chtěl tohoto cíle dosáhnout uskutečněním velkých kulturních počinů.
Olympijské hry můžeme bezesporu označit za velký kulturní počin. Nacisté investovali
ohromné prostředky do propagace her jak doma, tak i v zahraničí. Ve své době se jednalo
o nejlépe uspořádané olympijské hry v největším možném měřítku. Přes veškerá opatření,
která nacistický režim provedl, nemohu hodnotit olympijské hry 1936 jako úspěšné
vzhledem k nacisty deklarovanému cíli.
Aby olympijské hry zapůsobily i v zahraničí, museli nacisté na svou stranu dostat
zejména žurnalisty, kteří svými příspěvky ovlivňovali veřejné mínění ve své vlasti.
Žurnalistům byla věnována velká pozornost a je pravdou, že někteří považovali hry za
úspěšné ve všech ohledech. Zprávy o olympijských hrách přímo z jejich dějiště ovšem
podávali sportovní žurnalisté, neboť kritičtí političtí komentátoři nebyli do Německa
vpuštěni. Němci organizaci zvládli na výbornou, a tak v Německu vládla pozitivní
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olympijská nálada. Objevovaly se názory, že kritici německému národu křivdí. V pohledu
na olympijské hry však nepanovala jednoznačná shoda. Dobová periodika nezastávala
jednotný postoj, i když preciznost a organizace her byla vyzdvihnuta téměř v každém
článku. Proti názoru, že zahraničí přijalo hry pozitivně stojí také tajná zpráva
Zahraničního úřadu a ministerstva propagandy, pro které hry nebyly splněním
deklarovaného cíle. Z této analýzy vyplývá, že v 7 státech bylo o hrách referováno
pozitivně, ve 20 smíšeně a v 10 negativně. Pozitivně bylo o hrách referováno ve státech,
které tak činily již před hrami. Nelze všeobecně říci, že by německá propaganda selhala.
Olympijská propaganda pracovala efektivně a velmi pokrokově, jen jeden stát, a to
Sovětský svaz, se stavěl k hrám kompletně odmítavě. Hlavní bod bojkotního hnutí, tedy
situace Židů v Německu, byla po olympijských hrách v tisku často opomíjena a
přehlušena úspěchem her. Nepodařilo se ale kritické komentáře a hlasy zcela umlčet.
Velké vynaložené prostředky se vyplatily pouze v tuzemsku. V zahraničním tisku byly
hry hodnoceny hlavně po sportovní stránce, nedošlo ovšem k rapidní změně v celkovém
pohledu na nacistický režim. Nacistům se nepodařilo získat zahraniční mínění na svou
stranu. Stejně tak jako berlínské hry utvrdily zastánce nacistického režimu v jejich
názoru, že je Německo mírumilovným a prosperujícím státem, tak utvrdily i jeho kritiky,
kteří v perfektní organizaci a všudypřítomné podpoře militantního režimu viděli hrozbu
pro celou Evropu.
Od vzniku Výmarské republiky, přes převzetí moci národními socialisty až do
roku 1937 cílilo Německo na zbavení se omezení plynoucích z Versailleské smlouvy a
na získání rovnoprávnosti mezi evropskými státy. Postupem let se podařilo tato omezení
odstranit. Hry zvýšily popularitu vládnoucího režimu mezi německými obyvateli, což
ještě více utvrdilo nacisty v jejich postupu. Ihned po olympijských hrách Hitler
pokračoval v rozkladu mezinárodního smluvního systému, posilování své pozice a
přípravách na válku. I když nacistické Německo nabylo krátce po olympijských hrách
velmocenské postavení v Evropě, nepřipisuji tuto zásluhu právě olympijským hrám.
Jednalo se o dlouhodobou strategii nastíněnou Adolfem Hitlerem již v počátcích
fašistického hnutí. Olympijské hry v době plánování této strategie ještě nebyly svěřeny
Německu a Hitler se k nim stavěl velmi odmítavě až do roku 1933. Hry sehrály příliš
malou roli, než abychom jim přisuzovali rozhodující vliv na postavení Německa
v mezinárodním společenství. V roce 1937 přešlo Německo od revizionistické politiky
k politice expanzivní. Té brzy padlo za oběť Rakousko a později i Československo.
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Díky olympijským hrám režim překonal tuto fázi mezi změnami v zahraničněpolitické
strategii. Mezitím se stala pozice nacistického Německa natolik silná, že mohlo
prosazovat svou politiku navzdory zahraničí. I přes všechny kroky nacistického Německa
jak ve vnitřní, tak i zahraniční politice přidělili delegáti na zasedání MOV v roce 1939
zimní olympijské hry 1940 znovu Německu. Tento krok MOV nelze interpretovat jako
úspěch berlínských her, ale spíše jako důkaz náklonosti MOV k fašistickým idejím. MOV
byl ochoten spolupracovat s nacisty a ignorovat porušovaní olympijských zásad výměnou
za dokonale uspořádané hry, jež by posílily olympijské hnutí ve světě. Olympijské hry
neměly významný vliv na kroky Třetí říše v zahraniční politice. Kdyby německým
představitelům záleželo na pozitivním obrazu Německa v zahraničí a olympijských
zásadách, nepřistupovali by k agresivní politice, jež nevyhnutelně vedla ke světové válce
a k poškození německé reputace v zahraničí.
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Summary
The decision to allocate the Olympic Games to the Weimar Republic in 1931 was
intended to support the endangered democratic system in Germany and was an
appreciation for its efforts to return the country to the cultural society of modern states.
The Nazis initially opposed the Olympics, but in time they realized the power of this
opportunity and took full advantage of it.
The deteriorating position of the Jews and their persecution in the German anti-Semitic
society provoked a boycott movement in the world, demanding the abolition or relocation
of games. The United States became the center of the protests abroad. The IOC did not
strongly oppose the treatment of Jewish athletes in Germany due to concerns about the
international sports movement and financial risks if the Games were moved. It has to be
said that no government has officially declared a boycott, nor has it supported it. The Nazi
regime presented the failure of the international boycott as its victory. The Olympic
Games have demonstrated the ability of the Germans to organize and cooperate
excellently. The achievements of German athletes acted as a unifying element and
diverted attention from internal political problems such as the power struggle in state or
the weak economy. Although African-American Jesse Owens became the most successful
athlete of the Games, Nazi propaganda succeeded in using the German victory in the
medal table of nations to confirm Nazi racial theory about the superiority of the Aryan
race.
According to the hypothesis, the Nazis used the Olympic Games to abandon the
unfavorable foreign policy situation and to improve the image of Germany in the
international community through the acquisition of foreign public opinion on their side.
Adolf Hitler wanted to achieve this goal by making great cultural achievements. We can
undoubtedly call the Olympic Games a great cultural achievement. The Nazis have
invested enormous resources in promoting games both at home and abroad. At that time,
they were the best organized Olympics. Despite all the measures taken by the Nazi
regime, I cannot evaluate the 1936 Olympics as successful with the Nazi goal declared.
Great attention was paid to journalists and it was true that some considered the Games to
be successful in all respects. There have been opinions that critics are wronging the
German people. However, critical political commentators were not allowed into Germany
and there was no clear consensus on the Olympic Games. Newspapers did not hold a
unified stance, even though the precision and organization of the games was highlighted
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in almost every article. The secret report of the Foreign Office and the Ministry of
Propaganda confirms, that the Games were not successful. From the analysis of this
document follows that in 7 states the games were reported positively, in 20 mixed and in
10 negatively. The games were positively reported in states that did so before the games.
It cannot be generally said that German propaganda has failed. Olympic propaganda
worked efficiently and very progressively, with only one state, namely the Soviet Union,
completely opposing games. But the critical comments and voices were not completely
silenced. In the foreign press there was no rapid change in the overall view of the Nazi
regime. The Nazis failed to get foreign opinion on their side. Just as the Berlin games
have confirmed the Nazi supporters in their view that Germany is a peaceful and
prosperous state, it has also confirmed its critics who, in the perfect organization and
ubiquitous support of the militant regime, have seen a threat to Europe.
Since the establishment of the Weimar Republic, Germany has targeted the deprivation
of the Treaty of Versailles and its equality within the European community. Over the
years, these restrictions have been removed. The games have increased the popularity of
the ruling regime among German residents, which has further strengthened the Nazis'
progress. Immediately after the Olympic Games, Hitler continued to disintegrate the
international treaty system, strengthen his position and prepare for the war. Although Nazi
Germany acquired a superpower position in Europe shortly after the Olympic Games, I
do not attribute this merit to the Olympic Games. It was a long-term strategy outlined by
Adolf Hitler in the early days of the fascist movement. The Olympic Games had not yet
been entrusted to Germany at the time of planning this strategy, and Hitler was very
opposed to them until 1933. Despite all the steps of Nazi Germany in both internal and
external politics, delegates at the IOC in 1939 awarded the 1940 Winter Olympics to
Germany again. This move of the IOC cannot be interpreted as the success of the Berlin
Games, but rather as evidence of the IOC's affection for fascist ideas. The IOC was
willing to cooperate with the Nazis and ignore the violations of the Olympic principles in
exchange for perfectly organized games that would strengthen the Olympic Movement in
the world. The Olympic Games had no significant impact on the Third Reich's actions in
foreign policy. If German officials were concerned about Germany's positive image
abroad and the Olympic principles, they would not approach an aggressive policy that
inevitably led to world war and damage to Germany's reputation abroad.
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