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Co kdyby 7. května 1945 osvobodili Prahu Američané? A kdyby Češi před únorem 1948 odzbrojili komunistické milice? 

Asi by nebyla žádná sametová revoluce o 40 let později. Ta podle jistých scénářů mohla být i zle krvavá. Historik Vít 

Smetana s kolegy v nové knize líčí dějiny tak, jak se nestaly. Často však stačilo velmi málo. 

Američané osvobozují Prahu, komunisté v roce 1948 poraženi, krvavá sametová revoluce. Která z těch alternativ 

byla nejvíc na spadnutí? 

V knize se zabýváme jen alternativami, které ve hře skutečně byly. První je kapitola o možné smrti Tomáše Garrigua 

Masaryka. Na podzim 1917 pobýval v Rusku, aby tam napomohl formování československých legií. V Moskvě se ocitl v 

přestřelce, před kterou se ukryl v hotelu Metropol. V něm byl navíc ohrožován bolševickým vojákem, který řval: 

„Zarježu!“ Co kdyby ho skutečně zařízl? Byl to faktor náhody, záleželo i na tom, jestli by kulka, která Masarykovi 

svištěla kolem hlavy, letěla trošku jinou trajektorií. 

Kdo by se pak v roce 1918 stal prezidentem? 

Pravděpodobně Karel Kramář. Ten měl však například kvůli svým blouznivým vizím o slovanském společenství pod 

vedením nekomunistického Ruska jiné představy o zahraniční politice než Edvard Beneš. Navíc byl hodně pravicový, a 

to by velké části společnosti nekonvenovalo. 

Na první republiku by se tedy dnes možná nevzpomínalo s takovou nostalgií. Který z alternativních scénářů by byl 

pro Čechy z dnešního pohledu nejpříznivější? V kapitole o roce 1938 se popisuje, jak německá armáda poté, co 

pražská vláda odmítla odstoupit pohraničí, přepadává Československo, a to se brání. Je to pozitivní alternativa, 

nebo vám z ní spíš jde mráz po zádech? 

To je standardní dilema, jestli je lepší mít zachráněné historické památky a možná statisíce životů, nebo „páteř“ 

národa. V roce 1946 navštívil význačný britský historik Alan J. P. Taylor prezidenta Edvarda Beneše. Ten ho na Hradě 

vzal k oknu, ukázal mu nádherný pohled na Prahu a řekl: Tohle celé je moje dílo. Kdybych v roce 1938 nepostupoval, 

jak jsem postupoval, nic by z té nádhery nezbylo. Řekl to, přestože víme, že Benešovy kroky v období Mnichova byly po 

zbytek jeho života traumatem, které řešil dnes a denně. 

Jak by ta pravděpodobně krátká válka mezi Československem a Německem vypadala? 

V knize se vyrovnáváme s mýtem kruhové obrany v českém prostoru. Nic takového neexistovalo. Podle vojenských 

plánů bylo potřeba udržet koridor Moravy pro ústup na Slovensko. Proto byly hraniční pevnosti v moravském prostoru 

budovány v horečném tempu, zvláště po anšlusu Rakouska“, který zhoršil strategickou situaci Československa. Snahou 

velení armády by bylo pokračovat v boji, dokud by nedošlo k vnitropolitickým změnám v Británii a Francii, které by 

mohly tyto země přivést do války, a čekat, zda by nereagoval Sovětský svaz. 

 Nejlepší scénář klíčových výročí by byl asi ten vámi popisovaný pro roky 1947 až 48. Kdyby se Beneš a šéfové 

demokratických stran pochlapili a nepustili komunisty k moci... 

Tam jsou dva rozcestníky. První už v roce 1945 – kdyby Američané došli až do Prahy. Ta alternativa je reálná, 7. května 

by v hlavním městě bez problémů mohli být. Stačilo by, kdyby klíčová komunikace amerického velení se sovětským ze 

dne 4. května byla formulována jinak. Nikoliv jako dotaz, jestli Sověti nemají něco proti tomu, aby americká armáda 

postoupila až k levému břehu Labe a Vltavy – a při té příležitosti osvobodila Prahu. Ale jako oznámení: Postupujeme 

tam, zařiďte se podle toho. Jenže Dwight Eisenhower, velitel jednotek USA v Evropě, byl diplomat a nechtěl, aby 

docházelo ke konfliktům.  

 

 



Kdyby Američané přišli až do Prahy, dopadly by jinak volby v roce 1946, které výrazně vyhrála KSČ? 

O tom jsem přesvědčen. Někdo může namítat, že komunisté zvítězili i v oblastech v západních Čechách, které 

osvobodili Američané. Ale tam došlo k výměně obyvatelstva a novoosídlenci dostávali majetky z rukou komunistického 

ministra zemědělství. Pochopitelně chtěli ten stav zachovat. Kdyby do metropole přišli Američané, byla by mentální 

mapa českých obyvatel jiná. 

Nebyl by tu argument, že na Západ se – na rozdíl od Sovětského svazu – zase nelze spolehnout, že nepomohl těm, co v 

Praze krváceli na barikádách. Ze strany Západu by to bylo odčinění Mnichova. Dobře, Francouzi a Britové tehdy selhali, 

ale ti Američané jsou jiní, modernější, progresivnější. A oni to ve všem ukazovali: ve výstroji, vypadali dobře oproti 

často zbídačelým sovětským vojákům, rozhazovali žvýkačky, nylonky a kávu. Všeho měli dostatek. To by jistě 

obyvatelstvu imponovalo a mělo by to nepochybně vliv na výsledek voleb v roce 1946. 

A druhý rozcestník? Kdyby se Beneš a demokratičtí politici postavili čelem k problému v únoru 1948? 

Kdy byl poslední moment, kdy ještě bylo možné zastavit komunistický nástup? Tvrdím, že v únoru 1948 už bylo příliš 

pozdě. Komunisté měli obsazené klíčové pozice v represivním aparátu a demokratičtí politici byli zdecimovaní sérií 

kompromisů a začínali mít strach. Kdy byla ta poslední šance? Zásadní byla nabídka rozsáhlé americké hospodářské 

pomoci, Marshallův plán v letech 1947, který československá vláda odmítla. 

Co by se dělo, kdybychom americkou pomoc přijali? Mělo by to takové důsledky, které v knize naznačujete? 

Například že by se nestal „číhošťský zázrak“ až třeba po to, že by se na konci 80. let lidé dožívali o sedm let déle? 

Muselo by dojít ke střetu a demokraté by museli zvítězit. Scénář by mohl být následující: Beneš, ač stižen záchvatem 

mrtvice, vydá prohlášení, v němž ujistí Sovětský svaz o pokračujícím přátelství i přes rozdílný postoj k Marshallově 

nabídce. Vyzve občany ke klidu. Nastanou komunistické nepokoje, byť ne tak dobře zorganizované jako v roce 1948. 

Náčelník generálního štábu vyhlásí bojovou pohotovost a nechá odzbrojit komunistické milice. Komunisté by spustili 

křik o pravicové diktatuře, ale Beneš by měl možnost pověřit předsedu druhé nejsilnější strany, národně socialistické, 

Petra Zenkla sestavením nové vlády bez komunistů. Znamenalo by to konec Národní fronty a návrat ke standardním 

demokratickým poměrům. 

Komunisté by se nepokusili o násilné převzetí moci podporované Moskvou? 

Záleží, jak rozhodně by demokratické síly postupovaly. Komunisté tehdy ještě neovládali armádu, nebyla tady Rudá 

armáda. 

Neměli bychom ono „co by, kdyby“ vztáhnout spíš na rozhodování mocností? Nerozhodovali bez ohledu na možné 

varianty vývoje v tuzemsku především politici v Moskvě a Washingtonu? 

To je pohodlný mýtus. Většina lidí si stále myslí, že se velmoci někde sešly, třeba v Jaltě v únoru 1945, a tam si řekly: 

Tak a teď Československo připíšeme Stalinovi. Nikdy se nic takového nestalo. Československo bylo aktivním 

spoluarchitektem sovětské sféry vlivu ve střední Evropě, to nám archivy jednoznačně ukazují. A reakce americké 

strany byla vždy taková, jaké signály od nás přicházely. A jaké přicházely? I Jan Masaryk po válce vždy vystupoval na 

podporu sovětských stanovisek. Učinil, co mu v Moskvě řekli. A pak tvrdil americkým či britským diplomatům: To, co 

říkám na mezinárodní scéně, nemůžete brát vážně, já si to nemyslím, ale nemůžu dělat nic jiného. Takto se v 

Československu dělala zahraniční politika po válce a v tom nejpodstatnějším, čili slepém přijímání sovětských direktiv 

se to nezměnilo až do sametové revoluce. 

Oldřich Tůma v kapitole o roce 1968 spekuluje o tom, co by se stalo, kdyby sovětská invaze neproběhla. Ale nebyl 

by to z dlouhodobého hlediska spíše špatný scénář? Pokračoval by socialismus s lidskou tváří, komunismus by se 

zdál životaschopnějším a listopad 1989 by třeba přišel mnohem později. V tomto geografickém prostoru asi těžko. 

Vidíte, že všechny země kolem nás nakonec dospěly ke kapitalismu. V roce 1968 byla nejhorší ta Dubčekova váhavost, 

která Sověty jenom iritovala. 

Autor kapitoly naznačuje, že mezi lidmi bylo i v roce 1968 odhodlání k odporu. Ale nedopadlo by to podobně jako 

po případném německém útoku o třicet let dříve? Nevykoupala by i Sovětská armáda případný odpor v krvi? 



To by nejspíš vykoupala. Ale Sověti by si rozmysleli, jestli sem vtrhnout, kdyby je československé vedení důrazně 

varovalo: Pozor, národ se proti vám postaví a zaznamenáte velké ztráty. Kdyby Sověti skutečně nezasáhli, otevřely by 

se cesty k jinému vývoji. Buď k postupné demokratizaci, která by však měla jisté limity, nebo k mocenskému 

vnitropolitickému převratu jako v podání Wojciecha Jaruzelského v Polsku v roce 1981. Ale obojí by bylo rozhodně 

lepší než ta děsná normalizace s ohýbáním páteří. 

I konec normalizace mohl být provázen daleko brutálnějším násilím, než k jakému došlo 17. listopadu 1989 na 

Národní třídě. Podle scénářů Jiřího Suka zasahují o pár dní později proti statisícům demonstrantů v Praze Lidové 

milice, možná i armáda. Byl by pak další vývoj jiný? 

Karta násilného potlačení demonstrací byla skutečně ve hře. Sám si vybavuji varování, která jsme 21. listopadu tehdy 

na střední škole dostávali od funkcionářů SSM. Ale mělo jít spíše jen o demonstraci síly. Ovšem i kdyby armáda pálila 

do protestujících z kulometů, asi by je dokázala zastrašit, ale na jak dlouho? I krvavé události v Rumunsku nakonec 

vedly ke zhroucení režimu. Případné násilí by vyústilo později spíš k účinnějším krokům vedoucím k potrestání viníků 

zásahu. A to by zřejmě byli titíž lidé, kteří měli na svědomí i normalizační dusno. 

  

Osudové chvíle 

Historie na rozcestí – ve stejnojmenné knize, která právě vychází, popisuje šest historiků, jak mohly dopadnout 

osudové chvíle Československa. 

1917-1918 T. G. Masaryk zavražděn v hotelu Metropol. Rozpadne se vůbec Rakousko-Uhersko? (Dagmar Hájková) 

1938 Československá vláda odmítá odstoupit pohraničí, 24. září německá armáda útočí. (Pavel Šrámek) 

194S-1946 Mezinárodní situace v roce 1946 neumožní dokončit vysídlení Němců, v zemi jich zůstane jeden a půl 

milionu. (Jaroslav Kučera) 

1947-1948 Už v létě 1947 je na pokyn prezidenta Edvarda Beneše vyhlášena bojová pohotovost armády, komunisté v 

předčasných volbách utrží drtivou porážku. (Vít Smetana) 

1968 Dubčekovo vedení rozhodně varuje Sověty před invazí a ti od svých plánů upustí. Dojde k ještě větší 

demokratizaci/nebo k převratu a la Polsko 1981? (Oldřich Tůma) 

1989 V noci z 21. na 22. listopadu se jednotky Lidových milicí sjíždějí do Prahy. V ulicích jsou statisíce lidí, přesto zazní 

rozkaz k násilnému potlačení demonstrací. (Jiří Suk) 


