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„Opouštíte americký sektor.“ Nenápadnou dřevěnou boudu doplňovala už jen
cedule upozorňující, že právě vstupujete do východního Berlína – a pro případ
neznalosti angličtiny byla tato informace přeložena i pro sovětské, francouzské
a německé návštěvníky.

Předmluva

Říjen 1961

Pro mladého britského důstojníka to byla jeho první návštěva
v Západním Berlíně. Nadporučík Robert Corbett z pluku irských
pěchotních gardistů vyhlížel ze dveří služebního vagonu, posledního z dvaceti vozů tvořících vojenský zásobovací vlak. Měl za
sebou náročné odpoledne strávené na železničním překladišti
v Hannoveru, kde s obavami sledoval závěrečné přípravy západoněmeckého civilního personálu nakládajícího do vagonů životně nutné zásoby topného oleje, munice a potravin určených
pro britskou posádku, nyní osamocenou v Západním Berlíně, byť
jen 177 kilometrů daleko. Věděl, že ho čeká nepříjemné zdržování na vnitroněmeckém hraničním přechodu Helmstedt, ale byl
přesvědčen, že i tak se jim podaří projet s vlakem bez problémů.1
V říjnu 1961 už východní Němci spolu se Sověty úspěšně rozpůlili
město budoucí berlínskou zdí a západní spojenci se snažili udržet za každou cenu všechny tři přechody na hranicích s východním Německem umožňující přístup k Berlínu. „Dostal jsem zcela
jasné rozkazy,“ vzpomíná Corbett. „Za žádných okolností jsem
nesměl dopustit rozkradení převáženého nákladu ani fyzickou
manipulaci s ním.“ Měl k ruce malou, pečlivě vybranou průzkumnou četu – jedenáct vojáků a četaře. Navečer začalo foukat a do
britských vojáků se dal lezavý podzimní chlad. Rychle se stáhli
ke služebním kamínkům v prostřední části vlaku, aby se ohřáli.
Po příjezdu do Helmstedtu, odkud vedla cesta na území Německé demokratické republiky (NDR) přes tzv. hraniční přechod
Alpha v Marienbornu,2 oslnila Corbetta záře obloukových lamp
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osvětlujících scénu. Tento významný hraniční přechod sestával
ze shluku jednoduchých, chatrných přístřešků označujících hranici mezi NDR a Spolkovou republikou Německo (SRN). Bodří
příslušníci spojenecké pohraniční stráže se rozloučili s britskými
vojáky po promptním odbavení vlaku na západoněmecké straně
hranice. Veškeré naděje ohledně průjezdu vzaly rázem za své po
sto metrech, když vlak zprudka zastavil a nad zabrzděnou lokomotivu se vznesl velký oblak páry. Ze šera se vynořil minimálně
tucet příslušníků východoněmecké dopravní policie (Transportpolizei, Trapo) s úmyslem prohledat vlak, zkontrolovat doklady
všech přítomných nevojáků a odhalit případné černé pasažéry.3
Východoněmečtí pohraničníci (Grenztruppen) se samopaly ležérně
přehozenými přes rameno pozorně sledovali průběh prohlídky,
klábosili a pokuřovali laciné cigarety.4 Corbett se ve tmě rozhlížel
po hranici a poslouchal, jak v dálce zuřivě štěkají psi. Ty potvory
mají určitě vyčenichat případné uprchlíky, říkal si v duchu. Hraniční
přechod byl zpustlé, bezútěšné místo, zaplavené prudkým světlem obloukovek umístěných vysoko nad pozorovatelnami opletenými ostnatým drátem. Corbett už se nemohl dočkat, až odsud
odjedou a budou pokračovat v cestě do Berlína.
Za několik minut se k dopravním policistům přidali tři sovětští pohraničníci, kteří napochodovali do zadní části služebního
vagonu, aby si od britských vojáků vzali doklady a odnesli je do
kanceláře velitele na nástupišti. Strojvedoucí a vlaková ostraha
z Hannoveru měli po odbavení opustit vlak a na jejich místa měla
přijít východoněmecká posádka. Zbytek Corbettovy čety neměl
nic lepšího na práci, a tak se rychle rozprchl, aby si protáhl nohy,
zakouřil si a pokusil se zapříst hovor se sovětskými branci postávajícími u nástupiště. Corbett byl předem varován, že komunisti
budou protahovat hraniční kontrolu a vlak se bude po příjezdu
do NDR potýkat s dalšími zdrženími typu otřesného stavu kolejí
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omezujícího maximální rychlost na sedmdesát kilometrů v hodině. Po návratu do služebního vagonu objevil na svém lůžku
krásný ruský kožený opasek s velkou mosaznou přezkou zdobenou motivem srpu a kladiva. Vedle něj ležela červená krabička
ruských cigaret se sovětským vzorem. Podezřívavě se obrátil ke
svým mužům.
„My jsme si totiž mysleli, že by se vám to mohlo líbit,“ ozval se jeden z nich, „a tak jsme pár věcí povyměňovali.“
„Za co jste to vyměnili?“ zamračil se.
„No, za pár půlbalíčků karet,“ odpověděl jiný vojín s uchechtnutím.5
Vojáci se nikdy nezmění, pomyslel si Corbett. Jsou všichni stejní.
Uvolnilo se tím nastřádané napětí a Corbett se vyklonil z okna
vagonu, aby lépe viděl na posádku vlaku připravující lokomotivu
k odjezdu. Pozoroval sovětské pohraničníky při práci a obdivoval jejich zjevnou kázeň. Nedělali potíže a nejevili žádné známky agresivity. Doklady byly v pořádku, a tak měl právo navštívit
Západní Berlín a pohraniční stráž bez průtahů udělila svolení ke
vstupu na východoněmecké území jemu i vlaku. Mladý důstojník
netušil, že tím problémy teprve začínají.
„Jakmile jsme se ocitli ve východním Německu,“ vzpomínal
později, „náš nový východoněmecký strojvedoucí se nám snažil
co nejvíc zkomplikovat situaci. V jednom kuse zastavoval a zase
se rozjížděl a my jsme kvůli tomu celou noc nespali. Když jsme
v časných ranních hodinách projížděli Magdeburkem, viděli jsme
obří závody na výrobu tanků, kde už se tou dobou svařovalo a obrábělo – očividně tedy šlo o zbrojovku s nepřetržitým provozem.
Krátce po rozednění nás zastavili východně od Magdeburku
a měl jsem nařízeno, že jakmile vlak zastaví, musím ho hlídat
před lidmi snažícími se například dostat do Západního Berlína
nebo ukrást převážené zboží.
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Vlak musel zastavit a krátce předtím jsme na trati minuli oddíl asi tak dvanácti těžce ozbrojených příslušníků veřejné bezpečnosti [Volkspolizei, VoPo], kteří s sebou měli ty zákeřné malé
ruské samopaly s hlavněmi s ventilovanou lištou. A tady jsem
udělal chybu.“
Za skřípotu brzd se Corbett v doprovodu četaře vydal dopředu
zjistit, co se děje – s naléhavým vědomím, že si nemůže dovolit
další zdržení. Vlak sebou takřka okamžitě trhl s ohlušujícím sykotem páry a hlasitým třeskotem popojíždějících vagonů. Corbett uskočil před vroucí párou a znepokojeně se ohlédl zpátky
na konec vlaku. „Viděl jsem jednoho ze svých mužů, vojína Kel
lyho – nevídaného siláka, jehož duševní kapacita však ne zcela
odpovídala fyzické síle. Zuřivě se potýkal se dvěma příslušníky
veřejné bezpečnosti, kteří se ho pokusili zatknout a tvrdě na to
doplatili, jelikož je oba srazil na zem.“
Nadporučík Corbett se otočil jako na obrtlíku, rozběhl se podél vlaku s rukou na pistoli a snažil se přitom překřičet hluk
syčících brzd. Vlak prudce zastavil. Někdo naštěstí zatáhl za záchrannou brzdu. Corbett s četařem doběhli ke služebnímu vagonu celí schvácení, naskočili na zadní nástupní plošinu a zavolali
na jedenáctičlennou četu, ať si urychleně nastoupí. To už viděli,
že se k nim ze tmy řítí poklusem hlouček mužů doprovázený sílícím křupáním štěrku pod těžkými botami. Východní Němci se
rozprostřeli do rojnice v nádražní hale a zablokovali trať. Jeden
příslušník veřejné bezpečnosti stál opodál s přísným výrazem,
ukazoval na vojína Kellyho a křičel: „Tento muž neoprávněně
vnikl na svrchované území Německé demokratické republiky a vy
nám ho okamžitě vydáte!“
Corbett se nedal, pohlédl milicionáři do očí a vmžiku učinil
rozhodnutí. Neustoupí. „Nevydáme!“ vyštěkl v odpověď německy
a jeho četař dal posunkem najevo vojákům, ať se připraví ke střel14

bě. Na britský oddíl rázem mířilo několik sovětských samopalů
s nataženými spouštěmi. „Už jsem se v duchu viděl jako mladý
důstojník rozdmýchávající třetí světovou válku,“ vypráví Corbett. Obě strany stály bez hnutí snad celou věčnost. Příslušníci
veřejné bezpečnosti zřejmě vycítili, že nemá smysl vyhrocovat
vzniklý střet, jelikož pomalu sklopili zbraně a stáhli se. Odcházeli
podél vlaku, spílali britským vojákům a jejich hřmotné postavy
se ztrácely v šeru, vyprovázené nevybíravými poznámkami členů pěšího pluku.
Corbettovi se sice ulevilo, ale proklínal smůlu, protože ostraha
vlaku mu nyní přišla oznámit, že použití záchranné brzdy nebude
zadarmo – vlak se zdrží o několik dalších drahocenných hodin,
než opravář brzdovou soustavu odvzdušní.
Druhý den za úsvitu vlak konečně dorazil do Západního Berlína
a vjel se svým vzácným nákladem na velké seřaďovací nádraží ve
Špandavě. Corbett se bál, že bude mít malér – přijeli s velkým
zpožděním a domníval se, že zřejmě způsobil téměř mezinárodní incident.
„Hned po ubytování mužstva jsem zašel za brigádním velitelem
v Berlíně [brigádním generálem Rexem Whitworthem] a ohlásil
jsem se mu. Myslel jsem si, že mě požene před vojenský soud.
Vylíčil jsem mu, co přesně se stalo, a řekl jsem: ‚Moc mě mrzí,
jestli jsem se zachoval nesprávně, pane.‘ Odpověděl: ‚Kdepak, šel
jste na to dobře. Žádný strach, Corbette, my se o vás postaráme.‘“
Posádkové vojsko pak zařídilo Corbettovi a jeho mužům prohlídku Západního Berlína, konkrétně prvního provizorního úseku
berlínské zdi. Zeď protínala půloblouk silnice stáčející se kolem
Braniborské brány. Corbett toužil spatřit na vlastní oči to, co svět
teprve začínal vídat v televizi a novinách. Upoutala ho kolosálnost chystaného rozpůlení celého města jednou barikádou.
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Prošel parkem Tiergarten kolem sovětského válečného pomníku6 a zamířil k polorozpadlé slupce někdejšího Říšského sněmu –
velkolepého sídla ústřední německé vlády. Vyšel po obřím schodišti do hlavního sálu – po slavné trase, kudy vyběhli příslušníci
sovětského 79. střeleckého sboru v květnu 1945 a vztyčili na střeše
rudou vlajku – a podařilo se mu proniknout do rozvalin horních
pater budovy. Žasl nad četnými dírami po kulkách a rýhami po
šrapnelech v obřích kamenných sloupech, symboly divoké přestřelky, která se zde odehrála před šestnácti lety. Mnohé ze stěn
zdobily nápisy v azbuce – připomínka toho, kdo tu zvítězil. Nakonec stanul před nejvyšší částí polorozpadlé střechy zabezpečené
britskými ženisty. Vyšplhal po vysokém ocelovém žebříku k pozorovacímu stanovišti zřízenému Britskou armádou. Měl pocit,
že tady má historii na dosah ruky.
Obhlížel dalekohledem rozlehlé panoráma celého městského
centra – strhující památník, jímž stále ještě byla Braniborská brána s krásnou třídou Unter den Linden („Pod lipami“) táhnoucí se
do dáli k Muzejnímu ostrovu a střechám majestátních budov jako
Berlínský dóm. V místech, kde se nyní začátek zdi vinul kolem
Braniborské brány, viděl nákladní auta, jeřáby a desítky dělníků
uskutečňujících další fázi barikády, v níž se plot z ostnatého drátu měnil v zeď z cementových desek. Hlavní třída ve středu scény
byla posetá lidmi na cestě z práce nebo do práce a tu a tam i nějakým tím vozidlem směřujícím ke třídě Friedrichstraße a hraničnímu přechodu. Corbett zahlédl příslušníky veřejné bezpečnosti při výkonu strážní služby u zdi. Každou chvíli zastavovali
a pročesávali pohledem neutrální pásmo až k britskému sektoru.
„Naskytl se mi první pohled na tu nestvůrnou překážku a její dramatický dopad na zbytek města,“ vzpomíná dnes.
Nadporučík Robert Corbett z pluku irských pěchotních gardistů
koncem roku 1961 z Berlína odjel a pokračoval vstříc hvězdné ka16

riéře v Britské armádě. Velel elitním jednotkám výsadkové brigády a stal se štábním náčelníkem posádky na Falklandách a později i velitelem pěchotní divize. V průběhu následujících dvou a půl
desetiletí vystoupal na žebříčku až do hodnosti generálmajora
a v lednu 1989 mu byla nabídnuta pozice velitele britského sektoru v Berlíně. Generálmajor Corbett se tak stal jednadvacátým
a posledním mužem zastávajícím tuto klíčovou funkci. Nevědomky se ocitl v epicentru historických událostí, které vyústily ve stržení berlínské zdi, náhlý konec studené války a znovusjednocení
rozděleného Německa. To vše bez jediného výstřelu.
Toto vyprávění postrádá široký záběr historické analýzy. Místo
toho shrnuje rozličné historky o berlínské zdi v podání nejrůznějších hlasů a náhledů z řad obyvatel města, armád, které je střežily nebo věznily – podle toho, na čí straně jste byli –, i četných
incidentů utvářejících dějiny zdi, to vše obohacené o vzpomínky
jedinečné skupiny účastníků. Berlínská zeď ovlivnila jejich životy,
ať už patřili k civilistům, novinářům, umělcům, vojákům, špionům, politikům nebo strážcům zákona, a každý z nich má o čem
vyprávět – o práci, vojenské službě, běžném životě, špionáži nebo
útěku souvisejících s hraničním přechodem Charlie.

Část I

Exodus

Obyvatelé východní části Berlína utíkají do západního sektoru před uzavřením
hranice mezi oběma částmi města, 1961.

„Pokud opravdu máme v úmyslu bránit Evropu
před komunismem, nesmíme ustoupit [z Berlína].
Jsem přesvědčen, že pro budoucnost demokracie
je nutné zde zůstat, dokud nás odsud nevyženou.“
Lucius D. Clay,
generál Armády Spojených států amerických,
duben 1948
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1949–1990

Kapitola 1

Ostrovy uprostřed komunistického proudu

Po skončení druhé světové války v Evropě oficiální kapitulací Německa 7. května 1945 zůstaly z města velebeného Hitlerem jako
tlukoucí srdce jeho „tisícileté říše“ jen trosky. Bombardéry britského Královského letectva i letectva Spojených států amerických
zlikvidovaly víc než sedmdesát procent bytové kapacity v okruhu
osmi kilometrů od centra. Invaze Rudé armády v podstatě zničila zbytek při pouličních bojích o Říšský sněm, srdce nacistického režimu. Z někdejší hrdé ukázky vrcholného pruského umění
a architektury záhy zůstalo jen provizorní útočiště pro dva milio
ny zbídačelých, otřesených obyvatel. Město bylo nyní v souladu s dohodou uzavřenou na postupimské konferenci rozděleno
do čtyř okupačních sektorů, jeden pro každou ze čtyř vítězných
spojeneckých zemí.7 Berlín jednoduše zrcadlil okupační zóny, do
nichž si Francie, Británie, USA a Sovětský svaz Německo rozdělily.
Radost z vítězství v průběhu následujících pěti let vystřídaly
podezřívavost, třenice a nevraživost mezi západními mocnostmi
a Josifem Stalinem, snažícím se svými intrikami udržet Německo
rozdělené jako součást východoevropského nárazníkového pásma chránícího Sovětský svaz před dalšími útoky. Komunistické
puče postupně svrhly demokratické vlády Maďarska, Československa, Polska, Rumunska i Bulharska a rozkol mezi Východem
a Západem se vystupňoval do takzvané studené války. Spojené
státy se pod vedením ministra zahraničí George C. Marshalla8
ujaly role ochránce a patrona svobodného světa, dál aktivně působily v Evropě i Tichomoří a položily základy Severoatlantické
21

aliance (NATO) i Organizace spojených národů (OSN). Německo
tvořilo jádro onoho rozkolu a Berlín se měl stát středem budoucího nového globálního konfliktu.
Zóny západních spojenců i Sovětů přetrvaly, jelikož obě strany
zjevně hodlaly prosadit své vize toho, jak by střední Evropa měla
vypadat. Nová měna, navržená západními spojenci jako náhrada za bezcennou říšskou marku v únoru 1948, způsobila měsíc
nato dramatický protestní odchod sovětské delegace ze zasedání
Spojenecké kontrolní rady, která řídila Německo od konce války.9
Sověti úmyslně znehodnocovali říšskou marku tím, že uváděli do
oběhu nadměrné množství nově vytištěných bankovek a schválně
ožebračovali německé obyvatelstvo, až se nakonec základem německé ekonomiky stal výměnný obchod na bázi cigaret a černý
trh. Nevraživost u jednacího stolu se pak naplno projevila v čer
vnu, kdy Západ zavedl novou německou marku. Zástupce velitele
sovětského sektoru plukovník Alexej Jelizarov odstoupil 16. června ze spojeneckého velitelství neboli komandatury (řídícího
orgánu Berlína). Americký prezident Harry Truman k tomu poznamenal: „Tento krok jen formálně stvrdil to, co už bylo nějaký
čas očividné, a sice neúnosnost vládnoucí mašinerie řízené čtyřmi mocnostmi.10 Pro Berlín to však byla známka zásadní krize.“
Západní Berlín, ležící 177 kilometrů za hranicemi sovětské okupační zóny, byl odříznutý a zranitelný. Obklopovalo ho nejméně tři sta tisíc sovětských vojáků a tři tisíce tanků. Stalin sice
v roce 1946 formálně zaručil západním spojencům zásobovací
přístup na sovětské území, ale podepsanou dohodu mohl v případě potřeby snadno zrušit. Sověti proto 24. června 1948 uvalili
na město blokádu a v podstatě je tím odřízli od přísunu zásob
po západní pozemní, železniční i plavební trase. Počítal s tím, že
Západní Berlín buď vyhladoví, nebo spojenci kapitulují a z města se stáhnou.
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