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BERLÍNSKÁ ZEĎ
V DATECH A ČÍSLECH
BERLÍNSKÁ ZEĎ V DATECH
8. květen 1945			
Konec války v Evropě
červenec, srpen 1945		
Postupimská konference, rozhodnutí o rozdělení Německa
1946
			Začátek studené války
červen 1948 – květen 1949
Blokáda Berlína (1. berlínská krize)
24. květen 1949			
Vznik Spolkové republiky Německo (SRN)
7. říjen 1949			
Vznik Německé demokratické republiky (NDR)
17. červen 1953 		
Povstání pracujících ve východním Berlíně
1955
			
SRN plně suverénním státem, vstup do NATO
1957				
V NDR uzákonění trestů za ilegální překročení hranic
listopad 1958 		
Berlínské ultimátum Chruščova (začátek 2. berlínské krize)
červenec 1961			
Setkání Kennedyho a Chruščova ve Vídni
13. srpen 1961			
Zahájení stavby Berlínské zdi
24. srpen 1961			
Zabití prvního Východoberlíňana na útěku přes zeď
červen 1962			
Započetí stavby zdi druhé generace
červen 1963
		
Kennedyho návštěva Západního Berlína
1963 - 1966
		
Možnost Západoberlíňanů za určitých podmínek navštívit příbuzné
1965				
Započetí stavby zdi 3. generace
1971				
Podpis dohod o návštěvách východního Berlína a tranzitu
1972				
Podpis smlouvy o vzájemných vztazích SRN a NDR
1976				
Započetí stavby zdi 4. generace Grenzwall 75
červen 1987			
Výzva Reagana ke Gorbačovovi v Západním Berlíně ke stržení zdi
léto 1989			
Začátek masové emigrace občanů NDR na Západ
8. listopad 1989			
Odstoupení politického vedení NDR
9. listopad 1989			
Pád Berlínské zdi
3. říjen 1990		
Sjednocení Německa
BERLÍNSKÁ ZEĎ V ČÍSLECH
Celková délka			
155 km (z toho 43,1 km napříč Berlínem, zbytek okolo Z. Berlína)
Průměrná výška			
3,6 m
Průměrná šířka			
1,2 m
Počet strážních věží		
302
Počet strážných 			
14 000
Počet zadržených uprchlíků
3 221
Počet zabitých uprchlíků		
190 – 238 *
Počet zraněných uprchlíků
260 *
Počet zdařilých útěků		
5 043 – 5 075 *
Počet případů střelby		
1 700
Počet souzených za útěk či
napomáhání útěku v NDR
60 000 – 75 000 *
							* neexistuje jednoznačný údaj
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ÚVODNÍ
SLOVO
Aby zabránila zejména
mladým lidem v odchodech ze
země za svobodou, uzavřela
NDR téměř neprodyšně své
hranice. Zvláštní poloha
Berlína vedla přitom k něčemu
dosud nepředstavitelnému
- napříč jednou evropskou
metropolí byla postavena
zeď. Vybudování Berlínské
zdi 13. srpna 1961 znamenalo
zpřetrhání vazeb nejen mezi
lidmi v Berlíně, ale v obou
částech Německa, což
znamenalo ohrožení jednoty
celého národa. Tento symbol
studené války rozděloval
Berlín, Německo a Evropu
celých 28 let.

Výstava se snaží přiblížit jednu
z absurdit nejnovějších dějin – Berlínskou zeď. Autoři z ostravského
gymnázia EDUCAnet se pokusili
historii rozděleného Berlína zasadit
do kontextu dějin druhé poloviny 20.
století, protože tyto události těsně
souvisely s poválečným rozdělením
světa a především se studenou válkou. Berlínská zeď se stala jakousi
konkretizovanou železnou oponou
studené války, nataženou napříč
evropským velkoměstem. Autoři
výstavy zpracovali základní historické údaje týkající se existence zdi,
ke každému období vybrali řadu dobových fotografií, protože ty často
autenticky vypovídají o konkrétní
situaci, emocích i paradoxech doby.
Atmosféru rozděleného města a potažmo světa i manipulaci veřejným
míněním v totalitních zemích dokumentují dobové karikatury či úryvky
z československého tisku.
Autoři koncepce výstavy:
Hana Kurillová, Petr Popule,
Marek Šimoňák
- pedagogové EDUCAnet Ostrava
Autoři textů:
Hana Kurillová, Petr Popule,
Jörg Richter, Marek Šimoňák

3

berlínská zeď

Studená válka
a Německo
Německo po válce
Na poválečné konferenci v Postupimi (červenec – srpen 1945) se
Spojenci dohodli na dalším osudu
Německa. Rozdělili území Německa
do čtyř okupačních zón, které zhruba
odpovídaly postavení armád na konci války. Správou Německa byla pověřena Kontrolní komise. Neshody
mezi mocnostmi vedly brzy k jejímu ochromení, naposledy se sešla
na konci března 1948.
SSSR chtěl z Německa vytvořit zemědělský stát bez těžkého průmyslu,
aby Německo nebylo schopno zbrojit,
vést války a ohrožovat SSSR. Oslabením Německa chtěl Stalin oslabit celou Evropu, která by tak byla vydána
do rukou SSSR. Velká Británie a USA
si přály Německo hospodářsky silné,
které by bylo demokratické a stabilní.
Kontrola německého průmyslu měla
být zajištěna hospodářským sjednocením Evropy. Stalin neměl konkrétní
plán na ovládnutí Německa, jeho taktikou bylo stupňovat tlak tak dlouho,
dokud nepřijde reakce Západu. SSSR
brzy získal ve své zóně plnou kontrolu. Vynutil si spojení Komunistické
strany Německa (KPD) a Sociálně
demokratické strany Německa (SPD)
do Sjednocené socialistické strany
Německa – SED. V sovětském sektoru byla veškerá politická činnost mimo
SED, která poslušně vykonávala Stalinovy rozkazy, zakázána.

čátkem evropské spolupráce. SSSR
jednání o Marshallově plánu odmítl
a donutil k tomu i všechny ostatní
státy formujícího se východního bloku. Posledním popudem k realizaci
Marshallova plánu v západní části
Německa byl komunistický převrat
v Československu v únoru 1948. Již
v březnu bylo zřejmé, že se k plánu
připojí i „Bizonie“, útvar vytvořený
z britské a americké okupační zóny.
Marshallův plán byl významným
mezníkem počátků studené války. Připravil půdu pro hospodářské
sjednocení západní Evropy, v němž
Německu přiznal klíčovou roli. Zároveň vedl k dalšímu rozdělení Evropy do dvou nepřátelských bloků
a posílil vzájemnou nedůvěru SSSR
a Západu.
Berlín po válce
Největším problémem Německa byl
status Berlína. SSSR i USA si brzy
uvědomily, že město je klíčovým
místem jejich střetu. Jak prohlásil
sovětský ministr zahraničí V. Molotov: „V Berlíně bude rozhodnut osud
Německa, v Německu bude rozhodnut osud Evropy“.

Berlín utrpěl během války obrovské
ztráty. Počet obyvatel klesl ze 4,6
na 2,8 milionu, takřka úplně byla zničena veškerá infrastruktura, výrobní
kapacity, veřejné instituce i značná
část bytového fondu. Vojáci západních zemí se do Berlína dostali až
Roku 1947 byl gen. Georgem Mar- dva měsíce po skončení války, do té
shallem vypracován plán hospodář- doby byl Berlín v rukou sovětské
ské obnovy Evropy, který měl být za- armády, která si počínala vůči jeho
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obyvatelům značně bezohledně. Pokračující represe způsobily, že Berlíňané k SSSR zastávali stále nepřátelštější postoj. V roce 1946, proto
voliči v obecních volbách hlasovali
proti SED, která obsadila pouze 14%
křesel v městské radě.
Spojenci se nikdy nedohodli na formálním zajištění dopravy skrz sovětskou zónu do Berlína, spoléhali
na dobrou vůli SSSR. Sověti omezili
dopravu zboží ze západních sektorů na jedinou vlakovou kolej s maximálně deseti vlaky denně a poskytli západním spojencům pouze
tři letecké koridory. V roce 1946 pak
SSSR přestal poskytovat zemědělské produkty obyvatelům západních
sektorů Berlína.
První berlínská krize
– blokáda
SSSR začal okamžitě po okupaci Německa tisknout obrovské množství
peněz. Vyvolal tak mohutnou inflaci.
Německé hospodářství tak nebylo
schopné rozvoje. USA a Velká Británie požadovaly za této situace reformu měny, SSSR ale chaos vyhovoval
a snahy o reformu proto odmítal.
Na začátku roku 1948 se obě strany začaly připravovat na uvedení
vlastní měny. Západní státy vypustily do oběhu v červnu 1948 novou
marku, která se brzy stala platidlem
ve všech čtyřech zónách Berlína.
Stalin považoval postup spojenců
za provokaci a rozhodl se zcela je
vytlačit z Berlína. V průběhu roku
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Berlín rozdělený na spojenecké sektory

čali proto budovat „letecký most“,
kterým by zásobovali všechny potřeby města. Obyvatel západních
zón bylo více než dva miliony, proto
bylo do města nutno dopravit cca
1 500 tun jídla denně a 3 500 tun
uhlí a nafty denně. V okamžiku blokády měly letecké jednotky spojenců v Evropě denní přepravní kapacitu
maximálně 700 tun. Spojenci se rozhodli pro letecký most také proto, že
počítali s koncem krize do tří týdnů.
Postupně docházelo k rozšíření přepravních kapacit a již na konci srpna
1948 se Spojencům dařilo denně doručit 4 500 tun nákladu, což bylo pro
Letecký most
Dohoda o letecké dopravě do Ber- přežití města dostatečné.
lína byla sepsána ihned roku 1945
a SSSR se nepokusil ji porušit, Jakmile SSSR zjistil, že spojenci jsou
protože by musel sestřelovat neo- schopni zásobovat Berlín letecky,
zbrojená letadla. Spojenci správně přistoupil k dalším krokům. Během
odhadli, že Stalin tlakem na Berlín září SED zorganizovala útoky na neblafuje, že nechce vyvolat válku. Za- -komunistické poslance. V reakci
1948 stále stupňoval blokádu Berlína, až nakonec 25. června 1948
došlo k úplnému zastavení veškeré
dopravy do západních sektorů Berlína s výjimkou letecké. Omezeny
byly také dodávky elektrické energie, telefonní spojení a doprava mezi
východním a západním sektorem
města. Stalin chtěl vypudit spojence
z Berlína pouze hrozbou, nikoli použitím síly. Očekával, že Spojenci nebudou schopni udržet Berlín pouze
využitím letecké dopravy a budou se
muset podvolit sovětskému tlaku.

došlo k rozdělení městské rady: zastupitelé za SED vytvořili samostatnou radu pro východní sektor a zbytek staré městské rady odhlasoval
konání voleb. Ty proběhly pouze
v západních sektorech ještě během
blokády, v prosinci 1948, a SED je
bojkotovala. Nově zvolené zastupitelstvo se stalo oficiálním orgánem Západního Berlína. V průběhu
roku 1949 již letecký most fungoval bez problémů. Protože spojenecký úspěch byl trvalým ponížením pro SSSR, bylo po krátkém
vyjednávání SSSR a USA dosaženo
ukončení blokády
12. května 1949. Berlínská krize vedla ke sblížení postojů USA,
Velké Británie a Francie ve vztahu k Německu a uspíšila spojení
západních zón do Trizonie a vznik
SRN.
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Cesta ke
stavbě zdi
Vznik dvou německých států
Marshallův plán a berlínská krize
vedly k utužení spolupráce západních států. Naopak vztahy mezi
SSSR a USA se definitivně zablokovaly a spojení Německa do jednoho státu se stalo nemožným. Obě
strany se obávaly, že sjednocené
Německo se stane kořistí nepřítele.
V květnu 1949 ze západních sektorů
vzniká Spolková republika Německo
(SRN). V sovětském sektoru dochází k vzniku Německé demokratické
republiky (NDR) v říjnu 1949. Oba
státy se postupně plně zapojily
do integračních struktur západního,
respektive východního bloku.

čit. Toho využívali Němci žijící v NDR
k emigraci do SRN. Počet žadatelů
o azyl v SRN stoupl až na 331 tisíc v roce 1953. Proto SSSR a NDR
přistoupily k zpřísnění a zabránění
pohybu obyvatel mezi oběma státy.
Na hranicích byla vztyčena „železná opona“ - plot z ostnatého drátu,
a návštěvy SRN byly výrazně omezeny. Protože obyvatelé NDR dále
využívali možnost návštěv SRN
k emigraci, přistoupila NDR v roce
1956 k úplnému zastavení cestování
mezi oběma zeměmi.
Ovšem hranice v Berlíně zůstala
otevřena, protože byla spravována
všemi okupačními státy. Berlín se
tak stal skulinou v železné oponě,
kudy utíkali na Západ obyvatelé
NDR i dalších zemí východního bloku. Odhaduje se, že do roku 1961
uteklo z NDR, převážně přes Berlín, 3,5 milionu Němců, tedy takřka
20% obyvatel NDR. Emigranty byli
zejména příslušníci elity – vzdělaní
lidé, kteří výrazně chyběli východoněmeckému hospodářství. Úbytek
obyvatel byl natolik masivní, že
ohrožoval samotnou existenci státu,
zamezení emigrace se tedy stalo pro
NDR otázkou přežití.

Zatímco v SRN došlo po osamostatnění k rychlému hospodářskému
růstu, hospodářství NDR dále nebylo schopno zajistit základní životní
potřeby pro své obyvatelstvo. To
vedlo k růstu emigrace z NDR a rostoucí nespokojenosti s režimem.
V červnu 1953 došlo v NDR k hromadným stávkám a nepokojům. Ty
byly tvrdě potlačeny: zahynulo přes
250 dělníků a okolo stovky policistů. SED vydávala protesty za dílo
západních agentů, ale reagovala
i provedením hospodářských reforem. Životní úroveň sice začala růst,
ale propast mezi oběma německými Lídři NDR tlačili na Chruščova, ktestáty se dále prohlubovala.
rý se pokusil z vnitřního problému
NDR učinit problém Západu. V listopadu 1958 vydal ultimátum poII. berlínská krize
žadující uzavření dohody o odchodu
Až do roku 1953 byly možné vnitro- všech vojenských jednotek z Berlína
německé hranice mezi NDR a SRN do šesti měsíců. Po uplynutí stanona mnoha místech snadno překro- vené doby měl SSSR předat pravo6

moci v Berlíně do rukou NDR, která
by nemusela dodržovat Sovětským
svazem uzavřenou dohodu o volném přístupu do Berlína a mohla by
obnovit blokádu města. Po uplynutí
ultimáta ovšem SSSR nic neudělal,
naopak došlo k jeho sblížení s USA.
Chruščov dokonce navštívil USA
a obě strany se dohodly na dalším
pokračování vyjednávání. K tomu ale
fakticky nedošlo kvůli aféře vyvolané sestřelením amerického špionážního letadla U2 nad územím SSSR.
Chruščovův postoj se dále zostřil
po odchodu Dwigtha Eisenhowera
z funkce prezidenta a nástupu Johna
F. Kennedyho. Eisenhower byl generál, zkušený v mezinárodní politice,
a Chruščov jej respektoval. Kennedy
byl z jeho pohledu mladý, nezkušený
politik-manekýn, který vyhrál volby
díky svému vzhledu, nikoliv schopnostem.
Chruščov versus Kennedy
Chruščov na setkání s Kennedym
ve Vídni v červnu 1961 obnovil ultimátum, tentokrát s lhůtou stanovenou na konec roku 1961. Kennedy totiž Chruščovovi soukromě sdělil, že
USA jsou ochotny uvažovat o stažení vojsk. Touto chybou pobídl SSSR
k zvýšení tlaku na USA. Kennedyho
politika byla někdy nejednoznačná.
Požadoval výrazné zvýšení armádního rozpočtu a navýšení vojenské
síly. Zároveň stále dával najevo
ochotu k jednáním se SSSR.
Západní spojenci se v srpnu setkali
v Paříži, aby jednali o sovětském ul-
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timátu a společném postupu. Shodli
se na tom, že SSSR nechystá válku
a spíše zmírňuje pozici NDR, než vyostřuje konflikt. Sověti byli o jednání dobře informováni, a právě proto
se podařilo představitelům NDR
přesvědčit Chruščova, že problém
uprchlíků do západního Berlína musí
být vyřešen jakkoliv - i použitím síly.
Během jara a léta východoněmecký
režim hromadil zásoby materiálu
nezbytného pro stavbu zdi. Přestože
tato skutečnost byla známa, většina lidí nevěřila v uskutečnění plánu a uzavření vstupu do západních
sektorů Berlína. Na oficiální tiskové
konferenci popřel Walter Ulbricht
záměr postavit zeď ještě dva měsíce před zahájením stavby, v červnu
1961.
Představitelé NDR rozhodli o stavbě zdi v Berlíně v sobotu 12. srpna.
O půlnoci začaly vojenské a policejní
jednotky NDR obsazovat hranici a již
ráno v neděli 13. srpna byla celá hra-

nice do západního Berlína uzavřena.
S nasazením 32 tisíc mužů byl postaven drátěný plot o délce 199 km.
Stavbě asistovala i armáda SSSR.
Ultimátum požadující odchod spojeneckých jednotek tím padlo.
V odpovědi Kennedy nařídil převedení 148 tisíc rezervistů a záložníků
do aktivní služby. K žádné přímé akci
ale Spojené státy nesáhly. Sovětský
svaz rozjel rozsáhlou dezinformační kampaň, která měla přesvědčit
Západ o obrovském náskoku SSSR
ve zbrojení. Navíc SSSR poskytl
podporu některým proti-americkým
organizacím v Latinské Americe
a Africe. Protože Berlínská zeď již
stála, nechtěl SSSR těmito kroky
vystrnadit Spojence z Berlína, pouze
chtěl odvrátit pozornost k jiným problémům a vytvořit dojem, že Západ
je pod tlakem, kterému musí ustoupit. Američané zvažovali možnost
strhnout zeď pomocí tanků, Sověti
by proti takovému kroku pravděpo-

dobně nezakročili, jelikož stavba zdi
byla porušením dohod se Spojenci.
Proto Sovětský svaz sáhl k masivní
dezinformační akci, aby vytvořil dojem, že akce USA v Berlíně by Západu přinesla daleko větší potíže
v mnoha částech světa. Na kampaň
SSSR reagoval Kennedy dalším zvýšením armádního rozpočtu a převedením dalších rezervních jednotek
do aktivní služby. Tím ale krize končí, ani SSSR ani USA nemají zájem
na jejím dalším stupňování. Stavbou
Berlínské zdi je de facto definitivně potvrzeno rozdělení Německa
a Berlína. Rozdělení se stává „trvale dočasným/dočasně trvalým“.
Ani Západ ani Sovětský svaz se až
do konce studené války nepokusí
vážně nastolit otázku sjednocení Německa. Obě strany se spokojí
s rozdělením, protože nechtějí riskovat ztrátu kontroly nad celým Německem po případném sjednocení.

Konrad ADENAUER (1876-1967)
Německý konzervativní politik Adenauer byl kancléřem SRN od vzniku republiky v roce 1949 až do roku 1963. Když v roce 2005 volili
v Německu „Největšího Němce“ – zvítězil právě Adenauer.
Jako právník byl od mládí aktivní v politice, po nástupu nacistů byl zbaven všech státních funkcí, v Německu však zůstal a za
2. světové války byl i vězněn. Po válce se vrátil k politice, vystupoval za Křesťanskodemokratickou unii a v roce 1949 se stal kancléřem. Zasloužil se o obnovu Německa po válce a o zařazení Německa do západního politického a ekonomického systému, včetně
vstupu do NATO.V otázce Západního Berlína byl spíše skeptik a na začátku 60. let přišel i s plánem výměny Západního Berlína
za část průmyslově rozvinutých území NDR, která po válce Spojenci nechali NDR právě za statut Západního Berlína. Americký
prezident Kennedy ale tento nápad nepodpořil, proto k oficiálnímu návrhu ani nedošlo. Právě tyto postoje byly asi důvodem, proč
Adenauer přijal stavbu Berlínské zdi celkem chladně a nevystupoval v počátcích tak aktivně jako starosta Západního Berlína Willy
Brandt.
Walter ULBRICHT (1893 – 1973)
Představitel východoněmeckého režimu v době stavby zdi, jeden z jejích největších zastánců. Pocházel z chudých dělnických poměrů a vyučil se truhlářem. Rodiče oba působili v socialistické SPD, do které Walter vstoupil roku 1912. Během války byl v letech
1915 – 17 nasazen v Haliči a na Balkáně. Od počátku byl proti válce a roku 1917 proto dezertoval z armády. Byl zatčen a uvězněn,
během revolučních let 1918 – 19 byl propuštěn, zapojil se do činnosti vznikající komunistické strany. Ve straně rychle stoupal, roku
1923 se dostal do jejího vedení. V letech 1924 – 25 absolvoval Mezinárodní leninskou školu Kominterny v Moskvě.
Po návratu zvolen do zemského parlamentu v Sasku, později za Vestfálsko zvolen do Reichstagu. V letech 1928 – 33 byl předsedou
KPD. Podle pokynů Moskvy se pokouší navázat spolupráci s NSDAP a Josephem Goebbelsem, ale pokus brzy ztroskotá. Po nacistickém puči Ulbricht žije v letech 1933 – 37 v exilu v Paříži a Praze. Působí ve Španělsku během občanské války, kde pomáhá
odstranit nepohodlné členy strany. V letech 1937 – 45 pak žije v Moskvě.
Po návratu do Německa se stává předsedou vlády a později nejvyšším tajemníkem strany. V roce 1960, po smrti prezidenta Wilhelma Picka, je nezpochybnitelným vůdcem země. Byl největším zastáncem postavení Berlínské zdi a tlačil Chruščova k tomuto rozhodnutí. Po roce 1960 je nucen provést ekonomické reformy a část rozhodování přenáší mimo kontrolu strany, do rukou odborníků.
Stává se proto ve straně neoblíbený, navíc se neshodne ani s Brežněvem na urovnání vztahů s SRN. Je tak roku 1971 odstraněn
z funkce, oficiálně odchází „ze zdravotních důvodů“. Umírá roku 1973.
Ulbricht: „Musí to vypadat demokraticky, ale kontrolovat budeme vše.“
Lavrentij Berija (nejvyšší velitel NKVD): Ulbricht je „největší idiot, jakého jsem kdy viděl“.
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13. srpen 1961

Počátek zdi
Plán NDR na výstavbu zdi nesl kódové označení „Růže“. Podle dohody se
SSSR měla být nejprve vybudována
pouze z ostnatého drátu - pokud by
se vojáci NATO proti její stavbě postavili, východní Němci se měli stáhnout bez střelby. Hranice Západního
Berlína s NDR o délce 155 km byla
uzavřena již od roku 1952. Nyní byla
obezděna 43,1 km dlouhá vnitřní
městská hranice oddělující obě části Berlína. Z 81 oficiálních hraničních
přechodů byla většina (kromě 13)
uzavřena. Celkem bylo uzavřeno 192
ulic, 97 směřujících do východního
Berlína a 95 do NDR.
Vojáci NDR nejprve vytvořili kolem
celého města kordon a natáhli přes
ulice kotouče ostnatého drátu. Krátce nato vstoupili do bytů u hranice
a postavili se k oknům směřujícím
do Západního Berlína. Veškerý provoz přes hranice byl v obou směrech zastaven a říční policie NDR
hlídkovala na řekách. Linky metra
a městské dopravy byly přerušeny
a telefonní dráty přestřiženy. Východoněmecký rozhlas vysílal jenom
hudbu, žádné oficiální oznámení
nezaznělo. Byly vyvěšeny letáčky
oznamující nová pravidla a několik
jich bylo vypuštěno do větru, aby
se dostaly na Západ. Zhruba kolem
8.00 hodin dorazily desítky sovětských tanků T-54, aby zablokovaly hlavní silnice. Vojáci NDR začali
brzy zatloukat prkny Braniborskou
bránu, symbolickou vstupní bránu
na Východ. Objevily se transparen8

ty a plakáty, propagující NDR a jeho Na každých 1000 metrech se začaly
snahu „chránit Východ před západ- objevovat dřevěné věže se světloními agresory“.
mety, do vrcholků zdí byly zabetonovány úlomky skla. Mezi věže byly
Protesty
postaveny pozorovací bunkry. RychBěhem dne se začaly po obou stra- le jedoucí auto přesto dokázalo tyto
nách hranice shromažďovat tisíce zdi na mnoha místech prorazit, jiné
lidí. Berlíňané ze západu skandovali se zbortily po vytrvalých deštích,
„KZ, KZ, KZ“ (Konzentrationslager, neboť neměly patřičné základy.
tj. koncentrační tábor). Obyvatelé
Západního Berlína dostali pokyn dr- První opatření nespočívala jen
žet se 100 m od hraniční čáry, který ve stavbě samotné zdi. Přízemale nebyl dodržován a lidé házeli ní okna budov stojících v blízkosti
kameny a vyvolali rvačky s výcho- hranice, která vedla do Západnídoněmeckou Vopos (Lidová policie). ho Berlína, byla zazděna. Uprchlíci
V jednu chvíli dav strhl jednu z bari- dále využívali k útěku okna ve vyšér a byly vypáleny varovné výstřely. ších patrech: shazovali vzkazy záVopos celý den a celou noc použí- padoberlínské policii, která potom
vali světlomety, aby zabránili foto- zorganizovala příjezd hasičů se zágrafování. 13. srpna unikl na Západ chrannými sítěmi, do nichž chytali
rekordní počet 4130 uprchlíků, 800 skokany. Proto byla zazděna také
z nich ještě poté, co byly postave- tato okna. Obyvatelům činžovních
ny zábrany. V prvních šesti týdnech domů přiléhajících k hranicím bylo
uteklo také 85 východoněmeckých nařízeno, aby je 20. září opustili.
policistů a milicionářů.
To se týkalo především Bernauerstrasse, kde byly později všechny
První podoba zdi a opatření domy strženy, a materiál byl použit
proti útěkům
na stavbu zdi. Některé budovy byly
V prvních dnech „stavby zdi“ byly zá- přeťaty napůl a dělící linie byla protarasy ve skutečnosti tvořeny ost- to zazděna. Konečně do 21. června
natým drátem napnutým mezi dře- 1963 se museli všichni obyvatelé
věnými nebo betonovými sloupky. východního Berlína, bydlící 100 m
Teprve 16. srpna bylo započato se od bezpečnostního pásma, registrostavbou skutečných zdí. První provi- vat u pohraniční policie. Policie tak
zorní zdi byly nízké a postavené na- v blízkosti těchto domů mohla konrychlo a nekvalitně z nejrůznějšího trolovat příchozí, zda tam skutečně
stavebního materiálu. Byly postup- bydlí.
ně nahrazeny zdí z betonových prefabrikovaných desek. Na ulicích byli Než byla postavena Berlínská
postaveni oceloví ježci jako zátara- zeď, pracovalo v Západním Berlíně
sy proti proražení zdi automobilem. zhruba 52 000 Berlíňanů z východ-
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Východoněmecká pohraniční policie pokládající první ostnaté dráty (14. 8. 1961)

ní zóny. Čtyřicet procent svého
platu dostávali v západoněmeckých markách, zbytek ve východoněmeckých. Měli přístup k necenzurovaným západním novinám
a chodili na filmy, které byly na Východě zakázané. Stavbou zdi byl
jejich pohyb mezi zónami ukončen.
Někteří obyvatelé Západního Berlí-

na se zpočátku snažili pomoci lidem
z Východu při útěku. Pokud byli chyceni policií NDR, skončili ve vězení. Lidé,
kteří půjčili své legitimace východním
Berlíňanům, byli obžalováni a odsouzeni k pěti letům vězení za „organizování obchodu s otroky“. Přesto obyvatelé Západního Berlína dále pomáhali
při útěcích. Proto od 23. srpna 1961

NDR zakázala obyvatelům Západního
Berlína navštěvovat východní Berlín,
aby se tím definitivně zbavila dalších
problémů s organizováním útěků, vynášením informací apod. Počet hraničních přechodů byl následně snížen
na sedm.
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REAKCE

Reakce Západu
Policejní stanice v Západním Berlíně
v době rozhodnutí o stavbě zdi dne
13. srpna 1961 sice po celém městě začaly hlásit nezvyklou aktivitu
a okupační síly USA, Británie a Francie byly uvedeny do pohotovosti, ale
spolková vláda a západní mocnosti
v podstatě nemohly nic dělat, protože hlavní principy Postupimské
dohody nebyly porušeny. Západoněmečtí politici byli v té době zaneprázdněni přípravou voleb, s čímž
představitelé NDR počítali. Starosta
Západního Berlína Willy Brandt se
snažil obyvatelstvo odradit od protestních akcí, podobně se snažil
situaci uklidnit i německý spolkový
kancléř Konrad Adenauer. USA povolaly do služby 75 000 rezervistů
a posílily svých šest divizi v západním Německu. 19. září překročila kolona 500 vozidel a 1500 amerických
vojáků hranice západního Německa
a dojela do Západního Berlína, aby
tím dokázaly zájem USA o osud Západního Berlína. Tyto kroky měly ale
pouze symbolický význam, jejich reálný dopad byl minimální.
Krize 22. října 1961 – dva měsíce
po vztyčení zdi nebyl veliteli amerických jednotek v Berlíně povolen vjezd do divadla ve východním
sektoru, což bylo porušením dohod
o volném pohybu okupačních jednotek Berlínem. Po několika dalších
incidentech, při kterých obě strany
testovaly vůli soupeře pokračovat
v konfrontaci, došlo 27. – 28. října
k „měření sil“ přímo u nejvýznam10

nějšího přechodu ve městě – Checkpoint Charlie. Na obou stranách
hranice umístily sovětské a americké jednotky tanky, které staly jen asi
100 – 200 metrů od sebe. Obě strany
měly k dispozici ostré střelivo a rozkaz opětovat palbu. USA aktivizovaly své bombardéry v Evropě, ale
k žádnému konfliktu nedošlo. Obě
strany pouze zjišťovaly reálné odhodlání soupeře, válku si nepřála ani
jedna z nich.
Ich bin ein Berliner
Západní politici čelili kritice za pasivitu a neschopnost reagovat na stavbu Berlínské zdi. J. F.
Kennedy Berlín označil za „největší zkoušku odvahy a vůle Západu“,
ale k žádné přímé akci se Spojené
státy neodhodlaly. Chtěly však dokázat svůj zájem o Berlín a jeho
občany oficiální návštěvou prezidenta. Uskutečnila se 26. srpna 1963
a její hlavní náplní byl projev, který
Kennedy přednesl ze schodů radnice
v čtvrti Schöneberg. Na schodišti pře
budovou a před asi 450 tisíci Berlíňany postupně vystoupili Otto Bach,
předseda spolkového parlamentu,
Konrad Adenauer, předseda spolkové vlády, a konečně Kennedy. Prezident mluvil anglicky, jeho proslov
byl do němčiny překládán. Nejslavnější částí projevu je citát „Ich bin
ein Berliner“, kterým Kennedy vyjádřil odhodlání USA neustoupit sovětskému tlaku na Západní Berlín. Citát
použil Kennedy nejprve uprostřed
projevu, zopakoval jej při zakončení: „Pře dvěma tisíci lety se nejvíce

hrdosti skrývalo v prohlášení „civis
Romanus sum“ – „Jsem občanem
Říma“. Dnes ve svobodném světě
stejně hrdě zní „Ich bin ein Berliner“
… Všichni svobodní lidé, ať už žijí
kdekoliv, jsou občany Berlína, a proto jsem pyšný, že jako svobodný člověk mohu říci: „Ich bin ein Berliner.“
„Lass´ sie nach Berlin kommen“
Kennedy použil v projevu stavbu
zdi pro srovnání Západu a Východu:
„Svoboda má svá úskalí a demokracie není dokonalá. Ale nikdy jsme
nemuseli postavit zeď, abychom
udrželi lidi ve svobodě a zabránili
jim v útěku.“ Prezident během projevu použil němčinu ještě při výzvě
„Lass´ sie nach Berlin kommen“ –
„Ať přijdou do Berlína“. Kennedy ji
adresoval všem, kdo věří komunistické propagandě. O její pravdivosti
se mohou přesvědčit snadno – stačí
přijet do Berlína. Kennedyho projev
tak zasáhl SSSR a NDR na nejcitlivějším místě. Kennedy neprovázel
svůj projev žádnou reálnou hrozbou,
přesto byl jeho úspěch pro východní
blok velmi nepříjemný.
Po Kennedyho projevu následoval
projev Willyho Brandta, starosty
Západního Berlína, který svůj projev adresoval obyvatelům východní
zóny. Vyjádřil jim svůj soucit před
nadcházející návštěvou Nikity Chruščova: „Raději by byli zde s námi,
na svobodném shromáždění.“
Kennedyho projev měl velký
úspěch, přesto měl Kennedy do-
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J. F. Kennedy před schönenberskou radnicí v Západním Berlíně, červen 1963

jem, že byl příliš útočný a po projevu jej přepsal a zjemnil. Novou verzi projevu pak Kennedy přednesl
téhož dne na Svobodné berlínské
univerzitě. Kennedy chtěl projevem dát najevo neochotu k ústupkům v Berlíně, ale SSSR ho logicky

pochopil jako přitvrzení postoje
USA obecně. Chruščov byl obsahem projevu překvapen, protože
Kennedy tím zčásti popřel snahu
o zlepšení vztahů se SSSR, o které mluvil veřejně dva týdny před
návštěvou Berlína. Celá návštěva

i projev byly takřka pouze propagandistickou akcí, vztahy mezi
SSSR a USA se podařilo uklidnit,
což se potvrdilo na podzim 1963
uzavřením smlouvy o zákazu jaderných pokusů v atmosféře.

John F. KENNEDY (1917-1963)
Nejmladší zvolený americký prezident USA (1961-1963) si dodnes drží u Američanů renomé jednoho z nejlepších a nejoblíbenějších prezidentů. Získal si ho nejen pro své politické postoje či liberální a moderní životní styl, ale paradoxně i tím, že nemohl
dokončit politickými událostmi nabitý prezidentský mandát. V listopadu 1963 byl v Dallasu zavražděn.
Pocházel z katolické rodiny z devíti sourozenců a mnozí z nich se později věnovali politice. I přes množství zdravotních problémů
se aktivně účastnil 2. světové války. Po ní působil nejdříve jako novinář, pak začal být aktivní v politice za Demokratickou stranu
– jako kongresman, senátor a od roku 1961 jako prezident. Ve vnitřní politice nebyl tak úspěšný a musel řešit mnoho problémů
(ekonomika, rasová politika), ale světové jméno mu zajistila politika mezinárodní. V době jeho prezidentování se odehrálo několik
velkých krizí v rámci studené války – Berlínská krize, Karibská krize, problémy Laosu a Vietnamu. Dokázal obstát a neustupovat
vůči velmi nepříjemnému protivníkovi ve vyjednáváních, sovětskému generálnímu tajemníku Chruščovovi, přičemž nejméně dvakrát za jeho prezidentování se svět ocitl na pokraji světové války.
Stál na straně dodržení všech závazků Spojenců vůči Západnímu Berlínu, i když odmítl vojenský zásah v době stavby Berlínské
zdi. Berlíňany podpořil ve svém známém projevu při návštěvě Berlína v roce 1963.
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ostraha
hranice
Pozdější podoba zdi
První zeď byla postavena narychlo,
byla proto postupně zdokonalována.
Celé bloky budov na hranici byly strženy, aby byla vytvořena 30-100m
široká volná plocha ohraničená dvěma stěnami. Vnější zeď byla robustnější a neustále zdokonalovaná,
vnitřní zeď byla nižší. Písková půda
mezi nimi byla postříkána defolianty. Byla na ní patrná jakákoliv stopa, což komplikovalo pokus o útěk.
Podél zdí byly nataženy dráty s nástražným systémem, který spouštěl
světlice a sirény upozorňující na pokus o útěk. Souběžně s vnější zdí se
táhl 6 m široký kontrolní pás, uvláčený branami, který přináležel ještě
k území východní zóny. Vnější zeď
tak nestála přímo na hranici, aby
mohla být opravována z území NDR.
Pásmem se táhla asfaltovaná cesta,
po které stále procházely hlídky se
psy. Zdi byly obvykle zakončeny ostnatým drátem a prostor byl osvětlen
reflektory na sloupech. V místech,
kam měly přístup automobily, byly
umístěny příkopy, ježci a zakotvené
betonové bloky. Mezi zdmi byly zřízeny výběhy pro psy. Pro tyto účely
bylo jen v Berlíně chováno až 600
psů.

● vnitřní, 3-4 m vysoký plot ze síťové

koliv, kdo se pokoušel o překročení
hranice. Jakékoli selhání mělo vážné následky jak pro ně, tak pro jejich
rodiny. Strážní měli rozkaz nestřílet
směrem do Západního Berlína, ale
přesto k tomu docházelo. Na zdech
a dlažbě Západního Berlína bylo
v průběhu let napočítáno 456 zásahů kulkami.

pleteniny (v zázemí) či zeď starého
typu s ostnatým drátem,
● 3 m vysoký signalizační plot
● výběh pro psy
● nástražné dráty iniciující světlice
● hlídková cesta (asfaltová)
● kontrolní pás
● příkop proti autům
● protiautomobilní zátarasy (ježci,
Tajná policie vedla spis na každébodce proti pneumatikám)
ho příslušníka jednotky a se všemi
● 3,2 - 4,2 m vysoká vnější hraniční
příslušníky prováděla pravidelné
zeď nebo plot.
pohovory. Všechny telefonní hovory
byly odposlouchávány, kontrolovala
Pohraniční služba
Ochrana Berlínské zdi byla svěřena se pošta a mezi vojáky byli nasazearmádě. Příslušníci pohraniční poli- ni informátoři. Příslušníci pohraniční
cie proto podléhali stejným kritéri- policie dostávali příplatek za službu
ím jako ostatní vojáci. Navíc museli na hranici a vzorní jednotlivci dosplnit zvláštní požadavky týkající stávali jednou ročně další finanční
se bydliště a politické spolehlivosti. odměnu. Vojáci základní služby doPohraničníci a jejich příbuzní nesmě- stávali každoročně osmnáctidenní
li mít záznam o nesouhlasu se stát- dovolenku. Posádku mohlo najedním zřízením a nesměli být praktiku- nou opustit maximálně 15 % příjící věřící. Hlavním kritériem bylo, že slušníků. Po návratu z dovolené byli
pohraničník nesmí mít trvalé bydliš- vojáci vyslechnuti svým velitelem
tě blízko vnitroněmecké hranice ani a museli ohlásit, co dělali a s kým se
mít blízké příbuzné v SRN. Přísluš- stýkali.
níci byli přidělováni do pohraničních
sektorů vzdálených od svých domo- Strážní služba
vů. Tak armáda bránila tomu, aby Strážní byli přidělováni do služby
bývalí pohraničníci pomáhali svými tak, aby se párování mužů neopakozkušenostmi potenciálním uprchlí- valo. Vojáci nevěděli, s kým půjdou
do služby, dokud nenastoupili směPohraniční policie příležitostně tes- kům nebo jich sami využili k útěku.
nu. Kamarádi a spolubydlící nebyli
tovala kvalitu zátarasů a zdí zkušebními nárazy vozidel a podle vý- Střelecký výcvik byl důkladnější než zařazováni do stejné hlídky. Dvousledků překážky zlepšovala. Zeď u řadových vojáků armády. Pohranič- členné hlídky a osádky věží nebyly
byla zlepšována také na základě níci měli být schopni zasáhnout dva nikdy osamocené či mimo dohled
analýzy úspěšných útěků. Typické pohyblivé terče na vzdálenost 200 m jiné hlídky. Pokud k tomu došlo, měli
vybavení bezpečnostní zóny vypa- jen čtyřmi ranami, a to i v noci. Museli být vojáci podrobeni disciplinárnímu
totiž podle rozkazu střílet na koho- řízení. Velitelé, kteří kontrolovali
dalo takto:
12
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Schéma Berlínské zdi čtvrté generace

Východ

1

Západ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Betonová zeď, případně plot z pletiva, vysoká tři až čtyři metry, někdy opatřena elektrickým výstražným zařízením
2. Stalinův „trávník“ - ocelové zátarasy zasazené v zemi
3. Plot z drátěného pletiva vysoký zhruba dva metry
4. Kabel akustického či optického alarmu
5. Zátarasy z ostnatého drátu
6. Střílny
7. Služební psi na dlouhých vodících lanech
8. Jemný písek pro zanechání stop uprchlíků, někdy podminováno
9. Příkop znemožňující průnik vozidel hluboký tři až pět metrů
10. Osvětlení
11. Asfaltová silnice hlídaná ozbrojenými strážnými
12. Elektrický plot napojený na zvukové nebo optické výstražné zařízení
13. Pás země
14. Betonová zeď natřená světlou barvou, aby se proti ní odrážely siluety uprchlíků, navržená tak,
aby odolala nárazu těžkého vozidla, korunovaná azbestocementovou trubkou bránící uprchlíkům zachytit se rukama
i kotevním hákem

strážné, s sebou měli vždy jednoho
vojáka. Když se střídaly osádky věží,
jeden z vojáků na věži slezl dolů
a poté se do věže vyšplhal střídající
voják. Potom sestoupil druhý muž,
který měl být vystřídán, a nakonec
do věže vyšplhal druhý střídající
voják. Takovým způsobem bylo zajištěno, že na zemi byli vždy alespoň dva muži. Přítomen byl rovněž
poddůstojník či důstojník zavádějící
hlídku. Rozkazy byly jednoduché:
kdyby se strážný pokusil zběhnout,
měl ho ten druhý bez varování zastřelit.
Rozkaz pohraniční policie ze dne 27.
května 1952 nařizoval: „Osoby po-

koušející se překročit kontrolní pás
ve směru z NDR nebo ze západního Německa budou vzaty do vazby. Pokud neuposlechnou rozkazy
pohraniční policie, bude použito
zbraní.“ V případě narušení hranice měl pohraničník zvolat: „Stůj!
Hraniční hlídka. Ruce vzhůru!“.
Pokud narušitel neuposlechl rozkazu, byl vypálen varovný výstřel.
Pokud ani poté narušitel neuposlechl, měl být zastaven střelbou.
Pokud byl uprchlík vzdálen 100
až 300 metrů, kdy nemohl rozkaz
„stát“ slyšet, mohl být zastřelen
bez varování. Pohraničníci, kteří
se pokusili uprchnout, mohli být
zastřeleni bez slovního varování či

bez vypálení varovného výstřelu.
Pohraničníci nesměli střílet, pokud
na některé straně plotu stáli nevinní přihlížející, kteří by mohli být
zasaženi, především ženy a děti,
či když situace už nadále střelbu
neumožňovala - například když
se narušitel dostal již na území
SRN, nebo pokud linie palby mířila
do SRN. K zastřelení lidí nacházejících se již mimo území NDR přesto
docházelo. Zadrženému narušiteli
hrozily až tři roky vězení, později
osm let a pokuta. Často byla připojena další obvinění, například
pašování nebo napadení pohraničníka, a délka trestu mohla být daleko vyšší.
13
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život
v rozděleném městě
Pohyb obyvatel
Po stavbě zdi byla brzy i obyvatelům
Západního Berlína odebrána možnost navštěvovat východní sektor.
Úsilí o větší propustnost zdi alespoň o Vánocích 1963 dospělo k první
dohodě o propustkách. Obyvatelé
Západního Berlína po 28 měsících
od postavení zdi získali možnost navštívit své příbuzné, a to mezi 19.
prosincem 1963 a 5. lednem 1964.
Na výdej propustek se stály v Západním Berlíně obrovské fronty
a celkem tuto možnost využilo 1,2
milionu návštěvníků. Na základě
dalších dohod o propustkách došlo do roku 1966 k více než čtyřem
milionům návštěv. V roce 1966 ale
dohoda padla a hranice zůstaly
uzavřeny až do roku 1972. Poté
získali obyvatelé Západního Berlína stejná práva jako občané SRN.
Do NDR a do východního sektoru
Berlína mohli cestovat po získání
víza, které ale mohly východoněmecké orgány bez udání důvodů
odmítnout. Při vstupu byli návštěvníci podrobeni velmi přísné
kontrole a vstup mohl být zamítnut. Obyvatelé NDR z východního
sektoru mohli do Západního Berlína cestovat po dosažení důchodového věku nebo z důležitých
osobních nebo pracovních důvodů.
Museli ovšem získat vízum, které
bylo často NDR odmítáno. Svobodný přístup do všech částí města tak měli pouze příslušníci všech
okupačních vojenských jednotek,
přítomných ve městě až do konce
studené války.
14

Zákazy
Dálniční, železniční i vodní hraniční přechody byly přísně střeženy
a souběžně s těmito cestami se
táhly kilometry zdí ještě předtím,
než vyústily do západních sektorů
města. To zabraňovalo uprchlíkům,
aby nastupovali do vozidel, člunů
nebo vlaků. Na cestách stály dálkově ovládané brány, které mohly být
v případě potřeby rychle zavřeny.
Pro cestování po dálnici ze Západního Berlína do SRN bylo vyžadováno
tranzitní vízum, které obsahovalo
popis vozidla, jména a adresy pasažérů, účel cesty, převážené zboží,
množství peněz a datum návratu.
Datum odjezdu a předpokládaný
čas příjezdu byly přesně stanovené.
Naopak lidé přijíždějící ze SRN se
nesměli odchýlit od určených tras,
nesměli ani fotografovat. Pokud dorazili se zpožděním, mohli být obviněni z odbočení z trasy či z toho,
že proti zákazu někde zastavili. Při
návštěvě NDR bylo možné vyměnit
peníze pouze ve velmi nevýhodném
kurzu. Východoněmecké marky, které návštěvníkům zbyly, nesměly být
vyvezeny zpět. Lidé si je mohli pouze uschovat na celnici do případné
další návštěvy. Obyvatelům NDR
bylo umožněno si vyměnit velmi malou sumu peněz, aby tak měli ztížen
případný pokus o emigraci.

město. Na druhé straně ale tíhu zdi
ani mnozí Západoberlíňané nenesli
lehce. Pocit obklíčení uvnitř socialistického státu po zuby ozbrojenými
pohraničníky připravenými zastřelit
každého, kdo se odvážil překročit
zátarasy, a také vzpomínka na blokádu Berlína přiměla část obyvatel k vystěhování. Západ chtěl ale
město udržet, proto nakonec byly
mnohé zákony v Západním Berlíně
benevolentnější než v SRN a bylo
taky možné zde žít za zvýhodněných
podmínek. Toto všechno dohromady
nakonec učinilo Berlín jedním z nejzajímavějších kulturních center Západu, ale taky třeba druhým největším tureckým městem po Istanbulu.
Pro Turky bylo totiž jednodušší získat povolení k pobytu v Západním
Berlíně než v SRN.

Do Berlína se stěhovali alternativní umělci, výtvarníci, hudebníci, celé
subkultury různých zaměření – a to
vše udělalo z Berlína kulturní centrum. Vždyť zřídit si obchůdek, dílnu či
bydlení zcela u zdi šlo téměř zadarmo.
Berlín se stal také inspirací umělců –
např. David Bowie zde natočil dvě alba,
bydlel tu Iggy Pop, v 80. letech se zde
stěhovaly australské kapely v čele
s Nickem Cavem. Tuto atmosféru se
pokusil zachytit režisér Wim Wenders
v poetickém filmu Nebe nad Berlínem.
V Berlíně měli své místo jazzmani,
Život v Západním Berlíně
rockeři, punkeři, anarchisté; umělecké
měl svůj rub i líc
školy se nevyhýbaly avantgardnímu
V šedi socialistického východního umění a velmi dobře dotovaná muzea
Německa byl Západní Berlín vý- byla vyhledávanými místy milovníků
kladní skříní Západu, živé a moderní výtvarného umění.

berlínská zeď

Berlínská zeď vede skrz statek v oblasti Ritterfeld na Gutsstrasse v Gross-Gliencker See. V následujících letech pohraničníci strhli
budovu na východoněmecké straně – na snímku napravo od zdi (květen 1962)

Třetí generace Berlínské zdi s válcovou horní částí, která měla uprchlíkům zabránit zachytit se a přelézt přes zeď (23. 9. 1966)

15

berlínská zeď

ÚTĚKY
ZA SVOBODOU
Útěky na Západ
Po 13. srpnu 1961 se občané NDR
pokoušeli opakovaně dostat na Západ přes Berlínskou zeď – tzv. Zelenou hranici – nebo přes třetí země
jako byly Polsko, Československo
nebo Maďarsko. Berlínská zeď však
odchody, které byly v předchozích
letech téměř masové, jednoznačně
ztížila. Velké množství pokusů se
odehrálo těsně po rozhodnutí postavit zeď, když byly zábrany ještě
víceméně provizorní. Se zdokonalováním zdi a s výstavbou zdí dalších generací a zesilováním stráží
byly možnosti útěku daleko menší.
O útěky se pokoušeli východní Němci všech generací, nejčastěji to byli
velmi mladí lidé, ale utíkaly i rodiny s dětmi a starší občané. Někteří
se k útěku rozhodovali z vyloženě
politických důvodů po dlouhodobé
perzekuci, jiní chtěli za svými příbuznými, které jim hranice vzala, mladí
lidé odcházeli v prosté touze po životě ve svobodném světě či v touze
po lepším ekonomickém zabezpečení a profesním uplatnění.

i další život každého neúspěšného
uprchlíka. A možná i stovky lidí připravil tento pokus o útěk o život.

sjeli po laně, spadli na ulici a zranili se na rukou a nohou. Rudolf měl
na sobě několik vrstev oděvů, které
nechtěl ztratit. Ty ale pravděpodobMladí východoněmečtí pohraniční- ně zvýšily jeho neobratnost a napoci nebyli jen vykonavatelé totalit- mohly jeho pádu. Oba manželé byli
ní moci, ale zároveň také její oběti. převezeni do nemocnice, kde Rudolf
Vychováni a vyškoleni v totalitním dostal zápal plic, kterému podlehl
režimu často konali ve víře, že činí o měsíc později, 17. září 1961.
dobrou věc, a desítky z nich při této
službě přišly o život. Ani přes ide- Ida Siekmannová (1902 – 1961)
ologická školení a kontroly svých Ida Siekmannová žila ve třetím podnadřízených nebyla velká část po- laží domu na Bernaeur Strasse 48.
hraničníků ochotna chladnokrevně Dům ležel v sovětském sektoru, ale
a cíleně zabíjet lidi. R. Hildebrandt chodník před jižní stranou náležel
dospěl k závěru, že počet obětí zdi do sektoru francouzského. Okamžiby byl desetkrát větší, kdyby všech- tě s postavením zdi proto 50 rodin
ny výstřely byly zacíleny.
z této ulice emigrovalo do francouzského sektoru, k čemuž stačilo vyjít
na chodník na jižní straně. 18. srpna
První známé oběti
1961 proto Walter Ulbricht přikázal
Berlínské zdi
zazdít vchody domů a okna v přízemí
směřující do francouzského sektoru.
Rudolf Urban (1914 – 1961)
Obyvatelé domů byli podrobeni přísŽil v Bernauer Strasse 1 ve východ- ným kontrolám, návštěvy byly omením sektoru v domě, který měl vý- zeny. V nově vytvořených vchodech
chod směřovaný do sektoru západ- ze sovětského sektoru a na schodiního. Tento východ byl
štích byly umístěny policejní hlídky,
18. srpna zazděn, aby bylo zabráně- které kontrolovaly všechny příchoJen málokomu, kdo se k této ne- no dalším útěkům. Rudolf se ženou zí. Obyvatelé dále utíkali výskokem
bezpečné cestě rozhodl, se podaři- se proto rozhodli uprchnout hned z oken, často s pomocí hasičských
lo úmysl úspěšně uskutečnit. Tisíce následující den, 19. srpna 1961, sborů, které prchající zachycovalidí byly zadrženy a musely do věze- dříve než by se útěk stal zcela ne- ly s pomocí plachet. 21. srpna pak
ní. Podle R. Hildebrandta, zaklada- možným. Použili oken svého bytu byly zazděny i dveře domu, ve ktetele a po desetiletí ředitele Muzea v prvním patře, nepožádali souse- rém žila Ida. Ta se brzy ráno dalšího
Berlínské zdi na Checkpoint Char- dy v přízemí o pomoc, protože je dne, 22. srpna 1961, rozhodla utéci
lie, obnášela průměrná doba vězení nechtěli kompromitovat. Přivázali seskokem z okna svého bytu. Naháza pokus o opuštění NDR 16 měsíců. proto k rámu okna provaz a pokusili zela na chodník peřiny a část majetToto odsouzení ale neblaze ovlivnilo se po něm spustit na ulici. Oba ale ku a skočila ještě předtím, než hasiči
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stačili roztáhnout plachtu k jejímu
zachycení. Dopadla na chodník mimo
nachystané peřiny a těžce se zranila. Na následky zranění zemřela při
převozu do nemocnice.
Roland Hoff (1934 – 1961)
Narodil se a vyrůstal v Hanoveru, do NDR se přestěhoval teprve
v červnu 1961, pravděpodobně ze
strachu před stíháním a trestem
za jízdu autem pod vlivem alkoholu.
Byl totiž řidičem a bál se, že přijde
o zaměstnání. Dostal byt v Lusatii
v Sasku. Již o měsíc později psal své
matce o záměru utéci zpět do SRN.
V srpnu si pak na novém pracovišti dovolil kritizovat postavení zdi,
za což byl okamžitě z práce vyhozen. Poté se nedostavil před komisi,
které měl vysvětlit svůj nesouhlas,
a začal se připravovat k útěku. Své
věci poslal matce poštou a 29. srpna 1961 odjel do Berlína. Na břehu
kanálu Teltow probíhaly toho dne
práce na stavbě zdi a Rolandovi se
podařilo vmísit mezi dělníky, takže
nebyl odhalen, dokud se nedostal
ke břehu kanálu. Do vody skočil s aktovkou pod paží a pokusil
se doplavat k západnímu břehu.
Po vypálení prvních výstřelů ještě
stačil zvolat „Nestřílejte, prosím,
nestřílejte!“, ale poté byl zasažen
do hlavy a zmizel pod hladinou.
Jeho smrt nebyla nikdy oficiálně
potvrzena a vyrozuměna o ní nebyla ani jeho matka v Hanoveru.
Ve východoněmeckých novinách
byl vydáván za špiona, který prováděl protistátní činnost.

Peter Fechter (1944 – 1962)
Zeď vztyčená v srpnu 1961 byla
v následujících měsících posílena
a okolo stojící budovy byly strženy, aby byla vytvořena nepřístupná „mrtvá zóna“ strážená hlídkami
se samopaly. Peter Fechter, osmnáctiletý zedník, se 17. srpna 1962
s kamarádem Helmutem Kulbeikem
schovali v tesařské dílně poblíž zdi
na Zimmerstrasse. Našli nezazděné okno umístěné pár metrů od zdi
a sledovali, zda by tudy mohli zeď
překonat. Uslyšeli blížící se hlasy,
a protože se báli odhalení, bez rozmýšlení vyskočili z okna a začali
utíkat ke zdi. Okamžitě byli spatřeni
dvěma hlídkami, které na ně spustily palbu ještě před dosažením zdi.
Helmutovi se podařilo přes zeď dostat, ale Peter byl střelen do pánve
a spadl zpět do „mrtvé zóny“. Přestože se vzdával, pokračovaly hlídky ve střelbě, dokud se nesesunul
k zemi. Byl vážně zraněn, ale dále
sténal a křičel. Přesto ho východoněmecká stráž nechala na místě
a rychle opustila celý prostor. Zčásti
proto, že ještě neměla pro podobné situace instrukce, zčásti v obavě
ze západních jednotek, které na ně
přes zeď mířily. Petera šlo ze západní strany vidět, ale v obavě z reakce
druhé strany se americké vojenské
jednotky nepokusily pro Petera jít
do sovětského sektoru a omezily se
na přehození obvazů přes zeď. Peter
sténal přes padesát minut, odnesen
byl východoněmeckými hlídkami až
po použití umělé mlhy. Brzy po převozu do nemocnice byl prohlášen
za mrtvého.

Günter Liftin (1937 – 1961)
Stejně jako otec byl členem ilegální Křesťansko-demokratické strany.
Podařilo se mu ještě před stavbou
zdi získat zaměstnání a posléze
i byt v Západním Berlíně. Na novém bydlišti se nezaregistroval,
protože by se tak stal v NDR zločincem. Navíc jeho otec v květnu
1961 zemřel, Günter proto dál bydlel s matkou ve východním sektoru
a přestěhování odkládal. V sobotu
12. srpna 1961 byl spolu s matkou
a bratrem na návštěvě v západním
sektoru u příbuzných, aby si zároveň zařídil byt k nastěhování. Dalšího dne ale již zeď stála a Günter
tak již nemohl stěhování dokončit.
Rozhodl se uprchnout a odpoledne
24. srpna 1961se pokusil o překročení zdi u železniční stanice Lehrter. Při přelézání zdi byl spatřen
pohraničníky, kteří jej vyzvali k zastavení a vypálili výstražné výstřely. Günter ale neuposlechl a vrhl se
do kanálu za zdí, který musel přeplavat, aby se dostal do západního
sektoru. Byl ale smrtelně zraněn
zásahem do hlavy ještě ve vodě.
Z ní bylo jeho tělo vyloveno východoberlínskými hasiči až po třech
hodinách. Tisk v NDR poté popsal
Liftina jako zločince, který prchal
před spravedlností a byl poprávu
potrestán. Liftinův bratr a matka
byli zadrženi o den později, vyslýcháni východoněmeckou policií, která jim o Günterově smrti nic neřekla.
Dověděli se o ní až po propuštění ze
západních novin.
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Na jaře 1962 ušila mladá Východoberlíňanka pro své přátele věrné
kopie sovětských uniforem. Nic netušící pohraničníci jim pak na hranici ještě salutovali. Autorka uniforem byla v autě ukrytá také a útěk
se zdařil. Pokusů o překročení hranice v převlečení za sovětské vojáky bylo za trvání Berlínské zdi několik

Během dvou útěků byli v této kabelové cívce schovaní pokaždé čtyři lidé. Jedna z uprchlých dívek byla jako hledaná později
kontaktována východoberlínskou policií a byla jí slíbena milost,
pokud se vrátí a naváže spolupráci s tajnou policií Stasi. Zároveň
tajná policie zastrašovala její rodiče, kteří zůstali v NDR. Dívka
se v roce 1965 skutečně do východního Německa vrátila

Na podomácku vyrobené lanovce se podařilo uprchnout rodině
i s dítětem. Naoko oficiálně navštívil občan východního Berlína
s rodinou budovu ministerských úřadů, večer se schovali na toMladý Rakušan speciálně upravil své auto, aby bylo dostatečně nízké
aletě, poté vylezli na střechu i s připravenou kladkou a kabelem
k projetí pod závorou. V květnu 1963 v něm úspěšně převezl přes hranici
a s jejich pomocí se dostali všichni tři dolů. Pohraničníci příští
svou ženu i tchýni. Auto pak bylo vystaveno na autosalonu v Západním
den nalezli pouze zbylý kabel
Berlíně
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Postřelený Peter Fechter, kterého nechali vykrvácet, když se pokoušel přelézt zeď; jeho pamětní kříž v blízkosti místa, kde zemřel, byl
později zasypán věnci

Památník Idy Siekmannové, která se v srpnu 1961 smrtelně zranila, když skočila z okna ve 3. patře svého bytu
a dopadla na chodník v Západním Berlíně

19
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ÚTĚKY
ZA SVOBODOU

Příběhy útěků
Postavení Berlínské zdi mělo zabránit masovým útěkům do západní
zóny, ke kterým docházelo od konce 40. let až do počátku stavby zdi
v roce 1961, přesto i pak po celou
dobu existence zdi docházelo k pokusům tuto překážku zdolat. Mnoho
uprchlíků bylo zraněno, mnoho jich
zemřelo, přes 70 lidí bylo souzeno
za pokus o překročení zdi nebo napomáhání k tomuto činu. Přesto se
mnohým východoněmeckým občanům podařilo na druhou stranu se
dostat. Často byly nápady, jak překonat zeď, přímo bizarní a dnes mohou vyvolat údiv a v případě úspěchu i úsměv na tváři, ale tehdy šlo
každému, kdo se o něco takového
pokoušel, o holý život. Také každý
nový pokus vyvolal na východoněmecké straně protireakci – zdi se
postupně zdokonalovaly a každý
nový pokus tajná policie rozebírala
a chystala protiopatření, aby už se
neopakoval. Když došlo k pokusům
o útěk z domů na hranici, byla okna
i vchody zabedněny, když se uprchlíci chtěli dostat na druhou stranu
kanalizací, byly následně poklice
kanálů zabetonovány, dokonce byla
v jednom období stažena z prodeje
lana o velké tloušťce. Po akci, při
které vlak projel poslední stanicí
na hranici a pokračoval dále, byly
napříště koleje vytrhány, a dokon20

ce po úspěšném projetí nízkého
sportovního auta pod závorou byly
posléze vybudovány u hranic spleti
překážek.
Mezi nejčastější způsoby útěku
kromě přechodů hranice na falešné
pasy např. v prvním období patřily
skoky z oken – nejen na hasičské
plachty, ale třeba i na matrace. Mnoho uprchlíků přeplavalo berlínské
kanály, na druhou stranu se dostala
i skupina neplavců obalena do duší
od aut, jiná skupina úspěšně unesla
loď i s kapitánem. Byly však i pokusy velmi tragické, např. když skupina
lidí chtěla prorazit hranici v uneseném autobuse a byla pohraničníky
doslova rozstřílena.
V bilanci čísel, která nemohou být
nikdy zcela přesná, stojí na jedné
straně asi 5000 úspěšných překročení zdi proti asi dvěma stům lidí,
kteří na zdi zemřeli.
Poslední oběti zdi
Ve světě jsou většinou dobře známá
jména prvních obětí zdi a jejich tragické příběhy. Na zdi se však umíralo
až do posledních měsíců její existence.
Chris Gueffroy (1968 – 1989)
(poslední zastřelený člověk u Berlínské zdi)

Po ukončení střední školy se odmítl zapsat do armády jako důstojník
a bylo mu proto znemožněno studium na vysoké škole. V půlce ledna
1989 pak dostal povolávací rozkaz
do armády s nástupem v květnu
téhož roku. Proto začal spolu s kamarádem, Christianem Guardianem,
plánovat útěk. Připravili jej na 5. únor,
kdy byl ve východním Berlíně na oficiální návštěvě švédský předseda
vlády. Věřili tomu, že rozkaz střílet
na narušitele byl odvolán a že během oficiální návštěvy budou hlídky
méně ostražité. Večer 5. února 1989
řekli rodinám, že odjíždějí do Prahy,
a vydali se do malé zahrádkářské
kolonie u kanálu Britzer, který tvořil
hranici se Západním Berlínem. S pomocí podomácku vyrobených kotev
překonali první, tři metry vysokou
zeď nepozorováni. Při průchodu signalizačním pásmem spustili alarm,
byli spatřeni a dostali se pod palbou dvou hlídek, aniž se jim podařilo
na poslední zeď vyšplhat. Přestože
Chris zanechal pokusů o útěk a byl
zraněn do nohy, byl poté zasažen
další dávkou do hrudi a na místě zahynul. Jeho kamarád Christian byl
těžce zraněn, ale přežil. Byl zatčen
a v květnu odsouzen k třem letům
vězení za pokus o nelegální přechod
hranice prvního stupně. V srpnu byl
ale po vyjednávání se SRN propuštěn na kauci a 17. října mu byl po-
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Novomanželé a svatebčané na chodníku na Bernauer Strasse
ve francouzském sektoru Západního Berlína mávají svým rodinným příslušníkům, kteří jsou ve 2. patře budovy náležející
do sovětského sektoru (8. 9. 1961)

volen odchod do Západního Berlína.
Chrisova matka střelbu slyšela, ale
teprve o dva dny později se během
výslechu na policii dověděla, že zastřeleným byl její syn.
Čtyři členové pohraniční stráže, kteří
se střelby účastnili, nejdříve dostali
vyznamenání a odměnu 150 marek.
Po sjednocení Německa proti nim
bylo zahájeno vyšetřování, dva byli
osvobozeni a dva dostali podmínečné tresty.
Winfried Freudenberg
(1956 – 1989, poslední mrtvý při
pokusu o překročení zdi)
Vyrůstal v Sasku-Anhaltsku, kde se
vyučil a poté vystudoval elektroinženýrství. Na podzim 1988 si vzal
Sabine, studentku, se kterou se seznámil na univerzitě. Již před svatbou začali plánovat útěk do SRN
s pomocí doma vyrobeného balónu
plněného zemním plynem. Na kon-

Nejdelší tajně vykopaný tunel k útěku do Západního Berlína měřil 145 metrů a došlo zde k největšímu hromadnému útěku (říjen
1964). Dovnitř se vstupovalo přes zahradní toaletu ve východním
Berlíně a ven se vycházelo v pekařství na Bernauer Strasse. Průměrná výška v tunelu byla pouhých 70 cm

ci roku 1988 Winfried získal práci
ve východním Berlíně v místní plynárně a oba se přestěhovali do čtvrti Prenzlauer Berg. V lednu a únoru
1989 začali sestavovat z polyetylénové stanové látky balón vysoký 13 a s obvodem 11 metrů. Večer
7. března 1989 se rozhodli využít
vhodných povětrnostních podmínek
a o půlnoci se vypravili do závodu,
ve kterém Winfried pracoval. Zpozoroval je mladý číšník, který se vracel
z práce a udal je policii. Když manželé uviděli přijíždět policejní hlídku,
balón ještě nebyl dostatečně naplněn, aby unesl oba dva. Proto se
rozhodli, že o útěk se pokusí pouze
Winfried. Balón s ním se vznesl, ale
bez Sabine neměl dostatečnou zátěž, stoupal příliš rychle a při vzletu
zpřetrhal elektrické dráty. Protože
při nafukování docházelo k úniku
plynu, hlídka se nepokusila o sestřelení, jelikož by celá plynárna
mohla vybuchnout. Freudenberg byl

ve vzduchu několik hodin, když proletěl okolo letiště Tegel, kde chtěl
původně přistát. Pravděpodobně
došlo k zaseknutí lana, kterým chtěl
upustit plyn. Odhodil zátěž, aby
na sebe připoutal pozornost, ale to
se mu nepovedlo a vystoupal ještě
výše. Balón spadl o půl osmé příštího rána, 9. března 1989, do zahrady domu ve čtvrti Zehlendorf
v Západním Berlíně. Přímá příčina
nehody nebyla zjištěna. Winfriedovo tělo bylo nalezeno na dvorku
o několik bloků dále až po několika
hodinách. Při pádu utrpěl devastující zranění, kterým okamžitě podlehl. Po zadržení policie vyslýchala
všechny příbuzné, přátele a kolegy
obou manželů, ale obviněna byla
pouze Sabine. Ta dostala, také
díky mezinárodnímu tlaku a zájmu,
relativně mírný trest tří let podmíněn, a ještě těsně před pádem
NDR jí byl trest prominut.
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Cesta
k pádu zdi
Počátky krize
Pád Berlínské zdi byl součástí konce
studené války a bez těchto zásadních změn mezi Východem a Západem by k pádu zdi těžko mohlo dojít.
O konci studené války rozhodl souběh několika historických jevů:
● neschopnost tzv. socialistických
států udržet krok se západními zeměmi v hospodářské oblasti
● vzrůstající nespokojenost obyvatel socialistických zemí s hospodářskou a politickou situací, s životem v
komunistických totalitních režimech
● dlouhodobý tlak západních politiků v čele s americkým prezidentem
Ronaldem Reaganem, který roku
1983 řekl: “…komunismus padne
a bude považován za další smutnou
a bizarní kapitolu
lidských dějin, jejíž poslední kapitoly
se právě píšou“
● nástup nového politického kurzu
v SSSR představovaného Michailem
Gorbačovem

Reagan se rozhodl změnit svou politiku vůči Sovětskému svazu a chtěl
Gorbačova podpořit v provádění
dalších reforem. Gorbačov souhlasil
se setkáním s Reaganem postupně
na čtyřech summitech – a Reagan
věřil, že může přesvědčit Sověty,
aby začali budovat otevřenou společnost a tržní ekonomiku. Při projevu u Berlínské zdi 12. června 1987
Reagan pronesl známá slova: „Generální tajemníku Gorbačove, jestli
hledáte mír, jestli hledáte prosperitu pro Sovětský svaz a východní
Evropu, jestli hledáte liberalizaci:
Pojďte k této bráně! Pane Gorbačove, otevřete tuto bránu! Pane
Reagan versus Gorbačov
Přelom v celé studené válce přinesl Gorbačove, strhněte tuto zeď!“
až souvislý tlak Západu v čele s ame- Velmi prozíravě a moudře působí
rickým prezidentem Reaganem (tzv. tato slova Reagana ve srovnání
uzbrojení SSSR) a dále pak reform- s projevem nejvyššího představiní politika Michaila Gorbačova, který tele NDR Ericha Honeckera, který
stanul v čele SSSR jako generální ta- ještě v lednu 1989 vyhlásil: „Zeď
jemník KSSS v roce 1985. Hesla jako tu bude ještě za 50 let, dokonce
glasnosť a perestrojka způsobila po- i za 100 let.“
stupně převrat nejen v SSSR, ale měla
K nepatrnému uvolnění došlo na po- důležité zahraničněpolitické důsledky. Rozklad systému
čátku 70. let po navázání diploma- V důsledku odvratu od Brežněvovy V souvislosti s mezinárodním potických vztahů mezi NDR a SRN. doktríny si mohly státy komunistické- sunem událostí se i v NDR od roku
Tuto politickou cestu, považovanou ho bloku samostatněji rozhodovat 1987 zostřily rozpory mezi státem
v některých směrech za kontroverz- o svých záležitostech. V té době ale a opozičními skupinami. V době
ní, razil tehdejší kancléř SRN a dří- už běžely i dlouhodobější procesy různých výročí docházelo k devější dlouholetý starosta Západního změn v některých socialistických monstracím opozice, představitelé
Berlína Willy Brandt. Prosadil ústup státech – např. Solidarita v Polsku opozice byli střídavě zatýkáni. Veod dřívější politiky, která zakazova- či reformy k tržnějšímu hospodář- dení NDR dokonce zakázalo prodej
la navazovat Západnímu Německu ství v Maďarsku. Opoziční skupiny sovětského časopisu Sputnik, provztahy se zeměmi, které uznávaly v socialistických státech se odvolá- tože se v rámci glasnosti otevřeně
NDR (Hallsteinova doktrína), a ten- valy na závěry Helsinské konference vyjadřoval k dějinnému vývoji SSSR.
to jeho postup nakonec s výhradami a dovolávaly se dodržování lidských V květnu 1989 vystoupily opoziční
uznali i Američané (prezident Nixon). práv ve svých zemích (u nás Charta skupiny v NDR proti falšování volebních výsledků.
Brandt se v roce 1970 poprvé sešel 77).
22
s předsedou vlády NDR k jednání
a v listopadu 1972 došlo podpisu
smlouvy mezi SRN a NDR, kterou
se SRN vzdalo práva na reprezentaci celého německého národa. I když
nedošlo k plnému vzájemnému diplomatickému uznání, vyměnily si
oba státy diplomatické mise, došlo
např. opět k vydávání propustek Západoberlíňanům, kteří mohli za určitých přísných podmínek navštívit
příbuzné ve východním Berlíně, byl
upraven tranzit do Západního Berlína. Jinak ale zatím k žádné zásadní
změně nedošlo.
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Od konce léta 1989 utíkaly tisíce východoněmeckých občanů přes maďarské hranice do Rakouska či na západoněmecké ambasády v Praze a ve Varšavě. Fotografie ukazuje improvizované ubytování Němců u Velvyslanectví SRN
v Praze v říjnu 1989

Další posun nastal v létě 1989,
když Maďarsko otevřelo své hranice
na Západ. Tisíce občanů NDR toho
v období od srpna do listopadu využily k emigraci do SRN. Další stovky občanů si pak vymáhaly povolení vycestovat obsazením ambasád
SRN v Praze, Varšavě, Budapešti
a obsazením stálého zastupitelství

SRN ve východním Berlíně. Šlo o jakousi novou vlnu „hlasování nohama“, která ukázala, že ani za 28 let
existence Berlínské zdi si nezískal
východoněmecký režim důvěru občanů. Začaly masové demonstrace
a ukázalo se, že vedení státu nemá
žádnou koncepci, jak protestnímu
hnutí čelit. 24. října 1989 vystřídal

ve funkci předsedy Státní rady NDR
Ericha Honeckera Egon Krenz, ale
ani ten si nezískal důvěru obyvatel,
což vedlo 8. listopadu k odstoupení
celého ústředního výboru SED (tj.
obdoby naší KSČ). Situace byla vypjatá a čekalo se na každý další krok
politiků.
23
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Ronald REAGAN (1911-2004)
Ronald Reagan byl americkým prezidentem v letech 1981-1989, tedy v období poslední fáze studené války.
Byl zastáncem razantního postupu vůči Sovětskému svazu a komunistickému hnutí ve světě.
Pocházel z rodiny s převážně irskými předky. Od dětství projevoval vypravěčský a herecký talent a ten uplatnil, když začal po promoci pracovat jako převážně sportovní redaktor a komentátor. Odtud se pak dostal
k herectví a od „béčkových“ snímků se vypracoval na stálici amerického filmu. Na začátku války byl povolán
do vojenské služby, ale kvůli oční vadě pracoval v zázemí u společnosti natáčející vojenské instruktážní filmy.
Po válce byl hlavně televizním hercem.
V mládí byl původně demokratem, celoživotně zůstal obdivovatelem Roosevelta, ale jeho antikomunistické
zaměření, názory na ekonomiku a nesouhlas s Kennedym ho nakonec přivedly k Republikánské straně. V roce
1966 získal poprvé post guvernéra Kalifornie a v roce 1981 se stal nejstarším zvoleným americkým prezidentem, když dokázal jako republikán poprvé po téměř sto letech porazit úřadujícího prezidenta z Demokratické
strany. Proslavil se novými ekonomickými postupy (Reaganomika) a tvrdými postoji vůči SSSR, na druhé straně však rozumnou podporou Gorbačova.
Reagan věřil, že může přesvědčit Sověty, aby začali budovat otevřenou společnost a tržní ekonomiku.
Michail S.GORBAČOV (*1931)
Gorbačov je bývalým ruským a sovětským politikem, který stál v letech 1985-1991 v čele komunistického
SSSR jako generální tajemník a posléze i prezident. Svou politikou uvolňování, „glasnosti“ a „perestrojky“ dal
šanci k ukončení studené války, ale také způsobil rozpad tehdejšího Sovětského svazu.
Vystudoval práva a zemědělský institut a postupně stoupal v hierarchii sovětské komunistické strany. Patřil
mezi skupinu politiků, která poměrně často cestovala zvláště v 70. letech do západních zemí, což asi ovlivnilo
jeho otevřenější a méně dogmatický pohled na politiku SSSR. Nečekaně se stal generálním tajemníkem SSSR
po smrti K. Černěnka v roce 1985. Přišel s novým politickým trendem – více svobody – glasnost, s novým
ekonomickým trendem (dokonce připouštěl vznik drobného soukromého sektoru) – perestrojka, a to vše mělo
zachránit SSSR, který po letech studené války zcela zaostával za Západem. A také přišel s novým přístupem
k satelitním socialistickým státům; na rozdíl od Brežněvovy doktríny nechal Gorbačov na nich, jaký další vývoj
si zvolí. To napomohlo k urychlení procesu pádu socialistických režimů ve střední a východní Evropě. Gorbačov
si získal respekt v zahraničí, doma měl však horší pozici – kritizován byl jak konzervativními komunisty za rozpad SSSR, tak i radikály za pomalé reformy. Z nové funkce prezidenta SSSR nakonec odstoupil.
Ve svých vzpomínkách Gorbačov uvádí, že je hrdý na to, že nezabránil pádu Berlínské zdi, protože jakýkoli
zásah by znamenal světový válečný konflikt. Deníku Bildt při cestě do Německa dokonce přiznal, že pád zdi
zaspal a že už ani jeho spolupracovníci nepovažovali za nutné jej kvůli této události budit. Sjednocení Německa považoval za přirozený vývoj událostí.
Po sloučení NDR s SRN v říjnu 1990 Honecker utíká do SSSR, aby nemohl být obviněn za smrt 192 Němců,
kteří byli zabiti při pokusu o emigraci do SRN během jeho vlády. Po rozpadu SSSR se uchyluje na chilskou ambasádu, ale je vydán Borisem Jelcinem do Německa. Je postaven před soud, avšak pro špatný zdravotní stav
je stíhání zastaveno. Honecker odjíždí do Chile, kde o rok později umírá.
„Zeď bude stát i za 50, i za 100 let, dokud důvody její existence nepominou.“ – řekl Honecker v Berlíně 19.
ledna 1989. „Ani osli a voli nedokáží zastavit pokrok socialismu.“ – pronesl Honecker v Berlíně
7. října 1989.
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Erich HONECKER (1912 - 1994)
Jeden z předních představitelů východoněmeckého režimu. Narodil se do chudých poměrů v Sársku, v deseti
letech se stal členem Svazu spartakovců, organizace komunistické strany určené dětem, roku 1926 mládežnické odnože KPD a v roce 1929 vstoupil do strany. Dva roky pracoval a učil se pokrývačem, ale učňovství
nedokončil. Roku 1930 byl poslán na studia do Moskvy na Mezinárodní leninskou školu.
Roku 1931 se vrací do Německa, stává se profesionálním politikem, kterým zůstane po zbytek života. Dva
roky po nacistickém puči v r. 1935 je zatčen, odsouzen za politickou činnost na
10 let a ve vězení zůstane do konce války. Ve vězení spolupracoval s Gestapem, kterému poskytoval důležité informace o spoluvězních.
Po roce 1945 se stal významným členem strany a dále v ní stoupal. Roku 1958 se stal členem Politbyra a posléze mu byla svěřena odpovědnost za stavbu Berlínské zdi. Roku 1971 odstranil s pomocí SSSR Waltera
Ulbrichta z čela státu a usedl na jeho místo. Zcela následoval politiku SSSR. Provedl ekonomické reformy,
které zvýšily výrobu spotřebního zboží, pomohl urovnat vztahy s SRN. Vnitřní opozice byla ale tvrdě potlačována, politické poměry zůstaly nezměněny. Když Gorbačov začal v SSSR prosazovat reformy v podobě přestavby, Honeckerova reakce je zcela odmítavá: „My jsme své reformy již provedli, nemáme co přestavovat.“
Během roku 1989 Honecker dále zastává tvrdý kurz a odmítá provést jakékoliv změny. Nakonec je 19. 10.
1989 pod tlakem situace zbaven svými spolustraníky všech funkcí, ale to se již NDR rozpadá.

Americký prezident Reagan
během svého známého projevu
u Berlínské zdi v červnu 1987

Michail Gorbačov (vlevo) a Erich
Honecker na snímku z konce
80. let
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pád
A SJEDNOCENÍ
Pád zdi
Pád Berlínské zdi 9. listopadu 1989
se odehrál stejně nečekaně jako
její stavba. Ve velmi vypjaté politické situaci na tiskové konferenci
9. listopadu 1989, přenášené televizí, předčítá člen politbyra, Günter
Schabowski, krátce před sedmou
hodinou večer jakoby mimochodem
ze svých poznámek usnesení ministerské rady, podle kterého jsou cesty i do západního zahraničí povoleny
a mohou se uskutečnit přes všechny
pohraniční přechody. Na otázku, odkdy toto usnesení vstupuje v platnost, odpovídá Schabowski „podle
mého názoru ihned“ (což, jak se
později ukazuje, nebylo ještě schváleno). Reakce na toto prohlášení
byla okamžitá a velkolepá. V příštích hodinách došlo k hromadnému
návalu na berlínských hraničních
přechodech, hraniční policie NDR neměla žádné instrukce, a tak vznikla
nebezpečná situace, kdy se na obou
stranách zdi shromažďovaly tisíce
Berlíňanů. Ve slavnostní atmosféře
začali lidé šplhat na zeď a zmatení
strážní se drželi stranou, často zasypáváni kameny a lahvemi. Brány
byly strženy, byly přistaveny žebříky a do nenáviděné zdi začaly bušit
sbíječky. Podél vnitroněmecké hranice docházelo k obdobným scénám.
Tisíce východních Němců proudily
do měst na západní straně a všichni
byli vítáni jako hosté. Rodiny se spojovaly. Německo se přes noc změnilo, železná opona se zhroutila. Zeď
zůstala fyzicky na svém místě, ale
její úloha bariéry skončila.
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Sjednocení
Další vývoj po pádu Berlínské zdi
spěl i díky mezinárodnímu vývoji poměrně rychle směrem ke sjednocení
Německa. Dne 28. listopadu 1989
předložil kancléř SRN Helmut Kohl
ve Spolkovém sněmu plán o deseti bodech směřující k jednotnému Německu. Dne 18. března 1990
byla mezi SRN a NDR podepsána
Smlouva o sjednocení. Stále sice
ještě existovaly symbolické hraniční kontroly, kvůli marné snaze NDR
mít pod kontrolou obchodní styk,
ale v důsledku protestů byla kontrolní stanoviště 30. června odstraněna. Příštího dne byly rozpuštěny
Grenztruppen. V NDR byla zavedena
německá marka, hospodářská situace východního Německa se tím ale
prudce zhoršila. To vedlo k dalším
snahám o urychlení sjednocovacího
procesu. Na konci srpna byla přijata
smlouva o vytvoření sjednoceného
Německa, 23. září následoval Zákon
o sjednocení. Dne 3. října 1990 byly
Německo a Berlín opět sjednoceny.
Stalo se tak i díky rychlému postupu
ministra zahraničí Genschera, kterému se podařilo vyjednat souhlas
mocností se znovusjednocením Německa. Již 11 dní po sjednocení se
v pěti nových spolkových zemích
konaly volby do zemských sněmů.
První celoněmecké volby do Spolkového sněmu se konaly 2. prosince
1990.

ské zdi a opevněných hranic, rozdělujících zemi na dvě Německa, se pro
NDR, Varšavskou smlouvu a SSSR
ukázalo být politickou, společenskou a hospodářskou katastrofou.
Zeď se stala symbolem komunistické tyranie. Nicméně zeď i vnitroněmecká hranice z větší části svoji
úlohu pro východoněmecký režim
splnily. Omezily na minimum útěky
odborníků, vzdělaných a kvalifikovaných dělníků, stabilizovaly pohyb
obyvatelstva a dostaly ho pod kontrolu, zredukovaly ilegální výměnu
peněz, umožnily neomezovaný „rozvoj“ socialistické ekonomiky, snížily
strach z pronikání západních agentů
a zamezily pronikání západních ideálů demokracie a kapitalismu. Země
s omezenými finančními a jinými
zdroji za to zaplatila ohromnou cenu
– finanční i „lidskou“.
Po pádu zdi byly prozkoumány záznamy, aby se zjistilo, kdo střílel
na uprchlíky. Zatímco akce tajných
agentů Stasi prohlásily soudy SRN
za nepodléhající trestnímu stíhání,
proti přeživším strážným a policistům (označeným za „smrtící střelce“
– Todesschützen) byla vznesena obvinění z vraždy a zabití. Většina rozsudků však byla pozastavena.

Finanční
náklady
vynaložené
na hraniční zátarasy byly vysoké.
Zdokonalení stále ještě nahrubo
postavené vnitroněmecké hranice
Vysoká cena
v letech 1961-64 stálo 1,82 milionů
Cena za Berlínskou zeď byla po všech východoněmeckých marek, zatímco
stránkách vysoká. Postavení Berlín- dalších 400 milionů bylo vynaloženo
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Východní i západní Berlíňané u zdi u Braniborské brány po otevření hranic v noci z 9. na 10. 11. 1989. Ozbrojení východoněmečtí pohraničníci stojí na zdi. Na transparentu je napsáno: „Jestliže bude zeď stát, lidé půjdou (myšleno z NDR pryč),
jestliže padne, je to její krach, ano, je to opravdu těžké pro naši nebohou NDR“ (11. 11. 1989)

na výstavbu Berlínské zdi. Odhaduje
se, že každoročně se za zdokonalení
a údržbu zdi a vnitroněmecké hranice
utratilo nějakých 500 milionů a dalších 38 milionů východoněmeckých
marek bylo vynaloženo na operace
Stasi spojené s pasovou kontrolou.

Až do roku 1997 se konalo více takzvaných „procesů se střelci na zdi“,
jejichž obžalovaní byli zodpovědní
za povely ke střelbě na prchající.
K obžalovaným patřili i Erich Honecker, Egon Krenz a další představitelé. Celkem bylo 35 obžalovaných

zproštěno obžaloby, 44 jich bylo
odsouzeno k podmíněnému odnětí svobody, 11 k odnětí svobody až
do sedmi a půl let (mimo jiné i Egon
Krenz či Erich Honecker – ten byl pro
nemoc z vězení propuštěn).
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proměny
berlína
Dnešní stav původní
Berlínské zdi
Po pádu komunistického režimu došlo k rychlému odstranění většiny
relikvií staré doby. Tomuto osudu
neušla ani Berlínská zeď. O historii zdi (a útěků přes ni) je možno
se dovědět v muzeu Dům na Checkpoint Charlie (Haus am Checkpoint
Charlie), které existuje již od roku
1963. Hraniční přechod Checkpoint Charlie se nachází na křižovatce
ulic Friedrichstrasse a Kochstrasse
a spojoval americký sektor města
se sovětským. Patřil k nejznámějším přechodům rozděleného Berlína. Checkpoint znamená anglicky
hraniční přechod, označení Charlie
pochází z hláskovací tabulky armády a značí třetí písmeno abecedy C
(Alfa, Bravo, Charlie, Delta…).
Po sjednocení Berlína byly všechny
rekvizity přechodu v rámci modernizace města odstraněny a zřejmě
i zničeny – jeho existenci připomínalo jen zdejší muzeum. Později byl
znovu podle původních plánů a fotografií vybudován. Checkpoint Charlie
je znám z obrázků z roku 1953, kdy
při povstání v NDR na přechodu stály proti sobě tanky americké a sovětské armády. Z americké strany se
nacházela (a po obnově Checkpoint
Charlie se opět nachází) tabulka,
na které je anglicky, rusky, francouzsky a německy napsáno: „Opouštíte
americký sektor“.
Berlínská zeď byla z větší části odstraněna do roka po svém pádu,
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ačkoliv „zemská zeď“ zůstala zachována podstatně déle. Mnoho
obyvatel Berlína na obou stranách
zmizelé zdi už má problémy s označením míst, kudy probíhala. Ve starých vyklizených bezpečnostních
pásmech byly postaveny nové budovy a ulice, staré přilehlé budovy
byly zdemolovány a nahrazeny jinými. V některých oblastech připomíná původní polohu zdi dvojitá řada
cihel vsazených do betonu. Nedaleko Checkpoint Charlie (památník
v Bernauerstrasse) byl znovu vybudován celý 212 m dlouhý kontrolní pás - včetně všech zdí, plotů,
hlídkové cesty, příkopů proti vozidlům atd., ale nejedná se o původní
místo. Kusy zdi pomalované graffiti
lze stále ještě najít po celém městě
(a samozřejmě po celém světě), buď
ponechané na místě, či přemístěné.
1316 m dlouhá East Side Gallery je
segmentem zdi Grenzwall 75, honosícím se 106 malbami. Zachovány zůstaly jen tři věže. V Berlíně
existuje pět výstavních síní a muzeí
Berlínské zdi. V prodeji se jako suvenýry objevuje mnoho kusů zdi, ne
vždy jde ale o kusy pravé. Po pádu
Berlínské zdi se její kousky rozletěly
prakticky do celého světa jako jeden
ze symbolů boje za svobodu a sjednocení národů. Jeden takový díl je
tak například i před budovou Evropského parlamentu v Bruselu.
Zeď – památka
i turistická atrakce
Z Berlína se stala světová metropole se vším všudy a zbytky zdi se sta-

ly turistickou atrakcí. U Braniborské
brány, na Postupimském náměstí
i u přechodu Checkpoint Charlie stojí každý den podnikavci v dobových
vojenských uniformách a za pár eur
dávají nadšeným cizincům razítka
do pasu a fotí se s nimi.
Kdo se chce seznámit s trasou zdi
a prohlédnout si její pozůstatky,
může si vybrat z nepřeberné nabídky
pěších túr, cyklistických a autobusových vyjížděk nebo zvolit populární
„safari v trabantech“. Vše samozřejmě s průvodcem. A komu by nestačilo odvézt si jen zážitky a fotky, může
si skoro na každém rohu v centru
koupit údajně zaručeně pravý kousek Berlínské zdi. Tato komercionalizace nedávné historie města má
řadu kritiků, kteří varují, že se z něj
pomalu stává „Disneyland studené
války“.
Proměna Berlína
Berlín, zvláště jeho západní část, si
uchoval zvláštní atmosféru i po pádu
zdi. Protože byl netradičním městem
už v době zdi, rádi zde žili umělci,
příslušníci různých subkultur, mnohé z toho se uchovalo a přitahovalo
zvláště mladé lidi i v 90. letech. Postupně se ale stal i Berlín lákadlem
developerů a investorů a město se
mění v tradiční evropskou metropoli.
V bývalém obchodním domě Wertheim už na východní straně vznikl
v roce 1991 slavný techno club Tresor, který upevnil statut města jako
jedno z center techna, což potvrdi-
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Checkpoint Charlie patřil k nejznámějším přechodům rozděleného Berlína. Spojoval americký sektor města se sovětským. Navštíví ho
téměř všichni turisté, kteří dnes přijedou do Berlína

Berlínská zeď a hranice někdy procházely i přes takové stavby, jako jsou kostely. Evangelický kostel u nádraží Nordbahnhof se nacházel
přímo v pásmu smrti, východoněmecká vláda rozhodla v roce 1985 o jeho likvidaci. Dnes se na jeho místě nachází Kaple smíření, která je
součástí areálu Dokumentačního centra Berlínské zdi.

la i Love Parade. Opuštěné budovy
v centru obsadili squatteři, které
po letech začala vyhánět policie.
Tresor se musel přestěhovat, centrum lákalo developery a Love Parade ve městě skončila. Postupně
však na původně zarůstajících plochách po opuštěné vojenské technice vyrostly budovy nového centra
a Berlín se změnil. S ním i obyvatelé.
Když se Berlín stal metropolí, vrátili
se do něj konformisté a přišli i bonnští úředníci. Středostavovští Němci
se dívali na dřívější berlínský underground spíše s nepochopením. Asi
poslední velkou událostí bylo, když
výtvarník Christo před rekonstrukcí
zahalil budovu Reichstagu do látky.
Rekonstrukce zahájila přerod Berlína v metropoli. S tím souviselo
mnoho změn, především už skončila
šance bydlet velmi levně u zdi. Ná-

jmy začaly růst. Nejdřív na západě.
Anarchisté, umělci a punkeři se začali stěhovat do východoberlínské
čtvrti Prenzlauerberg, která byla
ještě zchátralejší než Kreuzberg. Ale
i zde se začíná s novou výstavbou
a Berlín se mění.
Dnešní Berlín má i opravdu význačné
architektonické skvosty, které patří
k jeho nové tváři a které jsou obdivovány návštěvníky z celého světa.
Patří mezi ně například Muzeum
holocaustu, připomínající „konečné
řešení“ židovské otázky téměř třemi
tisíci betonových kvádrů nestejné
velikosti. Převahou skla a pocitem
křehkosti návštěvníky osloví zase
budova berlínského hlavního nádraží Hauptbahnhof. Obdiv i diskuze
budí i budova Neues Museum, muzea, které bylo z původní podoby
z 19. století zcela rekonstruováno

a věnuje se především prehistorii
a starověku.
Za určitou ironii osudu současnosti Berlína se dá označit nynější boj
Berlíňanů za zachování Berlínské
zdi, o jejíž zboření tak dlouho usilovali. Angažují se v boji za zachování nejdelšího úseku, památníku
pod širým nebem známým jako East
Side Gallery. V březnu 2013 se začali
sjíždět ke zdi známí umělci, aby podpořili zachování tohoto památníku,
a zpívali u zdi stejné písně, jaké se
zpívaly, když zeď v roce 1989 bořili.
Přejí si, aby toto memento, připomínající rozdělené město, zůstalo zachováno. V asi 1300 metrů dlouhém
památníku, který zdobí obrazy 120
umělců z celého světa, má vzniknout proluka kvůli stavbě luxusní
výškové rezidence. Tento vývoj je už
patrně nezadržitelný.
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Možnosti zapojení
do projektu Moderní
dějiny do škol
Tříletý grantový projekt Občanského sdružení PANT počítá s aktivním
zapojením spolupracujících škol.
Přinášíme Vám nyní přehled možností spolupráce.
Cyklus seminářů k tvorbě
metodických materiálů
a jejich využití ve výuce
V rámci projektu budeme realizovat
cyklus seminářů a metodických kurzů, který bude strukturován dle jednotlivých fází projektového záměru.
Struktura bude zaměřena na praktickou a tvůrčí práci zúčastněných učitelů v oblasti moderních metodických
postupů, využití jejich zkušeností,
postřehů a invence, aplikace metody
workshopu, důraz na kreativní a moderní výuku. Program a činnosti na seminářích bude postupně upřesňován.
Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování; program bude akreditován
MŠMT. Celkem realizujeme po celé
ČR 28 seminářů pro pedagogy (v letošním roce 4x). Seminář máme zájem
realizovat na půdě partnerských škol.
Potřeba je učebna s kapacitou 40 míst
vybavená dataprojektorem s plátnem
a ozvučením. Vybavení však můžeme dopravit vlastní. Škole můžeme
proplatit 3.000,- Kč za nájem učebny.
Pomoc s organizací odměníme v rámci
DPP. Škole by nevznikly žádné další
povinnosti či závazky.
Putovní výstava
Vytvoříme společně 6 putovních výstav, které se svým obsahem zaměří
na témata soudobých dějin s důrazem
na dějiny regionu. Každou výstavu
(12 panelů) připraví žáci zapojených
škol ve spolupráci se svými učiteli
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dějepisu, my jim poskytneme metodickou podporu s praktickými radami
a návody. Záměrem je propojit zde
činnost žáků a učitelů různých škol
a položit tak základy jejich dlouhodobější spolupráce. Každá výstava bude
zahájena slavnostní vernisáží, na níž
vystoupí žáci v roli tvůrců s výkladem
zpracovaných témat a prezentací práce svého týmu. Výstava bude během
školního roku putovat minimálně po
5 školách ČR (mimo Prahu). Přednostně budou vybírány školy z regionů se
soustředěnou podporou státu na roky
2010-2013. Výběr konkrétního tématu bude konzultován s odborníky historických ústavů (promítne se do něj
vybavenost dané školy materiály, unikátními dokumenty, ale také aktuální
výročí a kulturně-společenský kontext
doby, v níž bude výstava připravována). Tvůrci ve spolupráci s pracovníky
PANTu zhotoví k výstavě minisborník,
obsahující obsah výstavy, metodický
manuál s praktickými radami a návody. Předpokládáme využití instalované výstavy pro výuku – hodina soudobých dějin, která může probíhat přímo
ve výstavním prostoru. Vybraní pedagogové pilotních škol budou výsledky
a zkušenosti s přípravou a realizací
této aktivity prezentovat na konferenci škol Moderních dějin. Zapojení
pedagogové se tak stanou „školiteli“ svých kolegů, kteří budou aktivitu
realizovat v následujícím roce. PANT
zajistí zhotovení konstrukcí, nákup
a potisk bannerů, dále pak zhotovení
minisborníků, grafiku. Tvorba metodických příspěvků a „odborný dohled“
budou honorovány z prostředků grantu. Náklady spojené s vernisáží (malé
občerstvení) uhradí PANT.

Studentské minikonference
Každý rok budou zorganizovány tři
studentské minikonference na třech
partnerských středních školách. PANT
využije své mnohaleté zkušenosti
s jejich konáním na Gymnáziu Olgy
Havlové v Ostravě-Porubě a nabídne
součinnost v průběhu příprav, pomůže kontaktovat pamětníky a historiky
a poradí s tvorbou sborníku. Jednodenní setkání žáků z pořádající školy
a spřátelených škol z regionu budou
věnována konkrétním historickým
údobím s přihlédnutím k dějinám místního regionu. V rámci minikonference
vystoupí historik a pamětník, proběhne projekce filmového dokumentu
a studentské workshopy. Vybraní pedagogové budou výsledky a zkušenosti s přípravou a realizací této aktivity prezentovat na konferenci škol
Moderních dějin. Minikonference budou pořádány v termínech dle dohody
s předpokládaným termínem v říjenu
a listopadu každého roku trvání projektu. Předpokládáme účast přibližně
35 studentů a učitelů PANT zajistí
zhotovení vytištěných výukových materiálů a uhradí oběd a občerstvení pro
účastníky. Dále pak uhradí: organizaci minikonference na DPP v rozsahu
60 hodin x 150,- Kč lektorné na DPP
pro 3 osoby ve výši 2.500,- Kč režijní
náklady související s organizací (dopravné atd.) v dohodnuté výši.
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výstavní panely
pracovní listy
prezentace:

www.pant.cz
info@pant.cz    

www.moderni-dejiny.cz
redakce@moderni-dejiny.cz
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