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1. Úvod
Lidové povstání, které proběhlo v červnu roku 1953 v Německé demokratické
republice (NDR), lze považovat za jednu z nejvýznamnějších historických událostí
v poměrně krátké, čtyřicetileté historii této země. Ve všeobecném povědomí je tato událost
známá především jako „17. červen“.1
V poválečné středovýchodní Evropě se sice nejednalo o první protest proti zavádění
systému dle sovětského vzoru po úmrtí J. V. Stalina – již v dubnu 1953 proběhly
v Československu nepokoje na Hané (jejich první vlna v Prostějově souvisela bezprostředně
se stržením pomníku prezidenta T. G. Masaryka a nevolí vůči režimu), v květnu téhož roku
následovaly po provedení zapírané měnové reformy protesty v Plzni i dalších městech napříč
ČSR. Jejich hybateli byli obdobně jako ve východoněmeckém případě dělníci, tedy vrstva
představující pilíř socialistické společnosti.2 Za první velkou poststalinskou krizi je však
považováno právě povstání v NDR.3
Změna v sovětském politickém vedení a její vliv na vývoj v NDR je jednou
z diskutovaných otázek „17. června“.4 Dalším, dodnes sporným, bodem problematiky je
otázka, zda se jednalo o lidové či dělnické povstání, a otázka role Západu. Řešeny jsou též
důsledky události a v neposlední řadě její příčiny.
Poslední zmíněná otázka je zároveň hlavním tématem předkládané práce.
V současné historiografii lze často zaznamenat názor, že v širším kontextu je možné za
příčinu události považovat již samotný poválečný vývoj na německém území – tedy zejména
rozštěpení německého národa v rámci zhoršujících se vztahů mezi západními spojenci a
Svazem sovětských socialistických republik (Sovětským svazem, SSSR), vznik dvou
německých států a prosovětský kurz, který byl postupně již od prvních poválečných měsíců
na východoněmeckém území zaváděn.5 Zejména v 50. letech minulého století byly příčiny
události hledány ještě v hlubší minulosti.

1

Beate Ihme-Tuchel, Die DDR, 2. unveränderte Auflage, Kontroversen um die Geschichte (Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007), 23.
2 Pavel Marek, „Protikomunistické demonstrace v Československu v roce 1953“, Securitas Imperii 24, č.
01/2014 (leden/červen 2014): 10–34.
3 Ihme-Tuchel, „Die DDR“, 27.
4 Ibid., 27.
5 Gerhard A. Ritter, „Der 17. Juni 1953: Eine historische Ortsbestimmung“, in: Roger Engelmann, IlkoSascha Kowalczuk, eds., Volkserhebung gegen den SED-Staat: Eine Bestandaufnahme zum 17. Juni 1953,
Analysen und Dokumente, Wissenchaftliche Reihe der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 2005), 21, též. Ihme-Tuchel, „Die DDR“, 23.
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Z hlediska sociálních dějin lze události „17. června“ sledovat jako vzdor širokých
mas obyvatelstva vůči systému, kdy dochází k legitimnímu použití násilí jednotlivci v rámci
různých společenských vrstev či skupin, a to proti politické zvůli. V 19. a 20. století lze
v otázkách vzdoru, a to nejen na německém území, hledat přímou souvislost s postupující
industrializací, urbanizací, ale též se vznikem národních států i nástupem totalitních režimů,
které na základě populistického zneužití vzdoru mobilizovaly voličskou základnu budoucích
vedoucích politických stran.
V kontextu vzdoru vůči systému se nabízí též srovnání s významnými mezníky
německé a evropské historie, jako je např. revoluční rok 1848 a následný krach přijetí říšské
ústavy Národním shromážděním ve Frankfurtu, dále pak též s vývojem v letech 1918–1919
či 14. červencem 1789, kdy útoky na východoněmecké věznice mohou představovat paralelu
k útokům na francouzskou Bastilu. Po roce 1953 pak prostor pro komparaci skýtají roky
1956, 1968 a v neposlední řadě též rok 1989.6
V prvotních písemných zpracováních události lze zaznamenat příklon k odboji. Ten
byl po druhé světové válce v německém kolektivním vědomí, obdobně jako otázka
nacistických zločinů, spíše vytěsňován. V rámci širších vrstev obyvatelstva bylo na jeho
zástupce pohlíženo jako na solitéry, skupina kolem hraběte Clause Schenka von
Stauffenberga byla vnímána jako elitářská. Tento postoj ve společnosti částečně přetrvával
až do 60. let minulého století.7
Západoněmecká politická reprezentace se snažila události „17. června“ s tradicí
německé rezistence naopak spojovat, a to s odkazem na „potlačenou odvahu, ochotu
nasazení života pro bližního i na odhodlání bojovat za lepší svobodnější Německo“. Při
odhalení Pomníku 20. července 1944 v roce 1953 označil západoberlínský primátor Ernst
Reuter událost jako „druhé pozdvižení pochodně“. Již koncem června 1953 byly ve
Spolkovém sněmu v souvislosti s událostí projednávány návrhy na zavedení placeného
svátku či významného dne. Kompromisem byl nakonec v režimu „dne pracovního klidu“

6

Thomas Lindeberger, „ ,Gerechte Gewaltʻ – Der 17. Juni 1953 – Ein weißer Fleck in der historischen
Protestenforschung“, in: Hendrik Bispinck et al., eds., Aufstände im Ostblock: Zur Krisengeschichte des
realen Sozialismus, Forschungen zur DDR-Gesellschaft (Berlin: Ch. Links Verlag, 2004), 113–126.
K událostem let 1848–1949 a 1918–1919 blíže např. Helmut Müller, Karl Krieger, Hanna Vollrath, eds.,
Dějiny Německa. Dějiny států. (Praha: Nakladatelství lidové noviny, 1995), 156–161 a 229–238.
7
Axel Smend, „Der 20. Juli 1944 und seine Rezeption nach dem Krieg in Ost und West“
(Vortragveranstaltung im Berlin-Saal der Zentral-und Landesbibliothek, přepis), Verein für die Geschichte
Berlins e. V., 2., též Stefan Brant (Klaus Harpprecht), u. m. von Klaus Böllig, Der Aufstand – Vorgeschichte,
Geschichte und Deutung des 17. Juni 1953 (Stuttgart: Steingrüben Verlag, 1954), 315.
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odhlasován „Den německé jednoty“. Proti přijetí návrhu se vyslovili pouze komunisté.8
Spojitost mezi aktivitami odboje a událostmi „17. června“ zmínil např. již v roce
1954 v jedné z prvních prací věnovaných události – Der Aufstand – Vorgeschichte,
Geschichte und Deutung des 17. Juni 1953 publicista Klaus Harpprecht (alias Stefan Brant),
který povstání sledoval jako zpravodaj Rozhlasu v americkém sektoru Berlína (Rundfunk
im amerikanischen Sektor, RIAS). Události „17. června“ pro něj představují
„sumarizovanou a kumulovanou vůli k odporu u velkého množství jednotlivců, která
zmobilizovala široké masy obyvatelstva.“ Hlavní spojnici pro něj představuje základní
společný rys obou událostí – „kontinuální odpor a boj proti totalitarismu s cílem obnovit
právní stát“. Harpprecht odkazuje na možnost nápravy událostí roku 1945, ale též prohry
z nástupu nacismu v roce 1933.9
V NDR byl po eskalaci situace v „demokratickém“ sektoru Berlína a dalších městech
na jejím území spouštěčem a organizátorem události označován Západ. Většina autorů
rešeršované literatury spatřuje příčiny události především v bezohledné politice Jednotné
socialistické strany Německa (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED), která se
vyprofilovala jako vedoucí strana východoněmecké Národní fronty. Za mezník
v problematice je považována II. stranická konference SED v červnu 1952. Výsledkem
vrcholné celostranické schůzky bylo vyhlášení budování socialismu v zemi.10 Ambiciózní a
nerealistický plán pak se svými negativními dopady na ekonomiku i společnost postupně
vedl zemi, ale i stranu, do krize, která červnovými událostmi eskalovala. Ohledně
bezprostřední příčiny (či katalyzátoru) událostí „17. června“ – neúnosného zvýšení
pracovních norem – panuje v rámci rešeršované literatury značná shoda.
Cílem mé práce je nalezení příčin událostí 17. června, a to v širším kontextu. Při
zpracování tématu vycházím zejména z poslední výše uvedené teze. V jednotlivých
kapitolách práce se zaměřím na situaci v NDR před událostí, a to z několika hledisek: vznik
dvou německých států, politika SED a její dopady na životní podmínky obyvatel NDR a to
před a po II. stranické konferenci, ale též vývoj v SSSR a jeho vliv na situaci v NDR i
samotné SED a v neposlední řadě též na bezprostřední reflexi událostí jak na Západě, pro
který událost znamenala především vymezení se a protest proti sovětskému systému, tak i
8

Erhart Neubert, „Geschichtspolitische Aspekte des 17. Juni 1953“, Bundeszentrale für politische Bildung,
28. 6. 2013, 26. 3. 2018 dostupné online na
http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/164144/geschichtspolitische-aspekte-des-17juniBPB.
9
Brant, „Der Aufstand“, 314–315, též Neubert, „Geschichtspolitische Aspekte“.
10 Ibid., 23.
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na Východě, tedy na tezi „západního puče“, který SED zmiňovala již bezprostředně po
červnové eskalaci situace v zemi. Např. již 18. června 1953 uvedl přední stranický ideolog
Karl Eduard von Schnitzler v prohlášení odvysílaném ve východoněmeckém státním
rozhlase, že stávky a protesty byly zneužity západními provokatéry a požadavky obyvatel
na snížení norem a svobodné volby nevyjadřovaly jejich skutečnou vůli.11 Nejzaťatější
příznivci východoněmeckého režimu se tohoto náhledu na vývoj situace v zemi nehodlali
vzdát ani přes výrazný posun ve výzkumu události po sjednocení Německa.12 Výše uvedené
dílčí otázky reflektuje struktura mé práce. V jejím závěru se pak pokusím shrnout průběžné
výsledky výzkumu a zasadit je do kontextu tak, aby bylo možné ověřit či případně vyvrátit
předpoklad, že příčinou událostí 17. června byla především politika SED a její nepříznivé
dopady na životní situaci obyvatel NDR.
Řešenou otázku lze zařadit do oblasti prvních politických krizí v zemích
středovýchodní Evropy, přičemž v českém prostředí je řešena totiž v rámci tohoto období a
tématu nejčastěji. Rok 1953 a úmrtí J. V. Stalina skýtal naději pro uvolnění napětí mezi
západními spojenci a SSSR, které postupně od roku 1945 přerostlo ve vzájemnou rivalitu a
bipolární uspořádání světa – konec druhé světové války znamenal i konec dočasné
spojenecké pospolitosti a stal se východiskem pro sovětské snahy ovládnutí zemí střední a
východní Evropy. V roce 1946 se vyostřila situace v Řecku, Turecku a Íránu, ale též v Asii
a dřívější spolupráce i společná témata se změnila v konfrontační politiku a pozdější
studenou válku. Jedním ze zásadních bodů, ve kterém na sebe narážely zájmy západních
spojenců a SSSR bylo právě poražené Německo, kde nemožnost dohody a absence mírové
smlouvy postupně vedly ke vzniku dvou států – SRN a NDR.13
S ohledem na teritoriální zařazení se tématu práce i výzkumné otázce dostává
největší pozornosti právě v německém prostředí. Důležitým mezníkem ve výzkumu
problematiky byly události roku 1989 a následné znovusjednocení Německa.
V předcházejícím období byla událostem věnována pozornost především ve Spolkové
republice Německo, ovšem výzkum značně ztěžovala nedostupnost východoněmeckých
archivů. Právě s jejich otevřením získal výzkum nový rozměr. Z tohoto hlediska byly
významné dokumenty z centrálního archivu SED, východoněmeckého vojenského archivu

Přepis komentáře propagandisty SED Karla Eduarda von Schnitzlera k lidovému povstání 17. června 1953
z 18. června 1953, převzato z rozhlasového archivu NDR, in: Klaus Schroeder, Die DDR: Geschichte und
Strukturen, Kompaktwissen für Schülerinnen und Schüler (Ditzingen: Reclam, 2017), 153.
12 Ihme-Tuchel, „Die DDR“, 38.
13
Vladimír Nálevka, Horké krize studené války, Edice Moderní dějiny, (Praha: Vyšehrad, 2010), 11–16.
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a v neposlední řadě též z archivů Ministerstva vnitra a Ministerstva pro státní bezpečnost,
které dosavadní výzkum výrazně doplnily. Výsledky bádání lze, i přes výše uvedené,
považovat za uspokojivé a ani na základě nově dostupných pramenů nebyla nutná zásadní
revize výzkumu.14
Dosavadní poznatky byly doplněny především o podrobnosti průběhu událostí
v jejich dalších centrech nepokojů v NDR (výzkum dění v Berlíně byl s ohledem na jeho
specifické uspořádání na dobré úrovni). Tehdejší oficiální historiografie v NDR následovala
již zmíněnou verzi „západního fašistického puče“ a s odstupem času byla události věnována
stále menší pozornost, zřídka byly zmiňovány zcela zásadní otázky – např. účast a role Rudé
armády.15 Velké pozornosti se tématu dostalo v roce 2003, kdy od události uplynulo padesát
let. Právě v tomto období lze mezi veřejností zaznamenat i nárůst povědomí o události a
jejím průběhu.16 V současné době jsou k dispozici i dílčí prameny ze sovětských archivů,
které poskytují cenné informace o přístupu představitelů SSSR, jakožto i o míře jejich
informovanosti o celkové situaci v NDR, a to již několik měsíců před červnovou eskalací.17
S ohledem na rozsah a druh předkládané práce budou ze širokého množství původní
německé literatury použity především odborné tituly dostupné v českých knihovních
fondech. Pro vymezení tématu a formulaci výzkumné otázky považuji za vysoce přínosný
titul Die DDR od politoložky Beate Ihmeové-Tuchtelové věnující se dějinám NDR
ve východoevropském kontextu (vydáno v rámci řady „Kontroversen um die Geschichte“,
koncipované pod vedením Arnda Bauerkämpera, Petera Steinbacha a Edgara Wolfruma).
Celá tato edice si klade za cíl především vytyčení a bližší rozbor základních otázek výzkumu
vybraných oblastí německé historie (včetně dílčích témat) a je tak primárně vhodným
východiskem pro základní orientaci v německé historii i zkoumané problematice.18
V tomto ohledu je třeba zmínit též sborník příspěvků vybraných autorů
Volkserhebung gegen den SED-Statt – Eine Bestandsaufnahme zum 17. Juni 1953, vydaný

Karl Wilhelm Fricke, „Die Nationale Dimension des 17. Juni 1953“, Aus Politik und Zeitgeschichte
B23/2003, (Juni 2003): 5–6.
15 Oldřich Tůma, „17. červen v nejnovější německé historiografii“, Soudobé dějiny 1/1995 (jaro 1995), 58-61.
K 26. 3. 2018 dostupné na https://kramerius.lib.cas.cz/search/i.jsp?pid=uuid:343b8607-539a-11e1-102714

01143e3f55c&q=soudob%C3%A9%20d%C4%9Bjiny%201%201995&fq=model_path:periodical*

Ritter, „Der 17. Juni 1953“, 16.
Viz např. Klaus-Dieter Müller, Joachim Scherrieble, Mike Schmeitzner eds., Der 17. Juni 1953 im Spiegel
sowjetischer Geheimdienstdokumente: 33 geheime MWD-Berichte der Bevollmächtigten des
Innenministeriums der Sowjetunion in Deutschland vom 31. Mai bis zum 18. Juli 1953 über die Ereignisse in
der DDR (Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2008).
18 Beate Ihme-Tuchel, Die DDR, 2. unveränderte Auflage, Reihe Kontroversen um die Geschichte,
(Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007), 23.
16
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pod vedením Rogera Engelmanna a Ilko-Saschy Kowalczuka po konferenci pořádané
Úřadem spolkového pověřence pro výzkum dokumentace východoněmecké tajné policie
(Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik, BStU) právě u příležitosti 50. výročí události v červnu
2003 v Berlíně.19 Oba autoři patří ke stálým spolupracovníkům BStU a těžištěm jejich práce
jsou dějiny NDR, přičemž Ilko-Sasha Kolwalczuk se vedle dalších témat zaměřuje přímo na
dějiny východoněmeckého odporu i samotného „17. června“.20 V práci použiji zmíněný
sborník, dále pak též titul „Forschungen zur DDR-Geschichte“ vydaný společně pod
vedením I.-S. Kowalczuka, Armina Mittera a Stefana Wolleho: Der Tag X –17. Juni 1953 –
Die „Innere Staatsgründung“ der DDR als Ergebnis der Krise 1952/54.21
Komplexní náhled na řešené téma v linii příčiny – průběh – důsledky přináší další
Kowalczukův titul 17. 6. 1953: Volksaufstand in der DDR: Ursachen – Abläufe – Folgen22
a monografie Der 17. Juni 1953 – Legende und Wirklichkeit od publicisty Volkera Koopa23
či Kein Tag der deutschen Einheit – 17. Juni 1953 od historika Thomase Flemminga24.
K zasazení události do mezinárodního kontextu budu pracovat především
s následujícími tituly: Die Deutschland Frage vom 17. Juni 1953 bis zu den Genfer
Viermächtekonferenz von 1955, sborník vydaný pod vedením politologa Dietera
Blumenwitze25, dále se sborníkem vedeným německým historikem a politologem
zaměřujícím se na středovýchodní Evropu Janem Foitzikem26 Entstalinisierungskrise in
Ostmitteleuropa 1953–1956 – Vom 17. Juni bis zum ungarischen Volksaufstand – Politische,

Roger Engelmann, Ilko-Sascha Kowalczuk, eds., Volkserhebung gegen den SED-Staat: Eine
Bestandaufnahme zum 17. Juni 1953, Analysen und Dokumente, Wissenchaftliche Reihe der
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik (BStU), (Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2005).
20 Profily autorů na stránkách BStU, dostupné k 26. 3. 2018:
19

https://www.bstu.bund.de/DE/Wissen/Forschung/Mitarbeiter/engelmann.html
https://www.bstu.bund.de/DE/Wissen/Forschung/Mitarbeiter/kowalczuk.html

Ilko-Sascha Kowalczuk, Armin Mitter, Stefan Wolle, eds., Der Tag X 17. Juni 1953: Die „Innere
Staatsgründung“ der DDR als Ergebnis der Krise 1952/54, Forschungen zur DDR-Geschichte, Band 3
(Berlin: Ch. Links Verlag, 1995).
22
Ilko-Sascha Kowalczuk (u. Mitarbeit von Gudrun Weber), 17. 6. 1953 – Volksaufstand in der DDR:
Ursachen – Abläufe – Folgen, Edition Temmen, (Berlin: Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, 2003).
23 Volker Koop, Der 17. Juni 1953: Legende und Wirklichkeit (Berlin: Siedler Verlag, 2003).
24 Thomas Flemming, Kein Tag der deutschen Einheit 17. Juni 1953 (Berlin–Brandenburg: be.bra Verlag,
2003).
25 Dieter Blumenwitz, eds., Die Deutschlandfrage vom 17. Juni 1953 bis zu den Genfer Viermächtekonferenz
von 1955, Studien zur Deutschlandfrage, Band 10 (Berlin: Duncker & Humblot, 1990).
26 Profil autora na stránkách Institutu soudobých dějin v Mnichově, dostupné k 26. 3. 2018:
21
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militärische, soziale und nationale Dimensionen27. Dalším titulem, který se věnuje
postalinským otřesům ve východním bloku, je sborník Aufstände im Ostblock – Zur
Krisengeschichte des realen Sozialismus, vydaný kolektivem německých autorů v rámci
edice „Forschungen zur DDR–Gesellschaft“ pro Institut soudobých dějin v Berlíně a
Mnichově a Centrum pro výzkum soudobých dějin v Postupimi.28 V české literatuře se na
problematiku zaměřují autoři v následujících syntézách: Popely ještě žhavé – Velká politika
1938–1991 (1. díl), Karel Durman29, Dvě století střední Evropy, Jan Křen30, a Východ –
Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989, Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera a
Miroslav Tejchman31. Mezinárodnímu postavení Německa a postoji SSSR k řešení této
otázky na počátku roku 1952 se věnuje rakouský historik Peter Ruggenthaler ve své studii
Neutralita pro Německo, anebo stabilizace východního bloku? Nový důkazní materiál o
přípravě „Stalinovy nóty“ z roku 1952 vydané v periodiku Soudobé dějiny, č. 3–4/2012.32
Za přínosné v rámci tématu pokládám též přepisy zmíněných dokumentů ze
sovětských archivů, publikované v titulu Der 17. Juni 1953 im Spiegel sowjetischer
Geheimdienstdokumente – 33 geheime MWD–Berichte über das Geschehen in der DDR,
které přinášejí náhled na hodnocení vývoje v NDR před událostí, dále pak na zapojení a
zásah Rudé armády, uspořádáno Klausem-Dieterem Müllerem, Joachimem Scherrieblem a
Mikem Schmeitznerem.33 Řada dokumentů vztahujících se ke sledovanému období a tématu
byla přetištěna v titulu Die DDR vor dem Mauerbau – Dokumente zur Geschichte des
anderen deutschen Staates 1949–1961, vydaném pod vedením Dierka Hoffmannna, KarlaHeinze Schmidta a Petera Skyby.34 Další důležitým podkladem pro mou práci je příručka

Jan Foitzik, eds., Enstalinisierungskrise in Ostmitteleuropa 1953–1956: Vom 17. Juni bis zum ungarischen
Volksaufstand: Politische, militärische, soziale und nationale Dimensionen (Paderborn: Schöningh, 2001).
28 Hendrik Bispinck et al., eds., Aufstände im Ostblock: Zur Krisengeschichte des realen Sozialismus,
Forschungen zur DDR-Gesellschaft (Berlin: Ch. Links Verlag, 2004).
29
Karel Durman, Popely ještě žhavé: Velká politika 1938–1991, 1. díl: Světová válka a nukleární mír 1934–
1964 (Praha: Karolinum, 2004).
30
Jan Křen, Dvě století střední Evropy (Praha: Argo, 2005).
31 Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera, Miroslav Tejchman, Východ: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku
1944–1945, 2. vydání (Praha: Libri, 2017).
32
Peter Ruggenthaler, „Neutralita pro Německo, anebo stabilizace východního bloku? Nový důkazní materiál
o přípravě „Stalinovy nóty“ z roku 1952“, Soudobé dějiny XIX, číslo 3-4/2012, (Praha: Ústav pro soudobé
dějiny AV ČR, v. v. i., 2012), 435–456. K 5. 11. 2018 dostupné též online na
http://www.usd.cas.cz/casopis/soudobe-dejiny-3-4-2012/.
33 Klaus-Dieter Müller, Joachim Scherrieble, Mike Schmeitzner eds., Der 17. Juni 1953 im Spiegel
sowjetischer Geheimdienstdokumente: 33 geheime MWD-Berichte über das Geschehen in der DDR (Leipzig:
Leipziger Universitätsverlag, 2008).
34
Dierk Hoffmann, Karl-Heinz Schmidt, Peter Skyba, Die DDR vor der Mauerbau: Dokumente zur Geschichte
des anderen deutschen Staates 1949–1961, Serie Piper Dokumentation, herausgegeben von Peter Longerich
(München–Zürich: Piper,1993).
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Die SED – Geschichte, Organisation, Politik – Ein Handbuch vydaná pod vedením
Andrease Herbsta, Gerda-Rüdigera Stephana a Jürgena Winklera, která mapuje vývoj SED,
navíc jsou v ní přetištěny i vybrané stranické dokumenty.35 Za velmi cenný zdroj zejména
z hlediska chronologie a následného zařazení do kontextu považuji 1. díl z řady „Archiv der
Gegenwart“ – Deutschland 1949–1999, Band 1. 1948–1953.36 V oblasti zmapování vývoje
ve společnosti použiji vedle titulů, které komplexně mapují vývoj v NDR, pro téma přínosný
považuji např. přehled Die DDR 1949–1990 od Michaela F. Scholze37, či další tituly z oblasti
východoněmeckých hospodářských a sociálních dějin. Z hlediska přístupu a role Západu
(zejména Spojených států amerických, USA) považuji za přínosnou práci amerického autora
Christiana F. Ostermanna, působícího v Mezinárodním výzkumném centru Woodrowa
Wilsona, The United States, The East German Uprising of 1953 and the Limits of Rollback,
vydanou v rámci projektu „Cold War International History Project“38, dále též příspěvek Zur
Rolle Westdeutschlands und West-Berlin am 16./17. Juni 1953 od Manfreda Rexina v již
zmíněném sborníku Volkserhebung gegen den SED-Staat – Eine Bestandaufnahme zum 17.
Juni 195339.

Andreas Herbst, Gerd-Rüdiger Stephan, Jürgen Winkler, eds., Die SED: Geschichte – Organisation –
Politik, Ein Hanbuch (Berlin: Dietz Verlag, 1997).
36 Michael Coenen, Margarete Müller-Marsall, eds., Deutschland 1949–1999, Band 1. April 1948–September
1953, Archiv der Gegenwart (Sankt Augustin: Siegler, 2000).
37
Michael F. Scholz, Die DDR 1949–1990 in Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte, 10. völlig neu
bearbeitete Auflage, Band 22., (Stuttgart: Klett-Cotta, 2009).
38 Christian F. Ostermann, The United States, The East German Uprising of 1953 and the Limits of Rollback,
Working Paper No. 11, Cold War International History Project (Washington DC: Woodrow Wilson
Intrnational Center for Scholars, 1994).
39
Manfred Rexin, „Zur Rolle Westdeutschlands und West-Berlin am 16./17. Juni 1953“, in: Engelmann,
Kowalczuk, eds., „Volkserhebung gegen den SED-Staat: Eine Bestandaufnahme zum 17. Juni 1953“, 84–85.
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2. Rozštěpení poválečného Německa
2.1 Otázka poválečného uspořádání a cesta ke vzniku dvou
německých států
Základy poválečného uspořádání byly formovány již v průběhu 2. světové války,
výrazným mezníkem v tomto procesu bylo zapojení USA do válečného konfliktu v roce
1941 a následný obrat ve prospěch antihitlerovské koalice v letech 1942–1943. Otázka
poválečného uspořádání byla řešena již od roku 1941 v rámci schůzek vrcholných
představitelů a ministrů zahraničních věcí USA, SSSR, Velké Británie – tzv. Velké trojky.
Východiskem pro formulaci společných cílů v otázce postupu proti státům Osy
představovala Atlantická charta (1941) a pozdější Deklarace Spojených národů (1942).40
V rámci jednání docházelo od roku 1943 mezi Spojenci k dílčím sporům – Sověty byla
problematicky vnímána zejména otázka otevření tzv. druhé fronty v Evropě či Brity
předkládané koncepty budoucího uspořádání kontinentu v rámci federací a konfederací.
Západními spojenci bylo naopak rezervovaně přijímáno např. rozpuštění Kominterny. 41
V otázce Německa navrhovali západní spojenci v rámci jednání Velké trojky
v Teheránu na konci roku 1943 jako možnou cestu k zamezení případné německé agrese
variantu rozčlenění Německa na několik částí, izolování militantní oblasti Pruska, a to
formou zmíněné federace či konfederace s dalšími státy. Josif V. Stalin tuto variantu
odmítal, možnost zamezení případné budoucí agrese pro něj představovala spíše
ekonomická, branná a bezpečnostní opatření.
V roce 1944 byla řešením německé otázky pověřena Evropská poradní komise.42
USA a Velká Británie diskutovaly plán amerického ministra financí Morgenthaua, který
počítal s rozdělením Německa na několik menších celků a s jeho agrarizací. Roosevelt své
stanovisko k tomuto návrhu později změnil, otázka poválečného uspořádání poraženého
Německa měla být řešena v rámci případné společné okupace.43

40

Zdeněk Veselý, Dějiny mezinárodních vztahů, 3. upravené vydání. (Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk,
2014). 287–295.
41
Ibid., 291–296 a Zápis o 92. mimořádné schůzi vlády ČSR se zprávou E. Beneše o jednání v USA
(dokument č. 43), in: Jan Němeček, Helena Nováčková a Ivan Šťovíček, Edvard Beneš v USA v roce 1943,
Dokumenty, Sborník archivních prací 49, č. 2 (Praha: 1992), s. 537.
42
Ibid., 295 a 316.
Též Department of State, The United States and Germany 1945–1955, Department of State Publication 5827,
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Proti variantě rozčlenění Německa se vyslovili i odborníci z Velké Británie, a to
s odkazem na možné ekonomické a sociální problémy a jejich nežádoucí dopad v otázce
získávání reparačních nároků.44 Evropská poradní komise v září 1944 vypracovala Dohodu
o spojeneckých okupačních zónách a správě tzv. Velkého Berlína, v listopadu téhož roku
byla připravena spojenecká Dohoda o správě okupovaného Německa v rámci Kontrolní rady
a Komandatury v Berlíně. Po připomínkovém řízení a postupném odsouhlasení byly tyto
dokumenty zástupci Velké trojky přijaty v únoru 1945 v rámci konference v Jaltě.45 Během
jednání na Krymu byl ze strany západních spojenců učiněn ústupek vůči SSSR v otázce
sestavení polské vlády, přičemž Stalin v rozporu s cíli Deklarace o osvobozené Evropě
přijaté na konferenci odmítal v otázce polských voleb mezinárodní dohled. Američané se
jeho postoji a požadavky cítili obecně znepokojeni. Formulace deklarace poskytla později
Sovětům prostor k jejímu porušování.46
Necelý měsíc po německé kapitulaci byla v Berlíně 5. června 1945 podepsána
Deklarace o německé porážce a veškerou moc nad Německem vykonávali Spojenci. Na
základě dalších ujednání z Postupimi na přelomu července a srpna 1945 měla být mj.
samospráva na německém území obnovována tzv. „zdola“, prozatím tedy bez centrální
celoněmecké vlády.47 Reparační nároky měly plynout z jednotlivých zón, přičemž Sověti si
navíc nárokovali reparace ze západních oblastí, což částečně kompenzovali dodávkami
potravin.48
Vztahy mezi Spojenci se však dále zhoršovaly a problematická byla též otázka
Německa. Zatímco Američané a Britové prosazovali obnovu německé ekonomiky, Sověti a
Francouzi viděli jako jedinou možnou cestu k zamezení případné další německé agrese
ekonomické oslabení. Neshody se promítly i do spolupráce v rámci Kontrolní komise a
otázka uzavření mírové smlouvy tím byla dále komplikována.49
44
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2.2 Vznik dvou německých států
Obnova politického života probíhala rychlejším tempem v sovětské okupační zóně,
kde se postupně zvyšoval vliv komunistů (Komunistische Partei Deutschlands, KPD). Ti se
na jaře 1946 sloučili se sociálními demokraty a vznikla tak SED. Sociální demokraté
v západních zónách sloučení s KPD odmítli. Vedle těchto stran se vyprofilovala též liberální
uskupení – svobodní demokraté (Freie Demokratische Partei, FDP) v západních zónách a
liberální demokraté (Liberal Demokratische Partei Deutschlands, LDPD) v sovětské zóně.
Další výraznou stranou, především v západních zónách, byli křesťanští demokraté
(Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU a v Bavorsku Christlich-Soziale
Union in Bayern, CSU).50
Vedle rozdílného politického vývoje se do procesu poválečného štěpení Německa
promítly zhoršující se vztahy mezi Spojenci a zvolna nastupující studená válka. Zásobovací
krize vedla na počátku roku 1947 ke spojení britské a americké okupační zóny. V USA byl
následně vyhlášen Plán evropské obnovy (European Recovery Plan, ERP, též Marshallův
plán), přičemž nabídka účasti směřovala vedle dalších evropských zemí též k SSSR. Sověti
však nesouhlasili s podmínkou zveřejnění své ekonomické situace a participaci zapověděli i
zemím, které se postupně po roce 1945 ocitly ve sféře jejich vlivu. Velká Británie a Francie
naopak nabídku přijaly, velký zájem byl též na účasti západních okupačních zón
v Německu.51 Další jednání o mírové smlouvě byla neúspěšná, sovětské návrhy na vytvoření
jednotné německé centrální vlády západní spojenci odmítli a s ohledem na zapojení „svých“
okupačních zón do ERP učinili kroky vedoucí k postupnému vzniku samostatného
západoněmeckého státu. Na jaře 1948 se se zástupci zemí Beneluxu a bez účasti SSSR
dohodli na zavedení samostatné západoněmecké měny a sovětský zástupce opustil Kontrolní
komisi. Stalin na tyto kroky reagoval v červnu zavedením vlastní měny v sovětské zóně,
přičemž počítal s její platností na území celé německé metropole. Situace následně
eskalovala první berlínskou krizí.52
V červenci 1948 byly zástupcům vlád v západních okupačních zónách předány
pověřovací listiny k vytvoření ústavodárného shromáždění (tzv. Frankfurtské dokumenty),
v jehož kompetenci byla příprava provizorní ústavy budoucí federace – tzv. Základního
zákona (Grundgesetz). Při formulaci mělo být počítáno s případným uplatněním na území
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sovětské okupační zóny.53 Prozatímní ústava byla schválena západními spojenci a přijata
Parlamentní radou. V srpnu 1949 proběhly první volby do Spolkového sněmu (Bundestag)
a 7. září 1949 byla vyhlášena Spolková republika Německo (SRN), jejíž suverenita však
stále byla omezována okupačním statutem.54
V sovětské zóně svolali komunisté již v prosinci 1947 Německý lidový kongres za
jednotu a spravedlivý mír. Účastníci byli delegováni zejména stranami činnými v zóně,
především však z řad členů SED. Shromáždění žádalo ustavení celoněmecké vlády a
přípravu mírové smlouvy. Následně byla v rámci druhého Lidové kongresu v březnu 1948
zvolena Lidová rada, ve které měly většinové zastoupení opět místní strany. Na jaře 1949
připravila Lidová rada ústavu s platností pro celé Německo. Po jejím potvrzení kongresem
a po dalších volbách do Lidové rady byl jejími zástupci přijat Manifest národní fronty.
Lidová rada byla prohlášena za Prozatímní lidovou sněmovnu (Provisorische
Volkskammer), ústava vstoupila v platnost a 7. října 1949 vznikla NDR.55 Založení NDR
označil J. V. Stalin ve svém blahopřejném telegramu čelním východoněmeckým
představitelům za „zlomový bod v historii Evropy“.56
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3. NDR na přelomu 40. a 50. let
3.1 Profilace SED a její politika
SED se ještě před založením NDR vyprofilovala jako strana s obdobnou strukturou
a vnitřními mechanismy jako sovětská Komunistická strana Ruska (bolševiků), později
Všesvazová komunistická strana (bolševiků) v SSSR ve 20. letech minulého století. V rámci
své první stranické konference na začátku roku 1949 byla SED prohlášena tzv. „stranou
nového typu“ s neformální vedoucí politickou úlohou (v ústavě zakotveno až od roku 1968).
Obdobně jako tehdejší sovětská VKS(b) byla i SED postavena na kádrech a dosazené
garnituře v nejvyšším vedení. Vyloučena byla tvorba politických frakcí, veškerá moc se
soustředila do rukou nejvyšších představitelů politbyra, jakožto formálně kolektivního
orgánu. Fungování strany i její rozhodovací pravomoci podléhaly kontrole nástupnické
organizace poválečné sovětské vojenské správy (Sowjetische Militärische Administration,
SMAD) – Sovětské kontrolní komise (Sowjetische Kontrollkommission, SKK) v Berlíně i
dohledu Moskvy.57 Se sovětským vedením bylo konzultováno i samotné vyhlášení a budoucí
struktura fungování orgánů NDR.
V září 1949 probíhala k těmto otázkám jednání za účasti vedoucích funkcionářů
SED, budoucích čelných představitelů NDR – prezidenta Wilhema Piecka, ministerského
předsedy Otto Grotewohla, jeho zástupce a později též generálního tajemníka SED Waltera
Ulbrichta. Své představy o budoucím fungování pak výše uvedení shrnuli v dopise
adresovaném přímo J. V. Stalinovi – mj. měla být v průběhu října 1949 vytvořena
východoněmecká vláda, z Lidové rady měla vzniknout zmíněná provizorní Lidová
sněmovna a Zemská sněmovna, přičemž v jejich kompetenci byla volba prezidenta. Situace
v západních zónách byla s odvoláním na závěry z Postupimi popsána jako ozbrojená
intervence. Navrženi byli též kandidáti na vedoucí funkce a zdůrazněna byla i nutnost
udržování zpravodajské sítě v západních zónách. Dalším požadavkem bylo zmírnění dopadů
denacifikačního procesu, a to vzhledem k navrácení volebních práv a práv výkonu povolání
osobám denacifikací dotčeným. Moskva vyslovila s návrhy souhlas, přičemž v rámci
budoucí východoněmecké vlády měl působit na její návrh stálý zástupce SSSR.58

57

Ibid. 276–281.
Ilko-Sascha Kowalczuk, Das bewegte Jahrzent – Geschichte der DDR von 1949 bis 1961. Zeitbilder,
(Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2006), 6–8.
58

14

NDR byla formálně demokratickou parlamentní republikou. Ústava byla připravena
po vzoru ústavy tzv. Výmarské republiky, kdy poválečné Německo představovalo jako celek
„nedělitelnou demokratickou republiku“ s jedním občanstvím. Veškerou moc měl
vykonávat lid a každý občan měl právo a povinnost se na chodu státu podílet.
V nejvyšších orgánech však měla SED zajištěnu většinu, a to díky zařazení svých
členů ve frakcích masových organizací (odbory, mládežnické, kulturní aj. svazy.). Strana na
přelomu 40. a 50. let postupně ovládla i další klíčové oblasti – zejména hospodářství, justici,
bezpečnost a školství. Po sovětském vzoru byla v roce 1950 ustavena Státní plánovací
komise, dohled nad fungováním hospodářství a potírání případné kriminality a protistátní
činnosti byl zajištěn Ústřední komisí pro státní kontrolu. Zřízeny byly státní banka, vrchní
soud a vrchní státní zastupitelství, systém soudnictví prošel účelovou personální obměnou.
V oblasti bezpečnosti byl v rámci Ministerstva vnitra zaveden systém vzdělávání členů
bezpečnostních složek a tajně byl zahájen proces jejich vyzbrojování. V roce 1950 bylo ve
spolupráci se sovětskými tajnými službami zřízeno Ministerstvo pro státní bezpečnost.
Pravomoci Lidové sněmovny, vlády i kompetence jednotlivých ministerstev však
byly značně omezeny a rozhodující roli v řízení státu měl stranický aparát. Veškerá
rozhodnutí podléhala dohledu předsednictva, později politbyra, stranického sekretariátu a
ústředního výboru.59
V tomto období, stejně jako v dalších komunistických stranách ve středovýchodní
Evropě, probíhaly v rámci SED čistky namířené proti „vnitřním nepřátelům“. Dopad měly
především na bývalé sociální demokraty, kteří byli postupně vytlačováni z vedoucích pozic
napříč stranickou strukturou. Strana měla být zbavena všech členů, kteří vůči ní i jejímu
novému uspořádání a fungování jakožto i k SSSR zaujímali nepřátelské postoje, dále
straníků s přímou či nepřímou kriminální a nacistickou minulostí a v neposlední řadě těch
členů, kteří vykonávají přímou protistranickou činnost spoluprací s „nepřátelskými“
organizacemi či zahraničními rozvědkami. Tyto (často pouze údajné) prohřešky se pak staly
záminkou k projednávání vyloučení nežádoucích členů ze strany i v rámci případných
vykonstruovaných trestních řízení.60
V roce 1950 proběhly v NDR pod jednotnou kandidátkou Národní fronty první
parlamentní, krajské a komunální volby. Rozložení hlasů však bylo předem stanovené,
59
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přičemž SED mělo připadnout 25 %. Krom toho byly volební výsledky zmanipulovány, SED
navíc získala již zmíněné další hlasy prostřednictvím zástupců společenských organizací.61

3.2 Ekonomická a sociální situace v NDR na přelomu 40. a 50. let
Politické změny měly dopad i na hospodářskou a sociální situaci. Od roku 1949 bylo
centrálním tématem ve společnosti i ekonomice zejména překonání válečných škod. V rámci
dvouletky měly být v letech 1949–1950 obnoveny válkou poškozené či v rámci reparací
demontované průmyslové provozy, aby byla zajištěna dostatečná produkce, která měla
pokrýt sovětské reparační nároky a částečně uspokojit domácí poptávku. Cílem byla rychlá
industrializace dle sovětského vzoru, důraz byl kladen na budování těžkého průmyslu.
Ambiciózních cílů dvouletého plánu sice dosaženo nebylo, v jeho rámci však byly nastaveny
struktury a procesy fungování ekonomiky jakožto základ nadcházející pětiletky.62
Průmyslové provozy byly od prvních poválečných let v rámci denacifikace postupně
vyvlastňovány. V roce 1950 představoval státní podíl v rámci národních podniků
(Volkseigene Betriebe, VEB) již tři čtvrtiny průmyslové produkce a v průběhu 50. let dále
stoupal. Vyvlastňování se dotklo též zemědělství. V rámci poválečné pozemkové reformy
bylo do roku 1947 zabaveno více než 30 % zemědělské půdy, která byla přerozdělována
mezi drobné vlastníky, a to též s cílem získat jejich loajalitu. V roce 1950 bylo takto
přerozděleno již na 66 % vyvlastněných pozemků. Podíl velkých statků s více než 100
hektary půdy v důsledku pozemkové reformy poklesl z původních 28 % na 4 %.63
Ve srovnání se západními zónami nebyly válečné škody sice tak rozsáhlé, avšak
značný odliv surovin a prostředků představovaly sovětské reparační nároky. Po ukončení
demontáží v roce 1948 tak výkon hospodářství představoval pouhých 50–70 % produkce
z roku 1936. Výdaje na odškodnění a sovětskou správu tvořily ještě v roce 1950 25–33 %
HDP. Reparační produkci zastřešovaly až do poloviny 50. let Sovětské akciové obchodní
společnosti (Sowjetische Aktiengesellschaften, SAG), přičemž některé klíčové oblasti
kontrolovaly tyto organizace zcela. Strategicky významná těžba uranu byla nejprve
kontrolována přímo (do roku 1956), později nepřímo sovětským Ministerstvem vnitra.
V průběhu první pětiletky (1951–1955) se východoněmecká ekonomika musela
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vypořádat s nedostatkem zásob černého uhlí a železné rudy. Výkon v průmyslu měl být
zvýšen o 100 %, počítalo se s výrazným růstem efektivity práce. Hlavním cílem bylo
překonání důsledků oddělení od západních zón bohatých na strategické suroviny.
Z politického hlediska představoval plán též omezení kompetencí zemí, později krajů a
zvýšení centralizace. I přesto bylo toto období z ekonomického hlediska jedním
z nejdynamičtějších. V souvislosti se vstupem NDR do RVHP v roce 1950 se zvýšil i podíl
zahraničního obchodu, vývoz směřoval především do ostatních členských zemí a do SSSR.64
Proces denacifikace měl dopad i na sociální rozložení společnosti. Došlo k tzv.
výměně kádrů – na důležitá místa napříč politickým i společenským spektrem byly
dosazovány komunistům loajální osoby. Vzrostl význam dělnické třídy, jež byla státem
protěžována a podporována. Výdělky průmyslových dělníků byly ve srovnání s jinými
zaměstnanci podstatně vyšší, a to především díky snížené daňové zátěži. Zástupci
proletariátu měli také přednostní právo na vzdělání, a tím i možnost lepšího dalšího
pracovního i společenského uplatnění.
Pracovní týden byl šestidenní se směnami po 8 hodinách, mladistvým byly směny o
půl hodinu kráceny. Systém odměňování byl za účelem zvýšení výkonu i objemu výroby
nastaven pobídkově, čítal osm mzdových stupňů, přičemž stupeň 1–4 se vztahoval na
dělníky se základním vzděláním či vyučením, ve stupních 5–8 byly odměňováni dělníci
s vyšší kvalifikací. Průměrný příjem se v r. 1949 pohyboval ve výši 290 marek a postupně
rostl. Obecně byli dělníci považováni za novou „vyšší společenskou vrstvu“, přičemž statut
střední třídy a běžných zaměstnanců na společenském významu postupně ztrácel.65 Byl
zaveden jednotný systém sociálního pojištění i důchodový systém s minimální penzí ve výši
55 marek (1949). Palčivým problémem byla na přelomu 40. a 50. let bytová otázka, kdy
objem výstavby nových jednotek výrazně zaostával za poptávkou.
V rámci sjednocených odborů fungovala již od roku 1947 rekreační služba, v roce
1949 přidělila na 210 tisíc pobytových poukazů a jejich počet v následujících letech prudce
stoupal. Od roku 1951 byl systém dovolených jednotně upraven pro dělníky i další
zaměstnance, každému náleželo 12 dní volna, mladistvým pak podle věku 18 až 21 dní.
Státem organizovaný pracovní odpočinek měl negativní dopady na soukromý sektor
v oblasti ubytovacích služeb. Soukromá zařízení byla obecně vnímána jako nežádoucí
konkurence. V oblasti hostinských služeb mělo být do roku 1953 státem ovládáno již na 100
64
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% zařízení na pobřeží Baltu, a to i za cenu vykonstruovaných trestních řízení proti místním
provozovatelům.66 Tento proces vyvrcholil na počátku roku 1953 tzv. „Operací Růže“
(Aktion Rose).67 Ve prospěch státem organizované dovolené byly zrušeny křesťanské
prázdninové tábory a jejich kapacity byly převedeny do státního systému.
Dopady centralizované politiky se projevily také ve školství a výchově mládeže.
Školský systém měl být sjednocen a sekularizován. Těžištěm pedagogické práce byla
autorita vyučujícího, žák byl postaven do pasivní role, disciplína měla přednost před
osobním rozvojem. Studium ve vyšších stupních a vzdělávání dospělých bylo dostupné na
základě vyhovujících politických a sociálních měřítek, zaměřené bylo opět především na
výchovu politicky spolehlivých jedinců. Nejen v oblasti sociálních věd byl určujícím
směrem marxismus-leninismus, potažmo stalinismus. Ideologickou záštitu nad výchovou
mladých převzala mládežnická organizace „Freie Deutsche Jugend“ (Svobodná německá
mládež, FDJ), která postupně vytlačovala křesťanská mládežnická uskupení. Stranické
kontrole podléhala též veškerá média i oblast kultury.
Cílem politiky SED a pětiletého plánu bylo v neposlední řadě zvýšení životního
standardu obyvatelstva. Toho se však na úkor preference růstu těžkého průmyslu a
v souvislosti

s vývojem

tzv.

německé

otázky

v mezinárodních

vztazích

a

s

následujícím vyhlášením budování socialismu v roce 1952 dosáhnout nepodařilo a NDR
opouštělo stále větší množství jejích obyvatel.68
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4. Německo na počátku 50. let a budování socialismu jako
počátek krize v NDR?
4.1 Německá otázka v mezinárodních vztazích na počátku 50. let
Absence mírové smlouvy s Německem a napětí mezi Západem a Východem,
podpořené válkou v Koreji, vedly k otevření otázky nutnosti začlenění SRN do
euroatlantických struktur, uvolňování okupačního statutu i otázce jejího znovuvyzbrojení.
Otázka jednotného Německa zůstávala i přesto stále otevřená.69 Postavení SRN a její
postupné zapojování do struktur Západu však vyvolávalo v SSSR i v NDR obavy z možné
ztráty vlivu na německé uspořádání.
Na počátku roku 1951 vyzýval Stalin v rámci východního bloku ke zbrojení (to
v NDR již v utajení probíhalo od roku 1948), v únoru 1951 předložil Ulbricht sovětským
zástupcům plán, který kalkuloval se sovětskou účelovou iniciativou v otázce neutrality
jednotného Německa. Koncept vycházel již z reálného předpokladu, že možnost rozšíření
východoněmeckého systému i na území SRN je prakticky vyloučena a vývoj v obou
německých státech směřuje k německému rozdělení. Sověti prostřednictvím svých
diplomatů na Západě vyhodnocovali postoje západních spojenců k možné německé
neutralitě a otevření její otázky viděli účelově spíše jako možnost zbrzdění a ztížení procesu
zbrojení v SRN. Na základě jednání mezi SSSR a zástupci SED měla být ze strany
východoněmecké Lidové sněmovny vyvinuta iniciativa směrem k západoněmecké vládě –
mělo dojít ke společnému protestu proti postupu západních spojenců v otevřené otázce
mírové smlouvy, který by vedl k plebiscitu o západoněmeckém zbrojení.
V září 1951 byl sovětským politbyrem v otázce německé politiky přijat akční plán,
na jehož základě Lidová sněmovna NDR vyzvala Spolkový sněm v SRN ke společným
jednáním. Jejich uskutečnění i úspěch však Sověti předem téměř vylučovali, možnost
sjednocení tak měla být spíše nástrojem, jak obrátit německé veřejné mínění na svou stranu
a zamezit postupnému sjednocování západní Evropy. Přenesení vedoucí iniciativy
v jednáních Bonn–Pankow na východoněmecké orgány mělo zajistit jejich selhání a
odmítnutí ze strany SRN. Možnost skutečně svobodných celoněmeckých voleb pro SSSR
tehdy představovala v případě německého sjednocení a ztrát pozic SED reálné riziko ztráty
vlivu alespoň na části německého území.
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Otázka byla nakonec řešena přípravou návrhu mírové smlouvy v režii SSSR, přičemž
iniciativa v této otázce byla opět formálně přenesena na východoněmecké orgány. Ty měly
okupační mocnosti vyzvat samy za sebe k řešení uzavření mírové smlouvy. Sověti následně
tuto iniciativu formálně pozitivně přijali. Návrh mírové smlouvy byl ze strany SSSR
v březnu 1952 předán formou diplomatických nót zástupcům západních okupačních
mocností (tzv. Stalinova nóta či též nóty).70 Návrh počítal s jednotným neutrálním
Německem, s jednou celoněmeckou vládou i omezenými ozbrojenými silami. Západní
mocnosti však dohodu podmiňovaly skutečně svobodnými volbami s mezinárodním
dohledem zástupců OSN i na území tehdejší NDR, vyslovily se též proti neutralitě. Tyto
požadavky byly pro sovětskou stranu nepřijatelné a mírová smlouva v rámci jednání a
výměny dalších nót uzavřena nebyla.
Stalinovi se sice nepodařilo zamezit vstupu SRN do západních struktur a jejímu
vyzbrojení, v souladu s jeho předpoklady se mu tak ale otevřela cesta k upevnění vlivu
v NDR i k postupnému přizpůsobení jejího fungování sovětskému vzoru.71

4.2 Zapojení SRN do bezpečnostních struktur Západu a vyhlášení
budování socialismu v NDR
Po odmítnutí Stalinových požadavků byla 26. května 1952 uzavřena Smlouva o
vzájemných vztazích mezi SRN a třemi okupačními mocnostmi (tzv. Generální, též Bonnská
nebo Německá smlouva). Ta upravovala jejich vzájemné vztahy a opět posílila suverenitu
SRN. Zrušen byl okupační statut a ukončena činnost spojenecké Vysoké kontrolní komise.
Otázky bezpečnosti a případného uzavření mírové smlouvy však zůstaly (též s ohledem na
Západní Berlín) i nadále v dikci USA, Velké Británie a Francie. Účinnost smlouvy byla
vázána na vstup SRN do Evropského obranného společenství.72
Na tento vývoj i stále vyšší odliv obyvatelstva na Západ reagovala NDR v den
uzavření Generální smlouvy rozsáhlými opatřeními v hraničním pásmu se SRN. Na základě
Nařízení o opatřeních na demarkační linii mezi NDR a západními okupačními zónami
v Německu (Verordnung über Maßnahmen an der Demarkationslinie zwischen Deutschen
Demokratischen Republik und den westlichen Zonen Deutschlands) bylo podél hraniční
linie vybudováno uzavřené pětikilometrové pásmo, které bylo prohlášeno za státní hranici.
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Opatření provázelo nucené přesídlení části obyvatel z těchto oblastí do vnitrozemí. To bylo
spojeno s brutálním zacházením, vyvlastňováním a často bylo vykonáno pod záminkou
politické nespolehlivosti či obvinění z hospodářské kriminality. Tzv. „Operace Havěť“
(Aktion Ungeziefer), probíhající na přelomu května a června 1952, se přímo dotkla více než
8 000 osob.73
V červenci se za rozsáhlých bezpečnostních a represivních opatření v Berlíně konala
ve dnech 9.–12. července 1952 II. stranická konference SED. Cílem bezpečnostní operace
„Paula“ (Aktion Paula) bylo zamezit jakýmkoliv akcím ze strany západních „nepřátelských“
centrál, které by mohly narušit průběh jednání. Den před zahájením II. stranické konference
došlo na delší dobu plánované zavlečení spolupracovníka jedné z „nepřátelských“ organizací
– Vyšetřovacího výboru svobodomyslných právníků (Untersuchungsausschuss freiheitlicher
Juristen, UfJ) – Waltera Linseho ze západní do východní zóny Berlína. Jeho únos měl jednak
zkomplikovat konání mezinárodního právnického panelu k otázkám právního vývoje ve
východním bloku, Linseho případ a následné vykonstruované procesy se členy UfJ ve
Východním Berlíně měly navíc posloužit jako ukázkový varovný signál vůči „agentům
imperialismu“ a západním „válečným štváčům“, kteří byli později označováni za
organizátory událostí „17. června“.
Tato akce vyvolala na Západě patřičný odpor a v průběhu druhého zasedacího dne
II. stranické konference SED proběhly v Západním Berlíně rozsáhlé demonstrace. Linseho
se však zachránit nepodařilo. Na sklonku roku 1952 byl v rámci vyšetřování převezen do
Moskvy, kde byl o rok později zavražděn agenty sovětské tajné služby.
Druhá stranická konference i přes výše uvedené „komplikace“ proběhla dle plánu a
za účasti západoněmeckých komunistů. V rámci zahajovacího dne vyslechli účastníci
šestihodinový projev W. Ulbrichta, jehož vrcholem bylo zveřejnění závěrů ÚV SED –
návrhu vyhlášení budování socialismu v zemi.74 O ústředním tématu konference i situaci
v Německu informoval Ulbricht již na začátku července Stalina ve svém dopise. SED se dle
Ulbrichtovy zprávy plně vyvinula do strany marxisticko-leninského typu, která bude
schopna německý lid vést cestou výstavby socialismu. Vládu západoněmeckého kancléře
Adenauera označil Ulbricht za „vládu reakcionářských, militaristických, profituchtivých
finančních kruhů, která jako vazal USA a zrádce hodlá obětovat západní část Německa
jakožto nástupiště pro válečné cíle západního bloku v Evropě.“
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Vývoj v sovětské okupační zóně a pozdější NDR popisuje tato zpráva jako velmi
uspokojivý, a to především s ohledem na zavedení antifašistického demokratického režimu
s vedoucí úlohou dělnické třídy a pracujících zemědělců vedených SED – „vedoucí stranou
bloku antifašistických demokratických stran a společenských organizací“, jakožto základu
pro rozvoj plánovaného hospodářství včetně budoucího družstevního zemědělství. NDR
podle Ulbrichta naplnila všechny předpoklady pro budování socialismu pod vedením státu,
potažmo SED, přičemž otázka jednotného demokratického Německa měla být stále zcela
v rukou lidu, který by svou vůli vyjádřil v rámci „svobodných“ celoněmeckých voleb do
Národního shromáždění, a čas měl ukázat, že život v NDR je lepší než ten na západ od ní.75
Den před II. stranickou konferencí bylo budování socialismu Sověty odsouhlaseno.
Závěry konference představovaly však pouze prohloubení již započatých procesů
přeměny poválečné společnosti a hospodářství. Cílem byla likvidace posledních
soukromých průmyslových provozů, pokročilá kolektivizace zemědělství a prosazení
marxisticko-leninských dogmat ve společnosti spojené s represemi proti církvím a
„nepřátelské“ inteligenci i „nepřátelům“ uvnitř samotné strany. V zahraničněpolitických
otázkách se SED opakovaně vymezovala vůči politice západních mocností, zejména vůči
SRN a jejímu zapojení do západních struktur, ve kterém spatřovala ohrožení budoucí
existence jednotného německého státu.76
Zesílená měla být ostraha hranice, pokročit mělo též budování armády a v neposlední
řadě bylo důležitým bodem zvýšení centralizace.77 Již v průběhu července 1952 došlo ke
změně správního uspořádání NDR – pět zemí bylo nahrazeno 14 kraji s 217 okresy.78
Těžištěm socialistické výstavby bylo další zvyšování produktivity a efektivity práce,
investice do těžkého průmyslu, a to na úkor běžné spotřeby. Zboží, které bylo na Západě
běžně dostupné, platilo v NDR za nedostatkové, některé základní potraviny byly stále na
příděl.79
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4.3 Důsledky vyhlášení budování socialismu v NDR
Jedním z nástrojů likvidace soukromého sektoru byla nově zavedená enormní
daňová zátěž, velmi omezená byla dostupnost úvěrů. Soukromníci byli často obviňováni
z hospodářských deliktů, jako např. směnný obchod či manipulace v účetní evidenci.
Docházelo též k přímým zákazům činnosti ve formě odnětí živnosti. Na počátku roku 1953
byli soukromníci vyloučeni ze systému veřejného zdravotního a sociálního pojištění, více
než 2 milionům obyvatel (soukromníkům a osobám pracujícím v západních sektorech
Berlína vč. jejich rodinných příslušníků) byly odebrány potravinové lístky. Podíl
soukromníků tak v období 1952–1953 prudce klesal, soukromé prodejny nahrazovaly
obchody státní sítě (tzv. Obchodní organizace, Handels Organisation, HO).80
Obdobný tlak byl vyvíjen i v oblasti zemědělství. Osiva, hnojiva ale i technické
vybavení byly pro soukromé rolníky prakticky nedostupné, vzrůstaly normy povinných
odvodů a při jejich nedodržení hrozily pokuty i vězení. Těmito kroky vůči drobným
zemědělcům mělo být dosaženo jejich rychlého zapojení do družstevního systému. Jen
v prvním pololetí 1953 se počet zemědělských družstev zvýšil ze zhruba necelých 2 000 na
5 000 provozů, avšak jejich produktivita zdaleka nedosahovala potřeb trhu – výpadky
v dodávkách se týkaly i základních potravinářských surovin.81
Nedostatkové bylo základní zboží jako máslo, margarín, zelenina, maso či cukr a
vejce, přičemž jejich ceny stále rostly (při průměrném příjmu ve výši 308 marek zaplatil
spotřebitel v roce 1952 v HO např. za 1 kg másla 24 marek, za 1 kg vepřového masa 15
marek, 1 kg cukru přišel na 12 marek; ceny v rámci přídělového systému, který však nebyl
dostupný všem, byly podstatně nižší, např. 1 kg másla stál 4,20 marky). Obdobný vývoj lze
zaznamenat též u textilních a obuvnických výrobků, jejichž produkce byla často
nedostatečná a v nízké kvalitě.82
Průměrná cena pánské košile se v rámci HO pohybovala ve výši 40 marek, dámské
šaty stály v průměru 108 marek. Po zrušení přídělů u oděvního a obuvnického zboží na
počátku roku 1953 došlo k reálnému nárůstu ceny tohoto zboží nejméně o 50 %.83 Zboží
bylo na trh často uváděno mimo aktuální sezonu, materiál byl také nesmyslně spotřebováván
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(nejen v textilním průmyslu) na výrobu velkého množství jednoho druhu výrobků. Na
sklonku roku 1952 nebylo na pultech k dostání např. dětské prádlo a bavlněné pleny, neboť
zásoby bavlny byly soustředěny do produkce dekorativního bytového textilu.84
Zrušeny byly slevy na jízdné a životní náklady vzrůstaly všem společenským
vrstvám, tělesně postižené a důchodce nevyjímaje. Ve snaze kompenzovat vysoké výdaje na
budování těžkého průmyslu, armády i reparace docházelo též k častým odstávkám elektrické
energie.85
Hospodářská nedostatečnost byla obvykle retušována údajným vysokým podílem
„společensky nebezpečné“ hospodářské kriminality mezi rolníky i pracujícími. Za
nedodržení odvodů či drobné krádeže byly udělovány neúměrně vysoké nepodmíněné tresty
odnětí svobody v délce trvání několika let.86
„Zostřený třídní boj“ měl dopady rovněž na další „nepohodlné“ společenské vrstvy
a v souvislosti s centralizací prošel dalšími změnami i sektor soudnictví. Nestraničtí soudci
byli propuštěni, rozsudky byly zákonem postaveny do role nástroje „výstavby socialismu,
německé jednoty a udržení míru“, v rámci zákonné úpravy mohli být obžalovaní souzeni
prakticky u každého soudu dle volby bezpečnostních složek. Zákonem byla upravena též
ochrana národního a společenského majetku, v jejímž rámci docházelo ke zmíněným, často
účelovým rozsudkům v oblasti hospodářské kriminality.
Prudce vzrostl počet zaměstnanců i spolupracovníků orgánů Ministerstva státní
bezpečnosti, struktura byla přizpůsobena změnám ve státní správě – obdobně jako v rámci
SED vznikly krajské a okresní správy. Spolupracovníci byli často nevzdělaní a jejich
chování a postupy byly veřejností vesměs vnímány jako brutální a velmi obdobné praktikám
nacistické tajné policie. Běžnou praxí byly kontroly osobní korespondence či telefonických
rozhovorů.
Došlo také ke zostření represí vůči církvi, která patřila v rámci bývalé sovětské
okupační zóny/NDR k jedné z posledních nezávislých organizací s vysokým společenským
vlivem (svoboda vyznání byla zakotvena v ústavě), církev se navíc stále více vymezovala
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proti politice SED. Již v červenci 1952 byla zakázána činnost studentských farářů v rámci
evangelické mládežnické organizace „Junge Gemeinde“, řada studentů byla z důvodu
členství v organizaci či spolupráce s mladými křesťany vyloučena ze studia, proti členům
organizace probíhaly ukázkové procesy. Její činnost byla ve snaze o diskreditaci označena
za „zástěrku“ pro válečné štvaní, sabotáž a špionáž ve službách západoněmeckých a
amerických imperiálních kruhů. Volnočasové aktivity a vzdělávání mladých měly být již
zcela v gesci FDJ.87
Novému správnímu uspořádání země byla rovněž přizpůsobena struktura SED.88
Pokračovaly započaté čistky a počet členů strany na počátku 50. let klesal. Někteří byli
vyloučeni na základě negativního výsledku prověrky či jejího odmítnutí, někteří členové ze
strany vystoupili (od prosince 1950 do listopadu 1952 ztratila stranická základna z cca 1,4
milionu více než 160 tisíc členů).89 Již v prosinci 1952 ÚV SED vyhlásil „Poučení z procesů
se spikleneckým centrem okolo (Rudolfa) Slánského“, v rámci strany bylo voláno po
„zvýšené bdělosti a posílení boje proti případným vnitřním nepřátelům“. Příprava
obdobného procesu byla jen otázkou času a nalezení „vhodných kandidátů“ na lavici
obžalovaných.90
Zrychlené tempo v hospodářství vedle střední třídy, kterou představovali především
soukromníci, drobní rolníci a tzv. pracující inteligence, dopadlo masivně i na dělníky.
Obdobně jako v SSSR a dalších státech východního bloku byl i v NDR kladen důraz na
překračování stanovených pracovních norem. Již na přelomu 40. a 50. let docházelo k dílčím
konfliktům a výpadům proti východoněmeckým úderníkům, zvýšení nevole přinesl pak
v roce 1951 diktát zavedený v kolektivním vyjednávání. Jeho primárním cílem bylo držet
případně nespokojené dělnictvo „na uzdě“ a legitimizovat zvýšené normy a snížené odměny.
Vyjednávání však bylo často problematické, v řadě podniků přikročili pracovníci ke
stávkové pohotovosti. Odpovědí byly kampaně proti tzv. „zahalečům“, pomalejší dělníci či
ti, kteří vyjadřovali svou nespokojenost, ale i tací, kteří normy neplnili z důvodu úrazu či
nemoci, byli označováni za „přisluhovače (západního) válečného tábora“. Výplaty jim byly
vydávány u zvláštní mzdové přepážky, tak aby byli všem ostatním na očích, informoval o
nich závodní tisk či rozhlas, jejich jména se objevovala na „tabulích hanby“. Ani tato
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opatření však nemohla dohnat nedostatky v plnění plánu způsobené především špatným
zázemím, nedostatečným technickým vybavením, chybějícími náhradními díly, materiálem
či špatnou organizací práce.
Vyhlášení budování socialismu přineslo zavedení tzv. technicky podmíněných
norem, stanovených jako střední hodnota průměrných běžných a údernických norem.
Údernické normy však neměly reálnou vypovídací hodnotu, neboť jich, obdobně jako např.
v SSSR, bylo dosahováno pomocí nadstandardních výrobních prostředků, podmínek i za
přispění dalších členů pracovního kolektivu. Navíc nebyla dodržena podmínka zachování
mzdové hladiny, zvýšený výkon tak nebyl ve výplatách zohledňován. Pokles strojírenské
produkce v letech 1951–1952 byl vládou přičítán právě lidskému faktoru, především špatné
organizaci práce a překračování rozpočtových plánů ze strany vedení podniků i liniových
vedoucích pracovníků.
Některé podniky plány neplnily ani při překročení personálních limitů, a přestože
v NDR oficiálně neexistovala nezaměstnanost, ještě v roce 1952 bylo registrováno více než
100 tisíc osob bez zaměstnání. Umísťování těchto, většinou nekvalifikovaných, osob do
podniků mělo působit jako nátlakový prostředek na stávající a nespokojené zaměstnance.
Ve skutečnosti však uměle vytvářená místa vedla pouze k nadbytečným výdajům
z podnikových rozpočtů. Řešením mělo být zvýšení osobní odpovědnosti vedoucích
pracovníků, důsledná politická výchova s důrazem na realizaci soutěže pracovních kolektivů
za účelem plnění nově stanovených norem i dalšího snižování nákladů, to vše však na úkor
pracujících.
Negativní odezva na sebe nenechala dlouho čekat. V řadě podniků se stávková
pohotovost proměnila v dílčí zastavování práce, a přestože právo na stávku bylo až do roku
1968 zakotveno v ústavě (zákoník práce jej nijak neupravoval), bylo toto jednání
považováno za nelegitimní a nelegální. Role odborů byla v 50. letech již čistě formální a
jejich činnost byla naprosto podřízena politice SED.91 Stávka byla v sovětské okupační zóně
a pozdější NDR vnímána primárně především jako protest s politickým podtextem, a to bez
ohledu na skutečné pohnutky stávkujících. Zastavení práce znamenalo ohrožení státní moci,
potažmo těch, kteří ji vykonávali.92
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Důvodem projevů nespokojenosti byly na přelomu let 1952–1953 již zmíněné
zvýšené normy, s nimi spojené poklesy reálných mezd a absence prémií. Již na konci roku
1952 přiznalo východoněmecké vedení existenci krize v hospodářství. Další vyhlášené
zvyšování produktivity práce vedlo pouze k zvýšení napětí mezi dělnickou třídou a státem a
dělníci začali ve vyšší míře figurovat v trestních řízeních v oblasti hospodářské kriminality.
Právě konec roku 1952 a škrtnuté či snížené vánoční odměny vedly k první větší vlně stávek
ve východoněmeckých průmyslových provozech. A to i tam, kde s ohledem na nadprůměrné
mzdy, nehrála osobní sociální otázka již reálnou hlavní roli.93

Widerstandes und der Opposition in der DDR, Forschungen zur DDR-Geschichte, Band 6, (Berlin: Ch. Links
Verlag 1995), 106.
93
Kowalczuk, „17. 6. 1953“, 66.

27

5. Kritika z Moskvy, „nový kurz“ a tanky proti vlastnímu lidu
5.1 NDR na počátku 50. let pohledem sovětské tajné služby
Vývoj v dřívější německé sovětské okupační zóně a pozdější NDR byl výrazně
určován a kontrolován ze strany SSSR. Přestože byl obecně razantní a mnohdy zbrklý
přístup východoněmeckého vedení samotným Stalinem často kritizován, k formálnímu
radikálnímu obratu v politice SED – vyhlášení budování základů (doposud zapovězeného)
socialismu – byl ze strany SSSR v červenci 1952 (s ohledem na vývoj německé otázky) ze
strany SSSR souhlas udělen.94
Kroky východoněmecké vlády byly na počátku 50. let pečlivě sledovány sovětskými
zpravodajci a po Stalinově smrti shrnuty a negativně zhodnoceny. Dokument sovětské
rozvědky z května 1953 se zaměřil na několik dílčích problematických oblastí vývoje v NDR
v letech 1951–1953.
V otázce kolektivizace zemědělství byl shrnut stav procesu, přičemž byla
zdůrazňována „snížená pozornost ze strany německých orgánů vůči skutečným potřebám
rolníků“, nedostatečná a neobratná agitace, výhrůžky, časté a nadbytečné zapojování
ozbrojených složek i nadužívání trestních stíhání na základě reálně marginálních prohřešků,
které byly v hraničních případech německými orgány posuzovány jako terorismus.
Přístup orgánů NDR byl v oblasti hospodářství v letech 1951–1953 ve zprávě
hodnocen jako „řetězec nedostatečně promyšlených“ opatření, která vedla především
k převisu poptávky nad nabídkou. Dílčí kritiky nebyly v této oblasti ušetřeny ani orgány
sovětské správy v NDR, na jejichž popud byla učiněna některá z opatření – např. otázka
odejmutí potravinových lístků v rámci soukromého sektoru. Hlavní podíl na nepříznivé
situaci byl ve zprávě ale přisuzován právě orgánům NDR, a to i v oblasti pomalého přijímání
a prosazování návrhů orgánů sovětské správy, kterým bylo např. doporučení k přijetí zákona
o omezení činnosti soukromých lékařů při vystavování průkazů práce neschopných. Údajné
zneužívání nemocenských dávek mělo dle komentáře vést ke krizi v systému výplaty dávek
ze sociálního pojištění a k následné další zátěži státního rozpočtu.
Negativně byla hodnocena též mzdová politika, otázka pracovních norem a opět
nedostatečná politická práce a následné negativní reakce dělníků v rámci výrobních provozů
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i zhoršení situace obecně, kdy namísto důsledného vysvětlování situace a argumentace byla
používána lživá propaganda v rámci protizápadní kampaně ve stranickém tisku (např.
zneužívání fotografií vánočních balíčků zasílaných ze Západu, kdy byla dětská pistolka
prezentována jako skutečná zbraň, k obsahu balíčku byly fotomontáží „přibaleny“
nepřátelské letáky, západní měna apod.).
Za problematickou označila zpráva též oblast trestního práva, negativně byl
hodnocen velký počet trestních řízení, vazebních stíhání a v neposlední řadě také vysoký
podíl doživotních trestů a trestů smrti, které byly uděleny v souvislosti se závažnými i méně
závažnými přečiny proti státu či státní moci, přičemž prohřešky byly dle Sovětů
východoněmeckými orgány často přeceňovány. V podílu stíhaných a odsouzených
zaujímala podle dokumentu skupina dělnictva nejvyšší podíl (v r. 1952 z celkového počtu
stíhaných mělo být 59 % dělníků, oproti tomu – např. podíl stíhaných velkostatkářů činil
„pouhá“ 3,5 %).
V neposlední řadě byla kritice podrobena i zvýšená míra odchodů obyvatelstva
směrem na Západ, jejichž důvodem byla podle zprávy především politika SED. V letech
1951 a 1952 mělo NDR dle statistik opustit více než 325 tisíc osob, od počátku roku 1953
do konce dubna NDR opustilo na 120 tisíc osob, mezi nimi i členové SED, FDJ ale též
ozbrojených složek. Znepokojivě rozvědka hodnotila i vysoký odliv inteligence.
Východoněmeckým orgánům byla vyčítána nedostatečná činnost v oblasti analýzy příčin a
zamezení odlivu obyvatelstva. Kritiky nezůstala ušetřena ani výše zmíněná operace „Růže“
a další represivní opatření namířená proti soukromníkům. Podíl na emigraci byl Sověty
přičítán též Západu, avšak za hlavní příčinu ve zprávě označili právě neuspokojivou sociální
situaci a nárůst represí.95

5.2 Změna sovětského vedení a nový kurz v NDR
Úmrtí Stalina přineslo naději na možné uvolnění v zemích východního bloku i napětí
ve studené válce. Pro východoněmecké vedení, které se ke Stalinovi značně upínalo, však
přinesla jeho smrt znejistění i možnou ztrátu opory v SSSR.96
Nové sovětské kolektivní vedení v čele s G. Malenkovem, L. Berijou a V.
Molotovem, později i N. Chruščovem, se vymezilo vůči kultu osobnosti, hlásalo návrat
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k leninským tradicím, poměry v zemi i sovětských satelitech měly být uvolněny, větší důraz
měl být kladen na zlepšení životní úrovně a v neposlední řadě také na zlepšení vztahů se
Západem. Tento nový kurz se měl taktéž promítnout do postojů vůči NDR i jejího
směřování.97
SSSR se opět přihlásil ke konceptu jednotného neutrálního Německa, nový kurz
v NDR měl být výrazem této vůle, a to jak směrem k německému obyvatelstvu, tak směrem
k Západu. Sovětská kontrolní komise byla v NDR nahrazena vysokým komisařem, sovětská
a východoněmecká diplomatická zastoupení měla být nahrazena velvyslanectvími, formálně
měla být omezena též působnost sovětských vojenských jednotek na území NDR. Další
jednání však v důsledku odmítnutí ze strany USA a SRN selhala.
Na vnitropolitické úrovni byli ze strany SSSR v NDR favorizováni Ulbrichtovi
kritici W. Zaisser a R. Herrnstadt. Ulbrichtovo vedení se změnám bránilo, a došlo naopak
k zesílení ekonomického tlaku na obyvatelstvo.98 V květnu 1953 bylo SED potvrzeno
pokračování v dosavadní politické linii a došlo na – v souvislosti s událostí „17. června“ –
často zmiňované zvýšení pracovních norem nejméně o 10 %, a to v termínu do 30. června
1953 (na toto datum připadaly Ulbrichtovy 60. narozeniny). K 1. červenci 1953 bylo
přislíbeno navrácení potravinových lístků části těch, kteří byli tímto opatřením z dubna 1953
postiženi. Ohlášené navýšení norem vyvolalo další dílčí stávky ve východoněmeckých
provozech.99
Na začátku června 1953 bylo východoněmecké vedení kvůli neudržitelné situaci
v NDR povoláno do Moskvy.100 G. Malenkov v rámci jednání označil „případné další
pokračování budování socialismu v NDR a existenci dvou německých států jako východisko
pro možnou třetí světovou válku“, naopak „zastavení procesu“ bylo dle jeho slov „cestou
k jednotnému a demokratickému Německu“. Na základě dlouhodobé analýzy vývoje v NDR
i mezinárodní situace tak bylo Ulbrichtovu vedení nařízeno proces budování socialismu
zastavit a poměry v zemi všeobecně a bezodkladně zlepšit.101
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Dne 9. června 1953 bylo na jednání politbyra ústředního výboru SED, i přes značné
neshody, rozhodnuto o provedení změn, které měly vést ke zlepšení životní situace všech
společenských vrstev obyvatelstva a k posílení právních jistot. V rámci prohlášení byla
přiznána řada pochybení – mj. např. v otázkách potravinových lístků, kolektivizace
zemědělství, daňové zátěže, přiznán byl i špatný přístup k vybraným skupinám obyvatel
(drobní rolníci, řemeslníci, obchodníci a inteligence). Předmětem sebekritiky byla i opatření
v rámci nového správního uspořádání NDR. Strana přiznala, že všechny tyto kroky vedly ke
zvýšenému odlivu obyvatelstva směrem na Západ.
SED se zavázala k provedení změn, a to především v oblasti přístupu k těžkému
průmyslu, zemědělství, obchodu a zásobování tak, aby došlo ke zlepšení životních
podmínek.
Jedním z prostředků měla být změna v přístupu k drobným soukromníkům, kterým
měl být umožněn návrat zestátněných provozů a živností, přístup k úvěrům, mělo dojít na
prominutí daňových nedoplatků i dluhů na pojistném, lépe měla být koordinována jejich
spolupráce s HO. Podobné úlevy se měly dotknout i oblasti zemědělství, a těm rolníkům a
velkostatkářům, kteří na základě špatné situace odešli na Západ, měl být umožněn
bezproblémový návrat na jejich původní hospodářství, případně dostatečná kompenzace.
Nabídka navrácení majetku i občanských práv byla směřována i k dalším vrstvám obyvatel,
které se rozhodly NDR opustit.
Rehabilitace byly slíbeny též perzekvovaným pedagogům, činovníkům a studentům,
na které dopadla represivní opatření v souvislosti s vytlačováním mládežnických
křesťanských organizací, dále pak osobám, které byly odsouzeny k nižším trestům za
přečiny proti státu a státnímu vlastnictví a jež byly v těchto přečinech vyšetřovány nebo
vazebně stíhány. Obecně mělo dojít ke zmírnění udělovaných trestů.
Dílčí opatření se také měla dotknout cenové politiky, potvrzeno bylo navrácení
potravinových lístků i dílčí oživení slev na jízdné. Ke zlepšení a zjednodušení mělo dojít i
v otázce přeshraničního styku v rámci Berlína i SRN, jedním ze zásadních cílů politbyra
bylo přibližování obou německých států a budoucí německá jednota.102 Nastavení norem
však zůstalo v platnosti, nutnost zvýšení produktivity práce byla ze strany SED i odborů
potvrzena a obhajována jakožto jeden z ekonomických předpokladů k realizaci programu
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nového kurzu. Negativní odezva ze strany dělnictva na sebe však nenechala dlouho čekat.
Ještě týž den, 16. června 1953, kdy byl v odborářském deníku Tribuna zveřejněn
článek, který zvýšení norem obhajoval, došlo k první větší vlně stávek a protestů.103 Část
dělníků podílejících se na výstavbě berlínské Stalinovy aleje, kteří za měsíc květen obdrželi
reálně nižší mzdu, pracoviště opustila a vydala se směrem k sídlu východoněmecké vlády.
Skupina se v průběhu pochodu postupně změnila v tisícový dav, který požadoval stažení
rozhodnutí o zvýšení norem. Požadavek byl však doprovázen hesly, která odmítala
východoněmeckou vládu jako takovou.104

5.3 17. červen 1953
Politbyro však trvalo na svých stanoviscích, že zvýšení norem je nezbytné pro
zvýšení produktivity práce a prosazení nového kurzu v duchu hesla „více pracovat, lépe žít“.
Nové normy měly být zárukou růstu hospodářství a mezd, jejich administrativní zvyšování
(tak jak bylo prezentováno na konci května) bylo označeno za chybné a dělníci byli vyzváni
k dobrovolnému následování tohoto rozhodnutí. Zvýšením produktivity práce, ovšem bez
zvýšení mezd, mělo dělnictvo vyjádřit svou loajalitu k orgánům NDR a přihlásit se k boji
proti případným provokacím. Lavina protestů se již ale nedala zastavit.105
Přístup východoněmeckého vedení byl ještě týž den sovětskou rozvědkou opět
zhodnocen jako chybný. Podle hlášení SED nedostatečně reagovala na signály, které
případné nepokoje a stávky předznamenávaly – otázka požadavku zrušení navýšení norem
byla mezi pracujícími intenzivně řešena již před prvními většími demonstracemi, dělníci se
marně obraceli písemně např. přímo na Grotewohla. Odvolání povinného plnění norem,
které např. na prestižních berlínských stavbách vzrostly až o 25 %, přišlo podle Sovětů
pozdě. Demonstrující nechtěli s představiteli města ani vlády diskutovat, navíc se k nim
připojovali nižší straničtí a odboroví funkcionáři i další společenské vrstvy. Situace se
vyostřovala, protivládní hesla doplnily výzvy ke generální stávce i vržené dlažební kostky.106
Noc ze 16. na 17. června proběhla podle zprávy až na několik událostí, které sovětská
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rozvědka označila spíše jako rušení pořádku především ze strany mladistvých, poměrně
klidně. Ulice se začaly demonstranty plnit zhruba od 7 hod. ráno, ve většině provozů byla
vyhlášena stávka, postupně byla zastavena doprava a v ulicích se, zejména v okolí sídel
stranických a městských orgánů, začaly objevovat první sovětské jednotky. Došlo na první
případy zatýkání, protesty byly hlášeny i z dalších východoněmeckých měst.107 Nejvyšší
představitelé SED byli evakuováni do sídla sovětského vysokého komisaře v Karlshorstu.
Demonstranti prázdnou budovu ÚV obsadili, pronikli i do dalších centrál státních a
městských orgánů a v ulicích se začala ozývat střelba.
Na základě rozhodnutí členů politbyra SED bylo řízení země i operací proti
demonstrantům předáno sovětskému vojenskému velení, vyhlášen byl výjimečný stav a
stanné právo (tato opatření pak byla postupně v rámci NDR odvolávána v období od 24.
června až 11. července 1953).108 Nasazení sovětských jednotek vedlo v následujících
několika dnech k postupnému násilnému potlačení stávek, demonstrací a nepokojů napříč
NDR. Zásah si vyžádal řadu mrtvých (přesné počty nejsou dodnes známy, předpoklad je 60–
80 zabitých z řad demonstrantů, další stovky osob byly zraněny; desítky mrtvých byly
zaznamenány v řadách představitelů SED a ozbrojených složek). Tisíce osob bylo
v souvislosti s událostmi zadrženo, více než 1500 jich bylo později odsouzeno, padlo též
několik trestů smrti a doživotních rozsudků.109
Přestože bylo povstání potlačeno, došlo k dílčímu prosazení požadavků vůči vládě –
zvýšení norem bylo odvoláno a východoněmecké vedení opět přiznalo svá pochybení. Nový
kurz a zlepšení situace měly pokračovat.110 Iniciativy se chopili Ulbrichotovi kritici a jeho
pozice byla načas ohrožena.
Ulbricht však využil odstranění L. Beriji z moskevského vedení (události 17. června
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hrály v jeho pádu významnou roli) k likvidaci svých kritiků sdružených kolem W. Zaissera
(t. č. ministra státní bezpečnosti) a šéfredaktora centrálního tiskového orgánu strany – deníku
Neues Deutschland, R. Herrnstadta (oba byli výraznými a neoblíbenými tvářemi v raných
letech NDR, s dobrými kontakty v Moskvě, především s odstraněným Berijou, ten byl
v červenci 1953 popraven). Vyčítán jim byl liberální přístup a frakční činnost a podíl na
eskalaci situace.
Hlavní vina za události 17. června však byla, i přes přiznaná pochybení nejužšího
vedení, přisouzena stranické základně. Ulbricht svou pozici uhájil a upevnil, výrazné
podpory se mu dostalo i v SSSR – východoněmecké vedení i NDR měly ztratit pověst
prodloužené ruky Moskvy a další sovětské republiky. Následovala řada úlev v okupační i
reparační politice, která měla vést ke změkčení i zlepšení poměrů v NDR.111
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6. Prvotní reflexe a interpretace příčin události Západ vs. Východ
6.1 Reakce Západu a SRN
Bezprostředně po události se na obou stranách objevila vyjádření k jejím možným
příčinám. V SRN (ale též v USA) první komentáře zmiňovaly tezi, že událost byla záměrně
vyvolána oslabeným východoněmeckým vedením a potlačení povstání za sovětské podpory
mělo vést k upevnění jeho pozic a směřování k jednotě Německa čistě v duchu sovětských
zájmů.112
K tomuto podezření přispěl mj. komentář hlavního korespondenta americké agentury
Associated Press (AP), který o dění přímo z Berlína referoval již 16. června 1953 a průvod
dělníků ze Stalinovy aleje označil za inscenovaný a předem připravený ze strany
východoněmeckých orgánů. Tuto teorii podpořil např. i článek v západoněmeckém týdeníku
Der Spiegel z 22. června 1953, podle kterého cílem zmíněného pochodu stavebních dělníků
bylo předem plánované předání výzvy ke snížení norem, k jehož vyhlášení mělo také
následně dojít. Situace se však vymkla kontrole, když se k původnímu průvodu začali
přidávat další pracující a kolemjdoucí, východoněmecká vláda pak měla dle spekulací
v rámci vývoje událostí situaci dále vyostřovat prostřednictvím svých provokatérů.113
K obdobným interpretacím se zprvu přikláněly také politické špičky i rozvědka, od
tohoto výkladu bylo však velmi záhy upuštěno a počínání demonstrantů bylo vnímáno jako
volání po změně, a především po svobodě, které mělo být dosaženo německou jednotou.
Kancléř Adenauer již v prvních veřejných vyjádřeních vyzýval ke klidu a přislíbil, že se
vláda SRN ve spolupráci se západními spojenci pokusí podniknout veškeré kroky, které
proces urychlí. V dohledné době mělo být vyjednáno zlepšení možnosti cestování mezi
zónami.114 Do přístupu se promítaly též rozdílné postoje politické reprezentace k dosažení
jednoty. K. Adenauer preferoval cestu integrace do západních struktur a následné
vyjednávání o německé jednotě, SPD naopak aspekt jednotného Německa chápala jako
zásadní výzvu i příčinu události a tato otázka pro ni byla prioritní. K tomuto názoru se
přikláněli i někteří křesťanští demokraté. V otázce německé jednoty jakožto leitmotivu
události „17. června“ však došlo, i přes tyto názorové rozdíly, ke konsenzu. Stranou zůstala
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pouze západoněmecká KPD.115
Západ obecně vnímal událost jako projev odporu proti sovětské nadvládě ve střední
a východní Evropě i jejího oslabení. Např. původem německý novinář a publicista Sebastian
Haffner píšící pro britský nedělník Observer komentoval 21. června 1953 událost
následujícími slovy: „Totalitní režim, disponující již čtyři léta všemi prostředky moderní
diktatury, byl během necelých dvanácti hodin uvržen do bezmoci a okolnostmi donucen
hledat ochranu za cizími tanky. Příčinou však nebyl vnitřní rozklad nebo ozbrojené spiknutí
v jeho středu, ale spontánní lidové povstání v tradičním revolučním stylu po vzoru let 1789
nebo 1848. […]“. Obdobně byla událost reflektována v dalších médiích v zemích západních
spojenců.116
Americký prezident Eisenhower na základě výstupů schůzek ministrů zahraničních
věcí západních mocností komentoval událost ve svém dopise kancléři Adenauerovi dne 23.
června 1953 následujícím způsobem: „[…] Významné historické události, jakou představují
i současné berlínské a východoněmecké protikomunistické demonstrace, mají zřídkakdy
jedinou příčinu. Nicméně, jsem si téměř jist, že historici, jež se v budoucnu ujmou analýzy
příčin, které vedly k rozkladu komunistického impéria, počínání těchto statečných
východních Němců, kteří se odvážili postavit namířeným hlavním tyranie pouze s holýma
rukama a statečným srdcem, jakožto jednu ze zásadních příčin v tomto procesu vyzdvihnou.
[…] Nevíme, co přinesou následující měsíce, avšak s jistotou lze říci, že dělníci ze
sovětského sektoru Berlína a východního Německa společně s dělníky československými
započali proces, který zaujme významné místo v rámci historie. […]“.
Pro Eisenhowera přestavovala zásadní rys spontaneita, která naprosto odporovala
výkladům, jež rezonovaly ze strany Východu, tedy, že událost byla naopak zorganizována
Západem. Neopomněl zmínit ani fakt, že k události nedošlo ze dne na den, ale že odpor vůči
komunistickému režimu narůstal postupně již od počátku sovětizace východní části
Německa. Podtrhl však také významnou roli dělnictva, debakl východoněmeckého vedení a
volání východních Němců po svobodných volbách.117
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6.2 Reakce SSSR a NDR
Vedení NDR i sovětské orgány z organizace povstání začali naopak již v jeho
průběhu v rámci spekulací obviňovat Západ. V pravidelném reportingu sovětské tajné služby
k nejvyšším činitelům v Moskvě bylo až do nasazení sovětských jednotek zdůrazňováno, že
v rámci projevů odporu nedocházelo k nenávistným projevům vůči SSSR a že veškeré
negativní projevy byly ještě 16. června 1953 směřovány vůči východoněmecké vládě a její
politice.118 Ve zprávách se však objevovaly čím dál tím častěji zmínky o provokatérech,
později lze zaznamenat již přímé obvinění Západu. Demonstrace a nepokoje ve východním
sektoru měl dle vyjádření sovětské rozvědky organizovat přímo ministr pro celoněmecké
otázky a předseda berlínské CDU Jakob Kaiser.119 Ten se však v počátku povstání zdržoval
v Bonnu kvůli druhému čtení volebního zákona. Nepřítomni byli též další významní
západoberlínští politici – starosta Ernst Reuter se účastnil Evropského dne měst ve Vídni,
jeho zástupce byl mimo město ze soukromých důvodů.120
První oficiální vyjádření sovětské strany i NDR reflektovala pravidelná hlášení
sovětské rozvědky. Sovětská tisková agentura TASS vydala 18. června zprávu s titulkem
kopírujícím prohlášení východoněmecké vlády: „Krach dobrodružství cizáckých emisarů
v Berlíně“, bezprostřední důvod protestů – zvýšení norem – byl v článku označen za
účelový, neboť zvýšení norem bylo zrušeno.
Podle Sovětů měly protesty být organizovány právě západními agenty a provokatéry,
přičemž reálným důvodem a cílem jejich jednání mělo být ztížení procesu obnovení
německé jednoty. Protesty byly dle článku zorganizovány „na objednávku“ fašistických
agentů západních mocností a zástupců západoněmeckých monopolů, kteří nesouhlasí
s vývojem v NDR a podceňují činnost i snahu východoněmeckých orgánů o zlepšení
životních podmínek ve východní části Německa. V článku bylo zveřejněno i prohlášení
vlády NDR, které vyzývalo k nastolení pořádku a honu na provokatéry a západní agenty.121
Proti těmto obviněním se již 17. černa ohradili zástupci západních spojeneckých komandatur
v Berlíně, přičemž ve své pozdější výzvě berlínskému sovětskému zástupci apelovali na
zastavení palby, činnosti stanných soudů a obecně nastolení pořádku ve městě. Sovětská
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strana se však ve své odpovědi vůči západním spojencům vymezila a prohlášení označila za
snahu zbavit se odpovědnosti za organizaci protestů ze strany Západu.122
V NDR byly události v komentářích přirovnávány např. k událostem listopadu 1938
(známých jako Křišťálová noc), často byla zmiňována teorie kontrarevoluce organizované
Západem. Západoněmecký a americký imperialismus měly podle těchto výkladů přivodit
prostřednictvím svých agentů násilnou plánovanou změnu poměrů, tzv. Den X („Tag X“).123
Jedním z výrazných činitelů v tomto podvratném procesu měla být západní média.
Západoberlínský tisk ještě 16. června 1953 o dění ve východním sektoru prakticky
neinformoval, důležitou roli v tomto ohledu sehrála rozhlasová stanice RIAS
(Rundfunksender im amerikanischen Sektor), která naopak o dění v NDR a o drobnějších
protestech informovala již řadu měsíců před vypuknutím povstání. S ohledem na již delší
dobu přerušená telefonická spojení mezi západními a sovětskou zónou v Berlíně pak
aktuální dění a začátek nepokojů 16. června 1953 stanice komentovala se značným
zpožděním a v pozdějších odpoledních hodinách o událostech referovala na základě
osobních svědectví přímých účastníků. Ve večerních hodinách pak odvysílala Kaiserovu
výzvu, ve které nabádal k zachování klidu s odkazem na snahy a kroky západoněmecké
vlády směřující k obnovení německé jednoty. V noci z 16. na 17. června pak převážně
německá redakce informovala o plánovaných demonstracích, naopak ze strany Američanů,
kteří vysílání zastřešovali, zazněla jasná varování a výzvy k opatrnosti, tak aby stanice
nepřispěla ke krveprolití či dokonce rozpoutání války.
Přestože informace o dění se k obyvatelům v NDR dostávaly i prostřednictvím
západních stanic, které bylo možné na části východoněmeckého území přijímat, ale i jinými
způsoby (povolené telefonické spojení, komunikační systémy drah či prosté předávání
informací od očitých svědků) sehrál RIAS v oblasti informovanosti o událostech významnou
roli.124 Ta byla, stejně jako přístup Západu (zejména USA), tehdejším vedením NDR
přeceňována. Západní Berlín byl dle těchto výkladů nástupištěm pro uplatnění tehdejší
doktríny ze strany americké administrativy ve střední a východní Evropě (tzv. principu rollback). Nepokoje vyvolané západní provokací ve spolupráci s bývalými nacisty měly
představovat

záminku

k zásahu

západních

mocností

a

následnému

„zatlačení“

komunismu.125 Tuto teorii, se kterou oficiální východoněmecká historiografie pracovala až
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do pozdních 80. let, zpochybňovali bezprostředně po události i samotní členové SED.
Tehdejší kandidát politbyra H. Jendretzky se v rámci svého důvěrného rozhovoru se
stranickým kolegou H. Brandtem, tehdejším tajemníkem berlínské SED, měl k této verzi
vyjádřit takto: „Je vlastně štěstí, že se už dlouho žvaní o Dni X, jinak bychom si ho museli
vymyslet. Pochop konečně, že k tomu, abychom z morálního a politického hlediska
oprávněně nasadili tanky, je třeba zločinu, kriminálního zločinu. A existoval-li zde takový
zločin, byl to právě Den X. A i kdyby byl tisíckrát vykonstruován, jak říkáš – ano
vykonstruovali jsme ho a postavili se před naše přátele (vedení SSSR), kteří pak svým
zásahem zachránili stranu i samotnou NDR. Naši přátelé si Dne X přímo žádali […]“.126
Tendenčnost výkladu přiznali později i někteří východoněmečtí historici.127
Bezprostředně po události došlo sice na oficiální přiznání chyb ve vlastní politice –
tato vyjádření lze zaznamenat např. v usnesení 14. zasedání ÚV SED z 21. června: „Když
masy dělnictva straně nerozumějí, je na vině strana, nikoliv dělníci!“ O tři dny se
v podobném duchu vyjádřil i O. Grotewohl: „Vinu na poměrech, které k tomu (k události)
vedly, neseme my (strana).“ Sebekritická fáze však měla – s ohledem na frakční boj v rámci
SED i situaci v sovětském vedení – krátké trvání a výše zmíněná teorie fašistického puče
organizovaného Západem se stala záhy oficiální verzí.128
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7. Závěr
Cílem bakalářské práce bylo nalezení příčin lidového povstání v NDR v červnu
1953. V širším kontextu události bezpochyby vycházely ze situace poválečného Německa a
jeho následného rozdělení na dva státy v důsledku vývoje vztahů mezi Východem a
Západem v prvních poválečných letech a v následné studené válce. Prvotní interpretace na
obou stranách bipolárního světa zmiňovaly jejich záměrnou organizaci – SRN a USA se
nejprve přikláněly k teorii, že povstání bylo záměrně vyvoláno orgány NDR, které tak chtěly
upevnit své postavení i legitimitu existence NDR na domácí i zahraničněpolitické půdě;
NDR a SSSR naopak z organizace události obviňovaly Západ. Od těchto spekulací však bylo
na straně Západu brzy upuštěno; v NDR a východním bloku se staly oficiálním výkladem,
který až do pádu komunistických režimů v Evropě na konci 80. let minulého století zastíral
reálné příčiny krize.
Událost i její příčiny byly po dobu trvání studené války proměnlivě
instrumentalizovány též na Západě, kdy, především v SRN a USA, byl zdůrazňován její širší
politický kontext a odpor východních Němců vůči prosovětskému systému, který byl po
druhé světové válce ve východní části poválečného Německa (i v dalších zemích střední a
východní Evropy) postupně instalován a s tím spojená touha po svobodě. Pro obě strany byla
po dobu trvání studené války zásadním interpretačním rámcem otázka německé jednoty.
Na základě dílčích závěrů práce lze však konstatovat, že pohnutky východních
Němců k tomu, aby vyšli do ulic, vycházely zejména z nepříznivé životní situace, a to jak
v oblasti sociálně-ekonomické, tak i politické, kdy častým východiskem ze situace byla
vedle opuštění NDR i narůstající otevřená neochota snášet zesílené omezování základních
osobních svobod a nedůstojné ekonomické podmínky, jejichž reálné příčiny byly často
zastírány a připisovány právě samotnému obyvatelstvu. To tak často čelilo i neoprávněným
represím a násilí ze strany státu. Opatření přijatá v rámci II. stranické konference SED
prohloubily již započaté procesy i jejich negativní dopad na život obyvatel NDR a
diskutované zvýšení pracovních norem představovalo pouze pomyslnou poslední kapku,
která navíc přišla v době, kdy (nejen) obyvatelé NDR doufali v určité uvolnění a zlepšení
situace. Východní Němci se tak v roce 1953 spíše než vůči režimu jako takovému, vymezili
především vůči jeho nástrojům.
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Za příčiny povstání lze tak v souladu s předpokladem považovat politiku SED, jejíž
styl a uplatňování v řízení státu byly (téměř po celou dobu existence NDR) zřejmě i
s odkazem na události let 1918/1919 a selháním bolševické revoluce v Německu, pozdějším
nástupem národního socialismu i 2. světovou válkou, motivovány především silnou snahou
za každou cenu obstát v očích sovětských komunistů. Tento postoj se změnil v 80. letech,
kdy se východoněmecké vedení v čele s Erichem Honeckerem vůči Moskvě vymezovalo a
k myšlence socialismu se přimklo natolik, že odmítalo změny a uvolnění poměrů diktované
samotným SSSR pod vedením Michaila S. Gorbačova. Právě tento přístup značnou měrou
přispěl k vlně dalších protestů ze strany východních Němců, pádu východoněmeckého
režimu i zániku samotné NDR.

41

Summary
The aim of this bachelor’s thesis was to analyse the potential causes of the East German

Uprising of June 1953. In the wider context there is no doubt the causes of the uprising are
going back to the post war situation in Europe and Germany, which was after the World War
II. controlled and administrated by the four Allied Powers – USA, USSR, United Kingdom
of Great Britain and France. In the Eastern Part of Germany, which was controlled by the
USSR, was after the war by the Soviets favoured and asserted the communist regime, latter
the cold war was started, and the Germany was split on two parts – Federal Republic of
Germany (Western part) and the German democratic Republic (Eastern part). The situation
of the citizens in GDR was, under the communist leaders in East Germany, harder and harder
each following year. They were shortened on their public laws, criminalized for a marginal
or fictious offences, their economy and social standards were reduced, state property was
preferred to the private ones. In July of 1952 there was the Creating of Socialism announced,
the conditions for usual living were harder. Many East Germans left to the West, some joined
on partial Protests and Strikes. After the Stalin’s Dead in Spring of 1953 there were
expectation of the positive changes in the air, but the rigid East German regime does not
reflect it, the promise to change the hard course came too late and the East Germans went to
the streets. The suppressed uprising was instrumentalized on the both sides of the cold war
– in the West was spoken about the freedom and German Unity, in the USSR and the GDR
was 17th June seem such a western provocation. The role of the West was rather more
supporting, and the East Germans protested in 1953 against the of the instruments of politics
of the leading East German party, then against fundaments of the political system such in
year 1989.
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