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Předmluva

Centrum pro ekonomiku a politiku přichází ve své řadě autorských monografií s prací svého spolupracovníka historika Jindřicha Dejmka „Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918-1992)“, která je svým
rozsahem i obsahem počinem ojedinělým a velmi významným. Nejedná se
o shrnutí publicistických textů či předchozích prací autora. Jde o originální,
původní studii zaměřenou na v odborné literatuře málo či v této šíři vůbec
nezpracovanou problematiku zahraniční politiky Československa vůči sousedům a hlavním velmocem od konce první světové války do rozpadu federace
v roce 1992.
Po roce 1989 a po vzniku samostatné České republiky se ve veřejné diskusi o našich zahraničních vztazích a někdy i v praktické politice mnohým
zdálo, že začínáme od čistého stolu, a že naše upřímná víra a zájem o dobré
vztahy se zahraničními partnery může být sama o sobě zárukou šťastné budoucnosti a prosperity v nekonfliktní harmonické Evropě. Ve skutečnosti
mohou být tyto naděje a z nich vycházející snahy úspěšné pouze tehdy,
pokud jsou založeny na znalosti historie, na pochopení předurčenosti dnešních a budoucích dějů minulostí a na poučení se vítězstvími a prohrami,
které moderní český stát ve své relativně krátké historii zaznamenal.
Nesmírně potřebné je především zkoumání našich nejbližších partnerů –
sousedů a velmocí a jejich přístupů vůči nám v průběhu času, neboť ty odrážejí jejich dlouhodobě se prosazující zájmy. Globalizující se svět sice prodělává rychlé změny, ale základní politické priority a schémata v politice států
se mění velmi pozvolna. Je velmi potřebné si je uvědomovat a počítat s nimi.
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Právě v této oblasti vidím největší přínos autorovy práce. Neklade si za cíl
mediálně atraktivní a dnes tak módní přehodnocování pohledu na naše dějiny. Operuje především s fakty, snaží se události více popisovat než hodnotit a soudit. Záměrem je dát čtenáři maximálně věrný obraz toho, co a jak se
v uplynulém století ve vztazích s našimi partnery skutečně událo a umožnit
mu učinit si vlastní poučený závěr a interpretaci.
To není málo. Diskuse o našich mezinárodních vztazích a jejich historii
jsou bohužel poplatné faktu, že řada témat byla v období totality tabuizována, prameny skryty v nepřístupných archívech a historický výzkum podřízen ideologickým zadáním. Pád totality situaci zlepšil pouze zčásti, především pokud jde o přístupnost pramenů. A právě v tomto ohledu je práce
Jindřicha Dejmka velmi přínosná, protože se zakládá na studiu a analýze
dosud řady historicky nezpracovaných archivních zdrojů, které se vztahují
k mezinárodním vztahům Československa.
Autor práci pojal jako deset relativně samostatných studií. Od úvodní,
v níž celkově charakterizuje zahraniční politiku československého státu po
dobu jeho trvání ve všech jeho klíčových periodách, postupuje k analýze
vztahů republiky s jednotlivými státy – Německem (resp. státy na německém
území v průběhu 20. stol.), Sovětským svazem a Ruskem, následují kapitoly
zabývající se vztahy se sousedy – Polskem, Rakouskem a Maďarskem
a zkoumání našich relací se západními velmocemi – Velkou Británií, Francií
a Spojenými státy americkými. Závěrečná, velmi zajímavá studie pojednává
o vývoji ministerstva zahraničí a české diplomacie. Vysokou úroveň práce potvrzuje i četný poznámkový aparát a rozsáhlá bibliografie.
Autor se při zpracování problematiky projevuje jako zásadní ideový odpůrce jak komunistických dezinterpretací historie, tak dnes módních snah
o moralistní vyrovnávání se s minulostí a rádoby hlubokomyslných úvah
o hledání smyslu státní či národní existence. V Úvodu sám sebe charakterizuje jako otevřeného zastánce odkazu demokratického československého
státu a těch, kteří za jeho svobodu s jasnými východisky i cíli bojovali. Českou státnost považuje za nezpochybnitelnou hodnotu, a to nikoliv pouze
v historickém pohledu, ale i v budoucí „evropské“ perspektivě naší národní
existence. I tato, explicitní autorova orientace je, právě dnes, v době začínající diskuse o budoucnosti Evropské unie a našeho místa v ní, velmi cenná
a potřebná.
Centrum pro ekonomiku a politiku vzniklo s cílem šířit myšlenky tržního
hospodářství, svobody a demokracie. Kniha „Československo, jeho sousedé
a velmoci ve XX. století“, kterou CEP vydává jako svou již 7. autorskou publikaci, je podle mého názoru významným příspěvkem k diskusi o podstatě,
6

východiscích a cílech demokratické zahraniční politiky našeho státu, a to nikoliv pouze v její historické perspektivě. Věřím, že práci talentovaného mladého historika Jindřicha Dejmka ocení nikoliv pouze odborná, akademická,
či studující veřejnost, ale že zaujme i praktické politiky a diplomaty.
V Praze dne 15. ledna 2002
Václav Klaus
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Úvod

Zahraniční politika České republiky, řešící spolu s celou politickou reprezentací v současné době fundamentální problémy spjaté s přístupem našeho státu
k Evropské unii, nemá zdánlivě dlouhou tradici, když od jejího zrodu neuplynulo ani deset let. Ve skutečnosti Česká republika v mnohém navazuje,
a v řadě objektivních determinant – počínaje problémy plynoucími prostě z jejího geopolitického postavení až po opakující se vzorce velmocenské politiky
– musí navazovat na zahraničně-politické aktivity Československa. Již tato skutečnost zdůvodňuje neustálou potřebu ohlížení se po jeho osudech, vítězstvích i prohrách, jež hluboce ovlivňovaly životy několika generací Čechů
(a samozřejmě Slováků) i dalších národů v něm žijících. Primárním cílem této
knihy, resp. studií v ní shromážděných, je tedy pokusit se naskicovat alespoň
některé základní rysy vnějších vztahů a vazeb Československa po celé jeho trvání od sklonku první světové války po rozdělení federace, a usnadnit tak zájemci orientaci po příslušných problémech v delší časové perspektivě. Dalším,
snad neméně závažným cílem bylo také čtenáři spíše připomenout, „jak se
věci udály“, nežli silnými slovy oceňovat jejich aktéry a výsledky jejich konání.
Cítí-li určité kruhy tzv. intelektuálů (po kolikáté již od r. 1918!) potřebu přehodnocování našich moderních dějin, resp. souzení některých jejich předních
„tvůrců“, podepsaný historik – stejně jako řada jeho kolegů a přátel – mnohem více pociťuje po desetiletích ideové nesvobody potřebu zjišťovat, jak tyto
děje skutečně probíhaly, jak konkrétní osobnosti skutečně jednaly a v neposlední řadě – jaké měly v dané mezinárodní konstelaci (která vždy konání politických vůdců menších zemí determinuje) možnosti.
9

Každý potenciální autor podobného přehledu stojí ovšem před úkolem
značně nejednoduchým, jehož složitost snad nejlépe ocení jen jiný historik
zabývající se u nás delší dobu moderní historií mezinárodních vztahů. Problematika dějin zahraničně-politických vztahů, jakkoliv ve většině zemí Evropy i v Americe stále velmi populární, tvořila donedávna mezi historickými
specializacemi pověstnou Popelku, na jejíž úrovni především kvantitativní se
výrazně podepsal bývalý komunistický režim. Zvláště v šedesátých letech
bylo sice možno alespoň částečně studovat problémy zahraniční politiky meziválečné První republiky a později i některé otázky „velké politiky“ těsně poválečné.1 Pověstná „normalizace“ ale tento prostor minimalizovala a obnovil
se prakticky – též v souvislosti s dostupností archivních dokumentů – až
s pádem režimu. Historie mezinárodní politiky od konce čtyřicátých let –
tedy historie i pro náš stát fatální studené války – byla pak až do roku 1989
prakticky zcela vyhrazena režimním ideologům, přičemž spisy vzešlé z jejich
dílen jen málokdy snesou alespoň částečně měřítko výkonů politologů a historiků pracujících ve svobodném prostředí. Objektivní poznávání dějin studené války začínalo v Česko-Slovensku po r. 1989 téměř „od píky“, a – také
vzhledem k nutnosti zaplnění velkých mezer, stále zejících v historii první
poloviny století – se dodnes nerozvinulo, jak bychom snad očekávali,
chceme-li poměřovat vyzrálost historické vědy západními vzory.2 Historik,
pokoušející se přehlédnout některé problémy v delším časovém horizontu celého století, za jehož počátek řada historiků tradičně považuje první světovou
válku a konec pak pád komunismu, tedy nutně stojí před problémem zjednat
si často alespoň elementární přehled o jejich vnější podobě, když podobné
přehledy, jež by se akcentovaly problémy specificky československé, u nás –
až na výjimky – prakticky neexistují.
V souvislosti s problémem malé zpracovanosti tématiky druhé poloviny
XX. století je třeba upozornit i na další problém, pro ne-historiky opět nesamozřejmý. Je-li stále aktuálním dictem historiků politických dějin, že se musí
ve svých pracích opírat alespoň o část úřední dokumentace vážící se ke zpracovávané problematice, musí být připomenuto, že podle platných zákonů ne1) Srov. k tomu autorův přehled: Československá zahraniční politika 1918-1938: pokus o historiografickou bilanci, in: J. Harna (red.), Reflexe dějin první Československé republiky v české a slovenské historiografii. Praha 1998, s. 105–144.
2) Jedním z nemnoha pokusů, snažících se zasadit vývoj komunistického Československa do mezinárodního rámce je kniha K. KAPLANA, Kořeny československé reformy 1968. Praha 2000. Není
přitom pochyb, že české archivy skrývají značné množství cenné dokumentace i k „velké“ politice
v době studené války, jak ukázala např. sbírka M. Reiman, P. Luňák (eds.), Studená válka 19541964. Sovětské dokumenty v českých archivech. Praha 2000, obsahující – poněkud v rozporu s názvem – i úřední dokumenty ryze české provenience.
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jsou v našich archivech přístupny materiály mladší třiceti let a mnohdy
i starší. Pro historikovu praxi z toho plyne, že např. diplomatická korespondence „socialistického“ Československa je dnes badatelům dostupná sotva
na práh let sedmdesátých, přičemž studium některých problémů samozřejmě
ještě komplikuje nezpracovanost příslušných fondů, jejich torzovitost, roztříštěnost v několika archivech, nemluvě o prosté skutečnosti, že iniciativa
k řadě – ne-li většině – kroků komunistické diplomacie vycházela nikoliv ze
Strakovy akademie, ale moskevského Kremlu.3 Pokusy o alespoň elementární
přehlédnutí dějů z posledních dekád (v případě Československa prakticky
celé tzv. normalizace, o prvních letech obnovené demokracie ani nemluvě)
lze tedy opírat výlučně o materiály publikované, v případě zahraniční politiky
především o publikovaná komuniké, projevy, nepříliš rozsáhlou literaturu
memoárovou a samozřejmě tisk, v ČSSR pochopitelně cele řízený vládnoucím režimem. Budiž to uvedeno předem proti případným kritikům, proč jsou
v příslušných částech textů užívány především publikované úřední dokumenty tehdejšího komunistického MZV.
Pro zpracování látky bylo zvoleno chronologické zpracování nejdůležitějších segmentů zahraničně-politické problematiky státu, v daném případě poměru Československa k jeho sousedům, resp. vztahů republiky s nejdůležitějšími velmocemi.4 Osm takových „case-studies“ uvozuje skica, snažící se
přehlédnout zahraniční politiku Československu v jednotlivých fázích jeho
existence jaksi v celistvosti, byť si autor samozřejmě uvědomuje z řady důvodů problematičnost takového pokusu. Výklad jednotlivých kapitol pak vesměs začíná obdobím zrodu Československa na podzim 1918 a je doveden –
v rámci možností – k momentu dekompozice společného státu roku 1992.
Tyto texty jsou přitom vždy děleny na několik podkapitol, přičemž za časové
mezníky celkem pochopitelně slouží německá okupace českých zemí (jistou
výjimku představuje z pochopitelných důvodů kapitola o Rakousku), obnova
ČSR v roce 1945, komunistický převrat a pád režimu na podzim 1989. Tématické výklady uzavírá kapitola, naznačující vývoj pražského ministerstva
zahraničních věcí a diplomacie. Připojena je také výběrová bibliografie, zahrnující vedle všech důležitějších dokumentárních edic domácí provenience
a memoárů také většinu samostatně vydaných monografií a studií, řadu dalších čtenář nalezne i v odkazech v jednotlivých kapitolách.
3) K tomu srov. podnětný sborník A. MARES (red.), Les politiques étrangeres des États satellites
de l’URSS 1945-1989. Prague 2001.
4) Podobný přístup ostatně není nikterak výjimečný a volí jej i část příruček, vzniklých např. ve známé řadě International Relations and the Great Powers, red. J. Goochem, naposledy svazek:
J. F. V. KEIGER, France and the World since 1870. London, Arnold 2001
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Kniha se výjimkou několika zmínek v úvodní studii nevěnuje některým
z československého hlediska jistě důležitým otázkám, např. diplomatické aktivitě ČS/S/R v jihovýchodní Evropě jako tradičním prostoru československého zájmu. Vynucoval si to jak již překročený rozměr textu stávajícího, tak
i relativně krátká časové lhůta, v němž bylo potřeba celek dopsat. Stranou zůstala také problematika vztahů Československa s velmocemi asijskými,
zvláště Japonskem a Čínou a později i Indií, jejichž důležitosti zvláště od padesátých let je samozřejmě evidentní. Vzhledem k minimální zpracovanosti
těchto problémů by ale i pouhé sondy k poznání prodloužily přípravu knihy
o řadu měsíců, nadto by jejich výklad příslušel mnohem více některému z našich orientalistů než historikovi s povýtce „evropským“ školením a zájmy.
Jak bylo již výše připomenuto, byl si autor při přípravě textů dobře
vědom zásadní rozdílnosti v hloubce zpracování různých časových období
(i jejich problémů), o nichž jednotlivé kapitoly pojednávají. Jsou-li pasáže
o meziválečných dekádách, letech druhé světové války a částečně i o období
těsně poválečném v jistém smyslu jakýmsi shrnutím předcházejících bádání,
pak nástin problematiky po r. 1948 je mnohdy vůbec prvním podobným pokusem u nás, který nepochybně další studium v řadě detailů doplní a opraví.
Cílem textů ostatně – jak bylo hned na počátku jasně vyřčeno – není vynášet konečné ani kategorické soudy, ale spíše celou složitou materii přehlédnout, připomenout a snad též upozornit na jisté podobnosti, jež se – pochopitelně v různě transformované podobě – během dvacátého století
vícekrát opakovaly.
Nesnažím se zakrývat, že text je psaný z pohledu českého či spíše československého, podobně jako nahlíží např. většina Angličanů vlastní dějiny
prizmatem britským či Polák prizmatem polským. Ještě jako student a pak
začínající historik jsem zásadně odmítal posuzovat moderní české dějiny názory sovětských komunistických ideologů a jejich místních přitakavačů
a stejně tak je odmítám dnes soudit v duchu sudetoněmeckých „bohemistických specialistů“ v Mnichově nebo kdekoliv jinde. Základní orientace textů
se naopak otevřeně hlásí k odkazu demokratického československého státu,
zahubeného nejprve německým nacismem a následně stalinistickým komunismem, a pak těch, kteří v západním exilu – či v krutých podmínkách především prvního období režimu – bojovali za svobodu své vlasti s jasnými východisky – i cíli. Skeptická tázání a pochybnosti o smyslu české národní
existence a jejího výrazu v podobě české (či předtím československé) státnosti ve vizionářsky předjímané „nadnárodní“ Evropě jsou mi zcela cizí.
Chce-li se část tzv. intelektuální elity divit (či dokonce hrozit) nezanedbatelné, ne-li dominantní části českého politického spektra pro její projevova12

nou vůli po udržení vlastní státnosti i v rámci evropské integrace, snad by si
měla tázat Dánů, Irů. Portugalců či Řeků, předvídají-li oni svoji „trasnmutaci“ do nadnárodních Evropanů. Evropskou unii totiž tvoří – vedle čtyř či
pěti větších či velkých celků – také deset či dvanáct národů srovnatelných či
mnohem menších, než jsou Češi, a – přes sebesmělejší vize některých jistě
zasloužilých myslitelů – tomu přinejmenším v řadě nejbližších desetiletí
sotva bude jinak. Pro demokratickou českou zahraniční politiku ostatně nepředstavuje vážný problém otázka vstupu či nevstupu do Evropské unie, jakkoliv i ona by měla – jak ukazují případy Norů i Švýcarů – svoji legitimitu.
Zcela zásadní za to zůstává problém, jak, v jaké podobě přístup k již značně
pokročilé evropské integrační stavbě, na jejíž konstrukci se většina národů
„středo-východní“ Evropy nemohla podílet, uskutečnit. A zde se autor plně
hlásí k programu V. Klause, že „se chceme ... její součástí stát jako svébytný
politický celek, jako Česká republika, která se v Evropě neztratí, ani nerozplyne...“5
K tomu, aby se tak mohlo stát, si ovšem politická reprezentace našeho
státu musí uvědomovat i vlastní minulost – pokud možno v nepokřiveném
zrcadle.
V prosinci 2001
Jindřich Dejmek

5) V. KLAUS, Evropa pohledem politika, pohledem ekonoma. Praha 2001, s. 23–24.

13

kapitola první

Zahraniční politika Československa:
obrysy mezinárodních aktivit malého státu
(1918–1992)

1. Zahraniční politika meziválečné ČSR
Pro Československou republiku, zrodivší se na podzim 1918 z revolučního
pohybu první světové války, byla zahraniční politika nejdůležitějším instrumentem k zakotvení nového, předtím neznámého státu v evropských a brzy
fakticky i světových mezinárodních vztazích politických i hospodářských.
Vzhledem k jeho velikosti se prakticky od počátku stala také – samozřejmě
vedle armády – nejdůležitější komponentou její bezpečnosti, což jen umocňovala obtížná geopolitická poloha republiky, obklopené z větší části přinejmenším potenciálními soupeři, nesmiřitelnými vůči nové, poválečné struktuře kontinentu. Její zakladatelé, prezident Tomáš G. Masaryk a dlouholetý
ministr zahraničí Edvard Beneš (vykonávající tuto funkci od roku 1918 až do
prosince 1935) právem od počátku zdůrazňovali mezi jejími cíly jak budování korektních vztahů se sousedy ČSR, tak zajištění republiky v případě mocenských zvratů v post-versailleské Evropě, v jejímž rámci ČSR existovala.
Benešův výrok při jeho prvním výkladu v parlamentu, že se „musíme velmi
vážně se dívati kolem sebe a hledati cesty, jak na vždycky zajistíme svoji budoucnost...,“ vyjadřoval tyto úkoly lapidárně, leč pregnantně.1
1) Svůj zahraničně-politický program pro poválečný stát Masaryk vtělil již do své za války napsané
knihy: T. G. MASARYK, Nová Evropa. Stanovisko slovanské. Praha 1920; z dalších srov. zvláště
Masarykův projev před ministerskou radou 23. 12. 1918, otištěný v: T. G. MASARYK, Cesta demokracie. I. Soubor projevů za republiky ..., I. (1918–1920). Praha 1933, s. 26–52; Beneš svoji koncepci přehledně vyložil např. ve svém projevu v Národním shromáždění 30. 9. 1919, in:
E. BENEŠ, Problémy nové Evropy a zahraniční politika československá. Praha 1924, zvl. s. 26–32,
odtud i citát. Srov. k této koncepci např. R. BŘACH, To the Origins and the Beginnings of Czechoslovak Foreign policy. In: Problems of Contemporary History 1, 1968. s. 1–55.

15

Klíčovým principem pražské zahraniční politiky se – ostatně v návaznosti
na Masarykem vedené odbojové hnutí na evropském Západě – stala orientace na západní demokratické velmoci, především na Francii a Velkou Británii, v nichž byl spatřován – zvláště po ústupu USA z evropské scény – hlavní
garant poválečného statu quo. Od počátku bylo přitom zřejmé, že i z objektivních důvodů se bude zájem ČSR shodovat především s aktivitami francouzské Třetí republiky, což ještě zvýraznila francouzská podpora československým požadavkům na mírové konferenci v Paříži. Vedoucí českoslovenští
představitelé se ale v prvních poválečných letech zdráhali volit jednostrannou profrancouzskou orientaci. I přes zjevné disonance mezi Paříží a Londýnem, projevující se ve vztahu k řadě základních problémů Evropy, čs. diplomacie naopak neustále aktivně podporovala další spolupráci obou
velmocí, což nejvýrazněji dokládaly i opatrné pokusy E. Beneše o jisté prostředkování mezi nimi. Názory pražských demokratů na některé otázky
(např. problémy Německa a Ruska) se ostatně počátkem dvacátých let blížily
spíše optice britské, a jen dlouhodobá zřetelná nechuť Velké Británie přijímat
na kontinentu výraznější – i obecné – závazky přispěla k formalizování československo-francouzské spolupráce. Třebaže již od počátku roku 1919
v Praze působila francouzská vojenská mise, teprve v podzimních měsících
1923 byl dohodnut text bilaterální čs.-francouzské politické smlouvy mezi
oběma zeměmi, která byla pak podepsána v Paříži 25. ledna 1924.2 Fakticky
tak byla dobudována jedna ze základních os zahraniční politiky Československa pro následující půl druhou dekádu, což ještě umocnil podpis nové čs.francouzské garanční smlouvy v Locarnu v říjnu následujícího roku, kdy
Francie zůstala – opět – jedinou velmocí, ochotnou garantovat německé východní hranice včetně ČSR.3
Základem pražské politiky středoevropské se stala již v letech války se rodící spolupráce s dalšími menšími státy stojícími na straně spojenců, především nyní nově vzniklým Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců, Rumunskem a samozřejmě sousedním obrozeným Polskem, s nímž ovšem vzájemný
poměr od počátku komplikoval konflikt o nevelké, ale v mnoha ohledech důležité Těšínsko.4 Definitivní fundament k nové středoevropské struktuře

2) Text této smlouvy otiskl např. A. HOBZA, Dokumenty ke studiu mezinárodního práva. Praha 1931,
373–378, k tomu zde kap. 8, kde je uvedena i další literatura.
3) Text tzv. smlouvy o zárukách mezi Francií a ČSR otiskl s dalšími dokumenty podepsanými
v Locarnu A. HOBZA, Dokumenty ke studiu mezinárodního práva, s. 164–165; k tomu nejlépe
R. BŘACH, Československo a Evropa v polovině dvacátých let. Praha-Litomyšl 1996.
4) K této spolupráci viz např. M. PUŁASKI, Z dziejów genezy „Europy wersalskiej“. Współpraca Słowian zachodnich i południowych w ostatnim etapie I wojny światowej. Wroclaw – Warszawa 1974.
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podle československých představ E. Beneš položil už v létě 1920 podpisem
spojenecké smlouvy mezi ČSR a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců
a také československo-rumunského protokolu.5 Zrod této tzv. Malé dohody
sice vyprovokovala především nesmiřitelnost Maďarska k podmínkám mírové smlouvy z Trianonu, v představách svého zakladatele se ale měla stát zárodkem nové politické i hospodářské soustavy v centru kontinentu, vytvořené
v důsledcích revolučních pohybů po světové válce. Malodohodová aliance,
smluvně dobudovaná počátkem léta 19216, se pak skutečně až do konce třicátých let stala osnovou čs. politiky v Podunají, přičemž zvláště v první polovině dvacátých let přitáhla postupně do svého orbitu i další státy, především Polsko a Rakousko, o spolupráci s ní usilovaly i Řecko, Bulharsko
a stala se inspirací pro obdobné, byť zatím málo úspěšné integrační snahy
i v severovýchodě Evropy. Ještě v průběhu r. 1920 se ČSR podařilo normalizovat své vztahy také s Rakouskem, čemuž dal výraz nejprve tzv. Rennerův
protokol z ledna t.r., a pak především politická tzv. Lánská smlouva z 16. prosince 1921.7 Rozvoji vzájemných vztahů pak napomohla i účast ČSR na mezinárodní finanční sanaci Rakouska, zakotvená tzv. ženevskými protokoly
z října 1922, jejíž krytí obstarávaly z 20 % české banky. V průběhu roku 1921
bylo dosaženo výrazného zlepšení vztahů i mezi ČSR a Polskem, jež měla
zpečetit bilaterální smlouva z 6. listopadu t.r., podepsaná ministry zahraničí
E. Benešem a K. Skirmuntem.8 Drobný územní spor o severoslovenskou
obec Javorinu, již r. 1920 přiřčenou ČSR, sice nakonec zabránil její ratifikaci, shodný zájem na udržení statu quo ale nadále vytvářel platformu pro
spolupráci obou států a k úpravě vzájemných vztahů nakonec došlo na jaře
1925, kdy E. Beneš při návštěvě Varšavy podepsal několik čs.-polských
dohod. Vzhledem k tomu, že i vztahy ČSR a výmarského Německa se od počátku dvacátých let vyvíjely celkem bez vážných komplikací (když je nezatěžovaly prakticky žádné územní zisky ČSR na úkor někdejší říše), zůstal jedi5) Základní dokumentární sbírkou ke vzniku Malé dohody zůstává oficiální tisk: Diplomatické dokumenty o spojeneckých smlouvách Republiky československé s královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců
a s Královstvím rumunským. Praha 1923, kde jsou otištěny i všechny první spojenecké smlouvy.
K vlastní historii tohoto seskupení viz např. E. CAMPUS, Mica intelegere. Bucuresti 1968; táž, The
Little Entente and the Balkan Alliance. Bucuresti 1978, M. VANKU, Mala Antanta 1920–1938, Titovo Užice 1969, z naší literatury nejlépe Z. SLÁDEK, Malá dohoda. Praha 1999; maďarský pohled prezentovala M. ADAMOVÁ, Richtung – Selbstvernichtung. Die Kleine Entente 1920–1938,
Budapest-Wien 1988, a táž, The Little Entente and Europe, 1920–1920. Budapest 1993.
6) Aliance byla dobudována jednak podpisem aliační smlouvy čs.-rumunské z 23. dubna 1921, jednak aliance jihoslovansko-rumunské z 7. června t.r. Jejich text viz v edici, cit. v předcházející poznámce, tam č. 65 a 72.
7) Text viz v: Zahraniční politika 1922, k tomu podrobněji kap. 5.
8) Její text viz např. v: AMZV, PZ Varšava 1921, podrobněji v kap. 4.
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ným desideratem „pozitivní“ středoevropské politiky Československa poměr
k Maďarsku, jehož r. 1920 etablovaný konzervativní režim v čele s N. Horthym zásadně odmítal dohodu na platformě Trianonské mírové smlouvy.9
Poslední klíčovou komponentou pražské zahraniční politiky, směřující
opět především k zajištění bezpečnosti státu, ovšem i celkovému upevnění
míru v Evropě, byla aktivita v rámci v roce 1920 definitivně založené Společnosti národů.10 Právě E. Beneš i další čs. diplomaté prakticky od počátku
usilovali o její posílení do role efektivního instrumentu v zájmu obrany členských států proti případným útočníkům, což mj. dokládala jejich nezanedbatelná podpora francouzskému projektu Všeobecného garančního paktu v letech 1922–23. Přes jeho neúspěch se Beneš – jeden z nepopiratelných
průkopníků ideje kolektivní bezpečnosti v Evropě – snažil jít ještě dále, což
demonstroval spoluautorstvím tzv. ženevského Protokolu o pokojném vyřizování mezinárodních sporů, přijatým na IV. zasedání Společnosti národů
v září 1924, jenž poprvé spojoval ideu povinné arbitráže mezinárodních
sporů s základními principy eventuální kolektivní obrany.11 Schválení tohoto
dokumentu mohlo nepochybně posílit bezpečnost především menších evropských zemí včetně ČSR, díky odporu anglických konzervativců (a také zástupců britských dominií) ale nebyl nakonec ratifikován a jeho náhradou se
stal smluvní systém, sestrojený posléze v říjnu 1925 v Locarnu. Československá diplomacie nicméně nepřestávala podporovat aktivity Společnosti
národů ani v následujícím období, mj. při přípravných odzbrojovacích jednáních ve druhé polovině dvacátých let a na Odzbrojovací konferenci
1932–33, kde se E. Beneš pokusil ve spolupráci s francouzskou diplomacií
znovu prosadit některé principy Ženevského protokolu.12 Současně se snažila
i o její rozšíření, mj. aktivní podporou vstupu Německa v průběhu roku 1926
9) Srov. nejlépe M. ROMPORTLOVÁ, ČSR a Maďarsko 1918–1938. Bezprostřední vývojová báze
a průběh obchodně-politických vztahů. Brno 1986.
10) K dějinám této instituce viz např. F. S. NORTHEDGE, The League of Nations. Its Life and Times,
1920–1946. Leicester 1986; naposledy D. ARMSTRONG, L. LLOYD, J. REDMOND, From Versailles to Maastricht: International Organization in the Twentieth Century. London 1996, kap.
1 a 2. K Benešově aktivity v Ženevě naposledy S. NOWINOWSKI, Liga narodów w polityce zagranicznej Eduarda Beneša (1919–1925). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 53/1995,
s. 77–92.
11) Text tohoto protokolu viz v: A. HOBZA, Dokumenty ke studiu mezinárodního práva, s. 140–149,
k tomu nejlépe R. BŘACH, Ženevský protokol o pokojném vyřizování mezinárodních sporů z roku
1924. Historie a vojenství 1992, č. 6, s. 30–47.
12) Nejvýrazněji se to projevilo v Benešově podílu na návrhu tzv. Herriotova plánu z podzimu 1932,
srov. Documents diplomatiques Francais (dále jen DDF), ser. I, vol. 1, č. 260. Opět předpokládal existenci mezinárodní armády, vedle principů odzbrojení pak zakotvoval i záruky bezpečnosti
v podobě konzultativního paktu (jehož účastníkem měly být i USA), regionální pakt o vzájemné
pomoci za účasti všech evropských států a dodatečné garancie.
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a později i při vstupu SSSR na podzim 1934, aby posléze patřila k prvním,
které se – fakticky již na podzim 1931, při první japonské agresi proti Číně –
pokusily i prakticky aplikovat její kolektivně-bezpečnostní záruky.13
Přes svoji výraznou aktivitu se československé zahraniční politice od poloviny dvacátých let již nedařilo – s výjimkou pozdějšího sblížení s SSSR –
bezpečnostní záruky pro stát výrazněji rozvíjet. Jednání konference v Locarnu v říjnu 1925 demonstrovala, že západní velmoci, zvláště Velká Británie, jsou ochotny přijmout rozdílná měřítka bezpečnosti pro jednotlivé části
evropského kontinentu, což ještě umocnila neochota šéfa německé delegace
Gustava Stresemanna akceptovat chystanou arbitrážní smlouvu s ČSR jako
pakt o neútočení. Postavení ČSR ve střední a jihovýchodní Evropě pak oslabil i celkový ústup demokratických řádů v této oblasti, jehož nejvýraznějším
symbolem byl již předcházející nástup fašistické diktatury Benita Mussoliniho v Itálii na podzim r. 1922. Právě Mussolini od druhé poloviny dekády
zřetelně podporoval všechny síly, usilující o zvrat statu quo – horthyovské
Maďarsko (což ztvrzovala smlouva z dubna 1927), autoritativní režim v Bulharsku, ale též fašizující síly v Rakousku, chorvatské separatisty v Jugoslávii,
atd.14 Rozklad demokratických struktur ostatně výrazně zkalil i vztahy ČSR
k sousedním státům, což bylo nejpatrnější po nástupu „sanační“ diktatury
v Polsku v květnu 1926, ale též v souvislosti se zesilováním konzervativních
a fašizujících proudů v Rakousku, jež mj. znemožnily prodloužení zmiňované
Lánské smlouvy. Jestliže malodohodové státy posilovaly své vazby k Francii
(franc.-rumunská smlouva z r. 1926, franc.-jugoslávská smlouva z roku
1927), již na přelomu dekády se proti nim ve střední a jihovýchodní Evropě
rýsoval pro-revizní blok fakticky řízený Itálií (Maďarsko, Rakousko, Bulharsko, Albánie, částečně i Turecko), který znemožňoval prakticky jakoukoliv
hlubší spolupráci ve středoevropském rámci. Tuto skutečnost ještě komplikovala dynamizující se politika německá, jejímž prvním výrazným projevem
byl pokus o prosazení projektu německo-rakouské celní unie v březnu 1931,
jehož realizace by byla mj. znamenala zřejmě i faktické hospodářské připoutání ČSR k tomuto bloku.15 Pražská zahraniční politika se pokoušela těmto
13) K tomu např. I. BAKEŠOVÁ, Československo a Čína 1918–1949. Praha 1997, zvl. s. 62–66.
14) K italské fašistické politice viz např. C. J. LOWE, F. MARZARI, Italian Foreign Policy
1870–1940. London 1975; její vlivy ve střední a jihovýchodní Evropě zachytil např. BOREJSZA,
Rzym a wspólnota faszystowska. O penetracji faszyzmu wloskiego w Europie środkowej, poludniowowschodniej i wschodniej. Warszawa 1981. Budiž jen dodáno, že problematika vztahů čs.-italských, z hlediska zahraniční politiky První republiky jistě velmi závažných, dosud čeká na své podrobnější zpracování.
15) Srov. k tomu naposledy D. MORAVCOVÁ, Československo, Německo a evropská hnutí 1929–1932.
Praha 2001, kap. 5; zde viz příslušné pasáže kap. 2 a 5.
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trendům čelit především snahou o další zintenzivnění mnohostranné spolupráce v rámci Malé dohody, jejímž výrazem byl již r. 1930 přijatý pevný organizační řád aliance, a pak především r. 1932 dojednaný, a v únoru následujícího roku podepsaný Organizační statut dohody, zakotvující mj.
koordinaci zahraniční politiky členských států, a předjímající i integraci hospodářskou.16 Třebaže se ale tyto integrační pokusy staly vzorem pro obdobné
snahy menších států i jinde v Evropě (Balkánský svaz a Baltická dohoda
z r. 1934), vzhledem k vývoji velmocenské politiky, výrazně ovlivněné nástupem Adolfa Hitlera v Německu, mohly své cíle dosáhnout jen částečně.
Etablování nacistického režimu v průběhu jara 1933 spolu s další revizionistickou aktivitou, jejímž vrcholem byl Mussoliniho projekt velmocenského
direktoria, tzv. Paktu čtyř v březnu t.r., vyvolalo ze strany čs. diplomacie řadu
protiakcí.17 Vedle již zmiňovaného všestranného posilování malodohodových
svazků E. Beneš inicioval pokus o nové sblížení s Polskem, jehož vrcholem
návrh dvoustranného čs.-polského paktu, pokusil se nově zintensivnit vztahy
s Rakouskem (jejichž projevem byly mj. další čs. půjčky), středoevropská protirevizní fronta byla rozšířena těsnou spoluprácí s Balkánským svazem, v červnu 1934 byly konečně normalizovány i vztahy s SSSR. Současně pražská politika podporovala ty tendence politiky velmocí, jež směřovaly k obraně
stávajícího řádu stále zřetelněji ohrožovaného „dynamickými“ diktátory v čele
s A. Hitlerem, v první řadě již v průběhu roku 1932 zahájené sbližování francouzsko-sovětské, a posléze i francouzsko-italské. Na jaře 1934 se Beneš významně podílel na pokusu o začlenění SSSR do evropské politiky na straně
sil, hájících post-versailleský řád, jehož výrazem byl projekt Východního paktu
(resp. Východního Locarna), na němž chtělo Československo pochopitelně
aktivně participovat.18 Podobně čs. diplomacie později podpořila francouzsko-italský projekt tzv. Dunajského paktu, usilujícího o upevnění nezávislosti

16) Text Organizačního statutu viz v: Zahranični politika 1933, s. 221–223. K tomu podrobně např.
V. BYSTRICKÝ, Pokus o politické a hospodářské upevnenie Malej dohody (1933), Slovanské
štúdie-historia 18, 1977, s. 145–175.
17) Původní italská verze Paktu čtyř, tzv. dohody o spolupráci čtyř západních mocností, již ve svém
čl. 2 nedvojsmyslně deklarovala princip „revize smluv ... v případě, že by se zjistila situace způsobilá přivodit mezi státy konflikt...“, viz Zahraniční politika 1933, s. 396–397; nejlepší analýzou
nacistických zahraničně-politických záměrů a jejich počáteční realizace zůstává zřejmě G. WEINBERG, The Foreign Policy of Hitler’s Germany. Diplomatic Revolution in Europe 1933–36, Chicago-London 1971. Viz též následující kapitolu.
18) K tomuto projektu viz podrobně J. JURKIEWICZ, Pakt Wschodni. Z historii stosunków międzynarodowych w latach 1934–1935. Warszawa 1963, passim, novější literaturu uvádím v: J. DEJMEK, Baltické státy a projekt Východního Paktu, in: J. Dejmek, J. Hanzal (red.), České země a Československo v Evropě XIX. a XX. století. Sborník prací k 65. narozeninám prof. dr. Roberta Kvačka,
Praha 1997, s. 277–315.

20

Rakouska, stejně jako ideu spolupráce Itálie s oběma západoevropskými demokraciemi ve „frontě ze Strese“.19 Když pak idea Východního paktu ztroskotala na odporu Berlína a Varšavy, připojila se pražská politika k postupně
se rodícímu francouzsko-sovětskému spojenectví, aby nakonec 16. května
1935, dva týdny po podpisu nové francouzsko-ruské spojenecké smlouvy
Beneš podepsal s ní svázanou smlouvu československo-sovětskou.20 Tyto
vazby sice znehodnocovala vzájemná nedůvěra (i absence skutečné soustavné
vojenské spolupráce), tváří tvář sílícímu nacistickému Německu ale znamenaly jisté posílení mezinárodního postavení republiky a nadto napomáhaly
alespoň částečně usměrňovat komunistické hnutí uvnitř státu.
Pražská zahraniční politika v čele s E. Benešem (zvoleným v prosinci
1935 druhým prezidentem republiky) a posléze, od února 1936 Kamilem
Kroftou se přitom snažila uplatňovat principy kolektivní bezpečnosti proti
agresivním diktátorům i v praxi. Již na podzim 1935 byly po italském přepadení africké Etiopie i Benešovou zásluhou přijaty Společností národů –
poprvé v dějinách této instituce – sankce proti útočníkovi.21 Když pak
v březnu 1936 Hitler vypověděl soustavu locarnských smluv a obsadil svými
vojsky smluvně demilitarizované Porýní, ujistili vedoucí činitelé Československa v čele s prezidentem Paříž, že podpoří její případnou protiakci.
Vzhledem k pasivitě Západu, vynucené především britskou vládou, ale též
francouzskou vojenskou nepřipraveností však čs. diplomacii nezbylo, než se
ucházet o participaci na jednáních o tzv. nové Locarno, která beztak skončila bez jakéhokoliv výsledku.22 Pražská diplomacie se pak alespoň pokoušela posílit vnitřní vazby Malé dohody (návrh jednotného paktu ze září
1936) i její svazky s Francií, vzhledem k nechuti Jugoslávie angažovat se
proti Německu však tyto iniciativy skončily stejně bezvýsledně, jako pokusy
ČSR o zlepšení vztahů s Polskem, které se krajně zhoršovaly již od poč.
r. 1934, po dočasném zlepšení vztahů německo-polských. Jediným výsledkem těchto iniciativ byly posléze – v srpnu 1938 – parafované protokoly
z konference v Bledu, v nichž byl sjednán princip neužití síly mezi malodo19) K tomuto projektu viz např. L. DEÁK, Francúzsko-talianské zbližovanie a projekt Duanjského
paktu (1934–1935). Historický časopis 1982, s. 420–450.
20) Text tohoto dokumentu viz např. v: Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských
vztahů, (dále jen DČSSV), III, Praha 1979, č. 65, s. 123–126, k tomu např. S. I. PRASOLOV,
Československo-sovětská smlouva o vzájemné pomoci z roku 1935, in: Studie z dějin československosovětských vztahů 1917–1938, Praha 1967, zvl. s. 80–98. Viz též zde kap. č. 3.
21) Beneš tehdy předsedal XVI. shromáždění Společnosti národů; srov. nejlépe R. KVAČEK, Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa 1933–1937. Praha 1966, kap. 8, s. 173 nn.
22) K tomu naposledy J. DEJMEK, Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta 1936–1938. Studie z dějin
československé zahraniční politiky ve druhé polovině třicátých let, Praha 1997, kap. 1.
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hodovými státy a Maďarskem výměnou za koncese v menšinových a vojenských záležitostech.23
Československo, jež se v té době již definitivně dostalo do soukolí mezi Hitlerovou expansivní politikou a snahou Velkou Británií vedeného Západu o dorozumění s Německem a Itálií i za cenu jistých obětí právě v centrální Evropě,
tedy politiky appeasementu, nemělo příliš šancí tomuto vývoji čelit. Spojenectví s Francií bylo oslabeno faktickou podřízeností pařížské politiky záměrům
Londýna i vnitřní labilitou Třetí republiky, neúplnou alianci s Moskvou nahlodávaly rezonance stupňujícího se stalinského teroru v podobě moskevským monstrprocesů. Možnosti ČSR v centru Evropy definitivně podvázal německý „anšlus“ Rakouska v březnu 1938, Malá dohoda zůstala v následující
krizi účinným instrumentem jedině proti expansivnosti Maďarska. Politika
Budapešti spolu s postojem Varšavy, s níž se Praha marně ještě na jaře 1938
pokoušela dospět alespoň k snesitelnému modu vivendi, pak také přispěla
k úplné izolaci ČSR v této části kontinentu, spoluurčující její další osud. Ačkoliv čs. vláda dala – zvláště v tzv. květnové krizi 1938 – jasně najevo vůli
k obraně státu, velmocenské politice charakterizované ústupky Západu vůči
Německu neměla možnost odolat. Ještě uprostřed zářijové krize – po ztroskotání schůzky britského premiéra Neville Chamberlaina s Hitlerem v Godesbergu – svitla naděje, že se Západ stupňujícím se pretensím Berlína postaví
a ČSR se bude moci německé agresi po boku spojenců ubránit.24 Na Západě
ale převážil jiný kurs, jehož výsledkem byla mnichovská dohoda a následné
všestranné okleštění československého státu.25
Pomnichovská reprezentace Druhé republiky, v níž křeslo ministra zahraničních věcí převzal už počátkem října vyslanec František Chvalkovský, přijala
především novými podmínkami vynucenou politiku hledání modu vivendi
s „mocným sousedem“, v níž byla jen utvrzena průběhem Chvalkovského návštěvy Berlína v polovině října, a pak úplnou pasivitou západních diplomatů
v komisi, definitivně stanovující čs.-německou hranici tzv. pátého záborového
pásma. Nová vláda R. Berana byla ve snaze udržet alespoň formální nezávis23) Texty těchto dohod viz v: J. DEJMEK (ed.), Dokumenty československé zahraniční politiky.
XX/2. Praha 2001, č. 491–494, s. 162–164. Blíže zde v kap. 6.
24) Benešovo odhodlání vést stát do obranné války proti německému útoku, jasně dokládá – v kontrastu k obligátním dezinterpretacím, ba lžím různých publicistů – řada dokumentů jak z našich
archivů, tak archivů cizích; jeho úmysl odráží např. jím koncipovaná cirkulární instrukce pro čs.
vyslance v zahraničí z 24. září (DČZP, XX/2, č. 700, s. 383–384), ale též žádost o případnou
pomoc, adresovaná Společnosti národů (ibid., č. 750, s. 430) a samozřejmě komunistickými historiky dlouho zatajovaná žádost Sovětům o „podporu letectvím“ (ibid., č. 754, s. 432.). K tehdejším názorům čs. diplomacie a zvratům situace v druhé polovině září viz podrobně J. DEJMEK, Historik v čele diplomacie, kap. 6.
25) Srov. zde podrobně následující kapitolu.
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lost státu – a také získat v Mnichově slíbené garancie velmocí – ochotna akceptovat i většinu Němci přeložených požadavků, počínaje odprodejem části
čs. vojenského materiálu a konče postupným zaváděním protižidovských opatření. Z téže filozofie pak vycházela i dalekosáhlá ústupnost vůči nárokům dalších sousedů, zvláště Maďarska, jejímž nejvýraznějším projevem bylo přijetí německo-italské tzv. vídeňské arbitráže počátkem listopadu 1938, znamenající
ztrátu rozsáhlých území jižního Slovenska a Podkarpatské Rusi.26 Na následnou čs. žádost o poskytnutí slibovaných garancií ale velmoci buď nereagovaly,
nebo ideu přímo odmítly.27 V Berlíně, kde část vysokých diplomatů skutečně
uvažovala o proměně Česko-Slovenska v satelitní stát, pak ještě před koncem
roku 1938 definitivně zvítězila Hitlerova koncepce úplného zničení česko-slovenského státu a přímého včlenění českých zemí do říše. Pražská vláda byla
sice i nyní ochotna ustoupit dalšímu nacistickému nátlaku; Berlín, do značné
míry využívající separatismu slovenských luďáků, však už v polovině března
zrežíroval rozpad Česko-Slovenska, aby v dramatickém jednání v noci z 14.–15.
března 1939 vynutil na čs. prezidentovi Emilu Háchovi – vydíranému hrozbou
leteckých útoků na Prahu – kapitulaci a odsouhlasení vpádu německých vojsk
do republiky s následným zřízením Protektorátu Čechy a Morava.28

2. Zahraniční politika československého exilu
Prvním zahraničně-politickým vykročením nového česko-slovenského odboje,
reagujícího na rozbití republiky a okupaci českých zemí Německem, byl již 16.
března 1939 někdejším prezidentem E. Benešem rozeslaný telegram, protestující u ministerských předsedů Velké Británie, Francie, prezidenta USA, šéfa sovětské diplomacie M. Litvinova a také předsedy Společnosti národů proti nacistické agresi.29 Část zastupitelských úřadů republiky v zahraničí, které jejich
přednostové nevydali Němcům (Londýn, Paříž, Washington, Moskva, Varšava,
aj.), se také stala přirozenými centry odboje, kolem nichž se většinou soustředila další organizační aktivita čs. zahraniční akce. Beneš, uznávaný brzy většinou rodící se rezistence v zahraničí i doma za jejího skutečného vůdce, pak –
poprvé v projevu v Chicagu 18. dubna 1939 – formuloval i její zásadní zahraničně-politické cíle, vycházející z mezinárodně-právní nelegálnosti mnichovské

26) Text tzv. vídeňské arbitráže z 2. listopadu 1938 viz např. v: Mnichov v dokumentech, I, Praha
1958, č. 140, s. 280–281, blíže viz kap. 6, kde je uvedena i literatura.
27) K tomu naposledy V. BYSTRICKÝ, Otázka garancie hraníc Československa po mníchovskej konferencii. SlovPř 1990/2, s. 115–125.
28) K tomu nejlépe T. PASÁK, Dr. Emil Hácha. Praha 1997, zvl. s. 44–63.
29) Jejich texty viz v: E. BENEŠ, Šest let exilu a druhé světové války. Řeči, projevy a dokumenty.
Praha 1946, s. 425–427.
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dohody a jejích důsledků i březnové okupace, tedy z ideje právní kontinuity
československého státu, jehož osud zcela spojil s osudy demokracie v celé
Evropě.30 V praxi to znamenalo především prosazení ideje obnovy ČSR mezi
politické cíle formující se protiněmecké koalice v čele s oběma západoevropskými velmocemi, Francií a Velkou Británií, realizace takového programu se
ale ukázala krajně obtížnou i po té, co tyto státy v září 1939 v reakci na nacistickou agresi proti Polsku vyhlásily Německu válku.
Ačkoliv západní velmoci právně neuznaly německou okupaci (a de iure ani
samostatné Slovensko), československý problém nepatřil k prioritám jejich válečného úsilí a třebaže zahraniční úřady mlčky počítaly s obnovou československého státu, odmítaly se – nyní i mnohem později – jakkoliv zavazovat v otázkách jeho případné poválečné podoby. I v důsledku tohoto přístupu mohl být
čs. zahraniční odboj reprezentován zpočátku jen v říjnu 1939 v Paříži ustaveným Československým národním výborem, uznaným později i Velkou Británií
a dalšími zeměmi, byť fakticky vykonával funkci vlády včetně vedení zahraničněpolitických aktivit.31 Skutečná exilová vláda včetně ministerstva zahraničí, vedeného Janem Masarykem, mohla vzniknout až v létě 1940 na půdě vzdorující
Velké Británie, i když zpočátku – aktem z 21. 7. 1940 – byla i Brity uznána jako
prozatímní, což mj. limitovalo její zahraničně-politické možnosti. Teprve o rok
později, i v důsledku změny mezinárodní situace po přepadení SSSR Německem, byl vyplněn jeden ze základních zahraničně-politických cílů odboje, když
exilová vláda (a celé státní zřízení) byly 19. července 1941 ze strany Velké Británie, SSSR a pak i dalších států uznány za definitivní.32 Znamenalo to mj. konečné ztvrzení programu obnovy Československa mezi válečnými cíli protinacistické koalice, aniž se však její členové – tj. především Britové – zavazovali
k budoucí politicko-geografické podobě státu. „Mnichov“ se svými důsledky byl
definitivně uznán neplatným britskou vládou až po dalším diplomatickém úsilí
v srpnu 1942, gaullistický francouzský Národní výbor učinil obdobné prohlášení 29. 9. 1942, posléze jej „oduznala“ i první protifašistická vláda italská
30) Srov. text tohoto projevu naposledy v: M. HAUNER (ed.), Formování československého zahraničního odboje v letech 1938–1939 ve světle svědectví Jana Opočenského. Praha 2001, příl., č. 46,
209–216.
31) Srov. nejlépe J. KUKLÍK, Vznik československého národního výboru a prozatímního státního zřízení
v emigraci v letech 1939–1940. Praha 1996.
32) Část relevantních dokumentů byla otištěna např. v: E. BENEŠ, Šest let exilu a druhé světové války,
zvl. s. 448 nn.; k tomu např. J. KUKLÍK, Londýnský exil a obnova československého státu,
1938–1945. Praha 1998.
33) Srov. přehledně J. KUKLÍK, Oduznání Mnichovské dohody za druhé světové války. Historie a vojenství 1997, č. 2; týž, Londýnský exil a obnova československého státu, 1938–1945, zvl. kap. IV; část
příslušných dokumentů viz: E. BENEŠ, Šest let exilu a druhé světové války, příl., č. 14, 15 a 19.
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(26. 9. 1944).33 V té době již ostatně uznávaly existenci čs. exilové vlády (a tedy
právní existenci československého státu) i USA (definitivní uznání 26. 10. 1942)
a řada dalších států i vlád, přičemž mezi spojeneckými velmocemi netvořila
otázka obnovy ČSR – na rozdíl od otázky polské, ale též jugoslávské – ani
později žádný výraznější problém.
Byl-li mezinárodně-právními akty z let 1941–42 realizován jeden z hlavních cílů zahraničně-politických snah československého odboje, pak již uprostřed konfliktu se jeho vůdcové snažili rozřešit i problém další, totiž otázku
nového mezinárodního zajištění obnoveného státu. Prvním výrazným projevem takových snah bylo jednání o projektovaný konfederační svazek s Polskem, jemuž dala výraz nejprve deklarace z 11. listopadu 1940 a pak – již za
zásadně odlišných mezinárodních podmínek po vstupu SSSR do války –
i československo-polský protokol z 19. ledna 1942.34 Přes ztroskotání těchto
pokusů, od počátku komplikovaných odlišnými představami obou exilových
vlád i trvajícím sporem o Těšínsko, zůstala vize úzké čs.-polské spolupráce
jednou ze základních linií čs. válečné zahraniční politiky, jež se měla promítnout i do Benešovy koncepce poválečného „nového slovanství“.35
Další složkou těchto aktivit byla obnova, resp. transformace předmnichovských spojenectví ČSR s velmocemi, tedy s Francií a SSSR. Úsilí o obnovení čs.-francouzské aliance bylo vyjádřeno výměnou dopisů mezi čs.
a francouzskou exilovou reprezentací z 29. září 1942, a pak dalšími dokumenty z r. 1944, i když – především vzhledem k situaci Francie – měly tyto
kroky především hodnotu programovou.36 Spojenectví čs.-sovětské bylo fakticky obnoveno už v létě roku 1941, kdy byla podepsána dvojstranná úmluva,
zahajující obnovu vzájemných diplomatických vztahů a předjímající výstavbu čs. vojenských jednotek na ruské frontě. Jeho definitivním ztvrzením
byla ale především čs.-sovětská smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci, podepsaná 12. prosince 1943 při návštěvě prezidenta
E. Beneše v Moskvě, která měla zajistit československý stát z hlediska bezpečnostního, současně však také – alespoň právně – znemožnit sovětské
vměšování do jeho poválečné výstavby, předvídané v souvislosti s postupem
34) Srov. oba texty v: J. ŠŤOVÍČEK, J. VALENTA (eds.), Czechoslovak-Polish Negotiations of the
Establishment of Confederation and Alliance, 1933–1944. Praha 1995, tam č. 29, s. 64–65,
a č.86, č. 172–173. Literaturu viz zde v kap. č. 4.
35) K tomu naposledy J. DEJMEK, Slovanství Edvarda Beneše a pokusy o jeho aplikaci v politické
praxi na sklonku války, in: Válečný rok 1944. Praha 2000, s. 86–104, tam i nejdůležitější literatura.
36) Srov. podrobněji E. BENEŠ, Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. Praha 1947,
zvl.s. 346–352; viz též kap. 8.
37) Text smlouvy z 12. 12. 1943 viz např. v: Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů, sv. IV/1, č. 324, s. 455–458.
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sovětských jednotek na západ.37 Prezident i další čs. političtí reprezentanti se
ovšem pokoušeli výrazněji zainteresovat na budoucím osudu Československa
i obě anglosaské demokracie, Velkou Británii a USA, což mj. demonstrovala
cesta E. Beneše do USA na jaře 1943. Centrální Evropa ale ležela mimo
hlavní zájmovou oblast těchto států, nadto – zvláště v případě politiky americké – panovala v jejich vládních kruzích nechuť vůbec se pevněji vázat formou spojenectví. Architekty čs. zahraniční politiky v čele s E. Benešem
a H. Ripkou předjímaný program zakotvení bezpečnosti státu na Východě
i na Západě, který kalkuloval s pokračováním protifašistické koalice i v poválečném období, tak ovšem trpěl objektivní nerovnovážností již in stanu
nascendi, což se ostatně projevilo ještě v závěrečné fázi války.38
Benešovy moskevské rozhovory v prosinci 1943, stejně jako čs.-sovětská
dohoda z května 1944 o poměru mezi sovětskou armádou a obnovovanou
československou správou na osvobozovaných územích nasvědčovaly, že se
čs. demokratický exil nemusí – přes existenci komunistické emigrace v čele
s K. Gottwaldem, V. Kopeckým Z. Nejedlým, aj. v Moskvě – obávat alespoň
nyní osudu polské a jugoslávské reprezentace, jimž buď sovětská armáda
nebo Sověty podporované domácí komunistické síly fakticky zabránily v návratu do vlasti. Už v létě 1944 ale vznikly mezi čs. londýnskou vládou
a Moskvou první kolize v souvislosti s mezinárodními aspekty Slovenského
národního povstání, kdy sovětské vládní kruhy projevovaly vůči na Londýn
orientovaným povstalcům zjevnou nedůvěru (a jejich pomoc také zdaleka nedostihla očekávání čs. vojenských ani vládních činitelů), zatímco Západ zůstal fakticky stranou s odkazem, že se Slovensko nalézá v sovětské operační
sféře. Skutečnou krizi do čs.-sovětských vztahů ale vnesly až události spjaté
s osvobozováním Podkarpatské Rusi, kam se po potlačení povstání na Slovensku uchýlila čs. vládní delegace.39 Díky sovětskými orgány inspirovanému
a výrazně podporovanému hnutí za připojení celé oblasti k Ukrajinské SSR
došlo ke kolizi s čs. orgány, jež byly posléze v listopadu 1944 z osvobozených
území zcela vypovězeny, což mj. vyvolalo obavu u čs. vlády, aby se podobný
vzor neopakoval i na Slovensku.40 Krizi částečně likvidovala výměna listů
38) Zahraničně-politické koncepce českých a slovenských demokratů ze sklonku války obráží např.
některé projevy E. Beneše, zvláště obě jeho poslední poselství před Státní radou v Londýně
3. 2. 1944, resp. 23. 2. 1945, nejuceleněji jsou pak vyloženy v některých statích a projevech tehdejšího státního ministra MZV H. Ripky. Srov. zvláště H. RIPKA, ČSR v nové Evropě. Londýn
1945, a týž, S východem a Západem. Londýn 1945.
39) Srov. nejdetailněji F. NĚMEC, V. MOUDRÝ, The Soviet Seizure of Subcarpathian Ruthenia. Toronto 1955, kde je otištěna i další dokumentace.
40) Srov. k tomu řadu dokumentů v: J. NĚMEČEK, I. ŠŤOVÍČEK et cons. (eds.), Československosovětské diplomatické vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945, sv. II, Praha 1999.

26

mezi E. Benešem a J. V. Stalinem, Moskva ale již nyní vykonávala v některých záležitostech – zvláště v otázce uznání komunistického polského výboru v Lublinu – na čs. vládu zřetelný tlak, jemuž už bylo vzhledem k postupu sovětských jednotek na další československá území sotva možno
odolávat. I proto Beneš přijal sovětskou iniciativu, aby se s částí vlády navrátil do osvobozené vlasti přes Moskvu, kde by byla – samozřejmě za participace zdejších komunistů – sestavena vláda pro obnovené Československo.
Tak došlo v březnu 1945 k nové cestě Beneše do Moskvy, jejímž výsledkem
byla nejen další jednání se sovětskými vládními špičkami, ale též rozhovory
s představiteli KSČ, na jejichž základě byla pak sestavena i první poválečná
vláda (a její výrazně levicový tzv. Košický program), počátkem dubna 1945
dopravená do mezitím osvobozených Košic.41 Základního cíle odboje bylo
však – bez ohledu na následující vývoj – dosaženo, Československo bylo obnoveno fakticky v předmnichovských hranicích, a – jak oprávněně konstatoval Beneš – o jeho mezinárodně-práním postavení nebylo (na rozdíl od Polska, Jugoslávie či dalších států) pochyb.42

3. Zahraniční politika Třetí republiky (1945–48)
Zahraničně-politická orientace obnovené republiky, jak ji ztvrzoval i tzv. Košický vládní program, vycházela z předpokladu dalšího rozvoje čs.-sovětského spojenectví, zakotveného ve smlouvě z roku 1943, i z rozvíjení vztahů
se západními demokraciemi, především Velkou Británií a Francií.43 V oblasti
střední Evropy prezident E. Beneš i vláda – v níž post ministra zahraničí nadále podržel Jan Masaryk – předjímali především obnovení, resp. vybudování
spojenectví se „slovanskými“ státy, zvláště Polskem a Jugoslávií, předpokládala se ovšem i aktivní participace ČSR v mezinárodních organizacích,
zvláště OSN, k jejímž zákládajícím členům Československo náleželo.44 Podmínkou pro realizaci tohoto programu, jehož souhrnným jmenovatelem byla
41) K tomu např. E. TÁBORSKÝ, Prezident Beneš mezi Západem a Východem. Praha 1993, zvl.
s. 237–240 ad. Plné znění tzv. Košického vládního programu viz např. v: M. VARTÍKOVÁ, Program revolúcie. Bratislava 1975.
42) Srov. např. Benešův poslední projev před Státní radou 23. února 1945, in: E. BENEŠ, Šest let
exilu a druhé světové války, zvl. s. 405; obdobně jeho projev na Staroměstském náměstí v Praze
16. května t.r., atd.
43) K programovým východiskům českých a slovenských demokratů viz lit., cit. zde v pozn. č. 38;
z komunistického hlediska viz J. ČIERNÝ, Nová orientácia zahraničněj politiky Československa
(1941–1948). Bratislava 1979, zvl. s. 180 nn.
44) Srov. naposledy D. ARMSTRONG, L. LLOYD, J. REDMOND, From Versailles to Mastricht: International Organization in the Twentieth Century, zvl. kap. 3; k čs. roli v počátcích OSN viz např.
V. PĚCHOTA, Jan Masaryk a OSN, in: Jan Masaryk. Diplomat, státník, humanista. Praha 1997,
s. 111–122.
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snaha o zajištění bezpečnosti státu proti očekávané nové agresivní politice
Německa, bylo ovšem pokračování válečné spolupráce mezi SSSR a západními velmocemi, jež však začala dostávat vážné trhliny již na přelomu války
a míru i díky nekompromisní expanzivní politice Moskvy právě v oblasti
střední a jihovýchodní Evropy.
Politika pomyslného „mostu“ mezi Západem a Východem, umožňující
českým a slovenským demokratům udržovat proti náporu posílené KSČ
v ČSR alespoň neúplnou demokracii, přinášela ovšem od počátku zahraničně-politické komplikace, které se stupňovaly se v souvislosti s počínající
studenou válkou.45 Na jedné straně SSSR, chápaný ostatně většinou české
a slovenské veřejnosti – i politickými elitami – jako nejdůležitější garant nezávislosti státu vůči Německu, v některých otázkách (např. transfer Němců
a později i nerealizovaný transfer části Maďarů) skutečně podporoval čs.
zájmy, napomohl s zatímním vyzbrojením armády, atd. Na druhé straně ale
Moskva i v tomto období mnohonásobně demonstrovala své egoistické záměry, např. při bezohledném rekvírování tzv. německého majetku v ČSR,
navíc se – otevřeně i skrytě, budováním vlastní agentury – pokoušela ovlivňovat vnitřní život republiky.46 Spolupráce čs. diplomacie se Sověty na mezinárodní scéně (OSN, mírová konference v Paříži 1946–47) také brzy začala dráždit USA i další západní státy, jichž se nadto výrazně dotkly
znárodňovací kroky pražské vlády z podzimu 1945. Především mezi Prahou
a Washingtonem to znamenalo citelné ochlazení vzájemných vztahů, což ve
svých důsledcích vedlo k dalšímu omezení již beztak nevýrazné podpory Západu demokratickým silám v republice proti KSČ, podporované Moskvou.
Již v roce 1946 byla např. výrazně restringována finanční pomoc z USA,
Washington navíc podvázal i možnosti čs. půjček u Mezinárodního měnového fondu.47 Západoevropské demokratické velmoci, zvláště Velká Británie, potýkající se z řadou vlastních problémů (mj. počínajícím rozpadem
svých zámořských říší), pak nedokázaly vliv SSSR přes snahy čs. demokratů
vyvážit. Nejzávažnějším neúspěchem v tomto ohledu byl nezdar čs.-francouzských negociací o novou spojeneckou smlouvu v letech 1946–47, kdy
45) Dnes ohromnou literaturu o genezi studené války zde samozřejmě není možno ani přehlédnout,
z posledních prací srov. alespoň J. L. GADDIS, We now know. Rethinking Cold War History. Oxford 1998; V. ZUBOK, K. PLEŠAKOV, Inside the Kremlin’s Cold War: From Stalin to Khrushchev.
Cambridge 1996.
46) Podrobněji viz v kap. 3; k sovětské agentuře nejlépe F. HANZLÍK, J. POSPÍŠIL, Soumrak demokracie. Reicinovo obranné zpravodajství na cestě KSČ k moci. Vizovice 2000.
47) K tomu nejlépe S. MICHÁLEK, Nádeje a vytriezvenia. Československo-americké vzťahy v rokoch
1945–1951. Bratislava 1994, zde kap. 9.
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Francie odmítla přistoupit na některé podmínky čs. návrhu, a k jejímu uzavření nedošlo; Británie pak nebyla ochotna vázat se smluvně v centrální
Evropě vůbec.48 Z někdejšího zahraničně-politického programu československých demokratů se tak podařilo realizovat jen obnovu aliance s – Titovými komunisty fakticky ovšem už zcela ovládanou – Jugoslávií ve formě
spojenecké smlouvy z 9. května 1946.49 Obdobný pakt s Polskem mohl být
podepsán až téměř o rok později, 10. března 1947, teprve po sovětském
tlaku v Praze i Varšavě, partnerem pražské diplomacie se ale i tu stal již fakticky zcela stalinistický režim personifikovaný B. Bierutem.50 V daném momentu tyto pakty nutně ještě pevněji vázaly ČSR k rodícímu se sovětskému
bloku, a nadto – v případě spolupráce s komunistickou Jugoslávií – hrozily
zatáhnout Československo do přímého konfliktu se Západem, což se zpětně
promítalo do jeho postojů k republice.51 Dařilo se vcelku obnovit korektní
vztahy s Rakouskem, postrádajícím ovšem dosud mezinárodně-právní subjektivitu, naproti tomu poměr k sousednímu Maďarsku se opět vyvíjel zcela
nepříznivě, když jej zatěžovaly jak stíny nedávné minulosti, umocňované
ještě pokusy budapešťské vlády podržet alespoň část územních zisků z let
1938–40, tak pokusy čs. reprezentace o vyřešení problému maďarské minority na jižním Slovensku transferem.52 Problém nevyřešila ani mírová
smlouva z února 1947 (odkazující jej k bilaterální dohodě mezi oběma zeměmi), a zůstal tak desideratem, jen zmrazeným nástupem stalinistických
režimů v obou státech v letech 1947–48.
Definitivní přelom v beztak limitovaných možnostech pražské zahraniční
politiky nastal v létě 1947, kdy si Moskva vynutila revizi původního rozhodnutí
Gottwaldovy vlády participovat na předběžných jednáních o projektu Marshallova plánu, a fakticky i spojenectví s Francií.53 Spolu s dalšími událostmi
48) Srov. naposledy P. PROKŠ, Československo a Západ 1945–1948. Praha 2001, zvl. kap. III/3.
49) Genezi textu čs.-jugoslávské smlouvy až po finální znění viz v: AMZV, Generální sekretariát,
kart. 155 a 156; vzhledem k pozdějšímu vývoji nebyla smlouva do žádné sbírky zařazena. K čs.jugoslávskému spojenectví v této době viz nejlépe J. PELIKÁN, Hospodářská spolupráce Československa s Jugoslávií v letech 1945–1949. Praha 1990, zvl. kap. kap. I; viz též J. KORBEL,
Tito’s Communism. Denver 1951.
50) Text čs.-polské smlouvy viz např. v: V. KOTYK (red.), Dokumenty československé zahraniční politiky 1945–1960. Praha 1960, č. 43, s. 245–246.
51) Ještě na přelomu let 1947/48 se západní, zvláště britští diplomaté pokoušeli čs. vládu, resp. její
demokratické členy odvrátit od podpisu spojenecké smlouvy s Bulharskem, srov. k tomu Public
Record Office (dále jen PRO), PRO London, FO 371, f. 71 310.
52) Srov. k tomu naposledy D. ČIERNA-LANTAYOVÁ, Podoby česko-slovenské-maďarského vzťahu
1938–1948. Bratislava 1992, viz zde kap. 6.
53) Srov. příslušnou dokumentaci v: K. Kaplan, R. Jičín et cons. (eds.), Československo a Marshallův
plán. Sborník dokumentů. Praha 1992, zvl. č. 37, s. 51.
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(mj. krizí na Slovensku na podzim téhož roku) byl tento krok většinou západních kruhů posuzován jako definitivní včlenění ČSR do sovětského bloku, což
fakticky v nadcházejícím zápase demokratů proti Moskvou otevřeně podporovaným komunistům nedávalo žádnou naději na úspěch.54 I když Klement Gottwald v definitivním střetu v únoru 1948 nevyužil sovětské nabídky na pomoc
sovětských vojsk, přispěla pasivita Západu – a tedy mezinárodní izolace českých a slovenských demokratů v čele s prezidentem Benešem – nemalou
měrou k jejich rychlé porážce, znamenající současně definitivní začlenění republiky do – zatím formálně nedotvořeného – sovětského bloku.55

4. Zahraniční vztahy komunistického Československa (1948–89).
Počáteční kroky komunistické vlády v oblasti zahraniční politiky, vedené formálně po smrti J. Masaryka Vladimírem Clementisem, ještě navazovaly fakticky na předcházející období. Pokračovala intenzifikace vztahů s Moskvou,
které K. Gottwald i jeho nástupci považovali za naprosto určující také z hlediska udržení režimu, ale též s dalšími „lidovými demokraciemi.“56 Již 23. dubna 1948 byla podepsána spojenecká smlouva s Bulharskem, 21. července téhož
roku s Rumunskem.57 Od podzimu téhož roku se postupně začaly měnit
i vztahy s Maďarskem, čemuž dala posléze výraz obdobná spojenecká smlouva
i mezi Prahou a Budapeští z května 1949.58 Jestliže byla ale v prvních měsících
režimu i nadále akcentována jak slovanská, tak obranná protiněmecká povaha
pražské politiky, pak již v průběhu roku 1949 byly tyto tóny zcela vystřídány
koncepcí třídně-ideologickou. Jistým symbolem takové změny bylo téměř současné uznání Německé demokratické republiky v říjnu 1949 (jejíž režim byl
pak soustavně dáván do protikladu s „militaristicko-revanšistickou“ povahou
54) V listopadu 1947 washingtonský State Department řadil již ČSR ve své stupnici středo- a východoevropských států k Polsku, Maďarsku a sovětské okupační zóně Německa, s nimiž zamýšlel
výrazně limitovat i obchodní a hospodářské vztahy; srov. A. MANIA, The National Security
Council i amerykańska polityka wobec Europy Wschodniej 1945–1960. Kraków 1994, s. 65 n.
55) K průběhu převratu nejlépe K. KAPLAN, Pět kapitol o únoru 1948. Praha 1998, mezinárodní
okolnosti by bylo ovšem třeba nově osvětlit i na základě čs. diplomatických dokumentů.
56) K. Gottwald se ostatně netajil, že – jak prohlásil v listopadu 1948 – „pevné spojenectví s SSSR
je první a základní podmínkou existence lidově demokratických států“, tj. – stalinistických režimů... Cit. dle K. GOTTWALD, O československé zahranční politice. Praha 1950, s. 103.
57) Texty obou těchto smluv viz v: V. KOTYK (red.), Dokumenty československé zahraniční politiky
1945–1960, č. 23, s. 167–170, resp. č. 49, s. 265–266; k tomu nejlépe K. KOŘALKOVÁ, Vytváření systému dvoustranných spojeneckých smluv mezi evropskými socialistickými zeměmi
(1943–1949). Praha 1966.
58) Její text viz v: V. KOTYK (red.), Dokumenty československé zahraniční politiky 1945–1960, č. 36,
s. 219–221; podrobněji viz kap. 6.
59) Smlouva s Jugoslávií byla z čs. strany vypovězena 4. října 1949; NDR byla definitivně uznána de
iure 18. října t.r.

30

státu západoněmeckého) a vypovězení spojenectví s „titovskou“ Jugoslávií.59
Spolu s dalšími projevy to jasně demonstrovalo rychlou přeměnu komunistického Československa z byť limitovaně autonomního spojence v uniformní satelitní režim stalinistického střihu, ve všech otázkách včetně zahraniční politiky absolutně následující moskevské vládce.
Období od sklonku čtyřicátých do poloviny padesátých let, v němž byla
ČSR v mnoha rovinách nejtěsněji svázána s SSSR, znamenalo současně největší úpadek jejích zahraničně-politických aktivit, jehož vnějším příznakem
bylo i odstranění V. Clementise a jeho stoupenců z vedení ministerstva zahraničí a dalších úřadů v březnu 1950.60 MZV, formálně až do ledna 1953 řízené náměstkem předsedy vlády (a budoucím dlouholetým ministerským
předsedou) Viliamem Širokým, na mezinárodním fóru jen bezmezně opakovalo sovětská stanoviska vůči všem zásadním problémům světové politiky,
vlastní aktivita pak byla – a to i ve vztahu k menším „socialistickým“ spojencům – omezena na minimum. Jediným výraznějším krokem byla plná normalizace vztahů s NDR, završená společnou deklarací z 25. června 1950,
uznávající mj. absolutní neplatnost mnichovské dohody a definitivnost transferu, a později návštěvou prezidenta K. Gottwalda ve východním Berlíně
v březnu 1952.61 Vztahy se Západem byly po všech stránkách (včetně vzájemného diplomatického ignorování) restringovány na nejnezbytnější minimum, omezena byla ale i čs. aktivita v OSN a dalších organizacích, opět
pouze kopírující sovětské postoje.62 První kontakty republiky v dekolonizujícím se „třetím světě“ pak byly navazovány jen tam, kde se nové vlády přikláněly alespoň částečně k SSSR (vedle komunistické Číny, uznané hned
r. 1949, především Severní Korea, Barma, Indonésie).63
Naznačený trend se příliš nezměnil ani v „intermezzu“ po Stalinově
a Gottwaldově smrti, v letech 1953–55, byť navenek došlo k jisté zahraničněpolitické aktivizaci včetně nástupu nového ministra zahraničí Václava Davida, který měl nakonec řídit čs. diplomacii dalších patnáct let. V pro ČSR

60) V. Clementis byl definitivně zbaven funkce ministra zahraničí 11. března 1950, po té pracoval
jako bankovní úředník. Již v roce 1951 byl ovšem zatčen a následujícího roku „souzen“ v procese
s R. Slánským a spol., kde byl s většinou obviněných odsouzen k smrti a popraven. Viz např.
J. ČIERNÝ, Vladimír Clementis – diplomat. Bratislava 1999.
61) Srov. podobně kap. 2, kde jsou i odkazy na tištěné prameny.
62) Bylo příznačné, že čs. vláda v době Korejské války vysílala i na podzimní valná shromáždění OSN
jen některého z náměstků V. Širokého, případně některého tituláře v přední západní metropoli.
Ministr zahraničních věcí ČSR – V. David – do New Yorku přijel znovu až na podzim 1953.
63) Komunistická ČLR byla čs. vládou uznána již počátkem října 1949; později, 27. 3. 1957, podepsaly oba státy smlouvu o přátelství a spolupráci. Viz její text v: V. KOTYK (red.), Dokumenty
československé zahraniční politiky 1945–1960, č. 29, s. 197–199.
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nejdůležitějším problému, tj. v postoji k tzv. německé otázce, Praha i nadále
bezmezně následovala politiku Moskvy, vycházející tehdy především ze
snahy zabránit znovuvyzbrojení Spolkové republiky (dále jen SRN) a jejího
začlenění do formujících se západních hospodářských i politických struktur.
Podobně byla sovětská politika kopírována i ve vztazích k dalším problémů
jak v centrální Evropě (postupné normalizování vztahů s Jugoslávií, završené
počátkem roku 1955, přístup ČSR ke Státní smlouvě Rakouskem
10. 8. 195564), tak v širších, i mimoevropských horizontech (dodávky čs.
zbraní vybraným zemím v třetím světě, např. Egyptu v roce 1955). Jistým formálním završením tohoto procesu byla spoluúčast představitelů ČSR v čele
s šéfem vlády V. Širokým při založení Moskvou vedeného Varšavského paktu
v polovině května 1955, jehož základní dokument – multilaterální smlouva
o přátelství a vzájemné pomoci ze 14. května 1955 – sice formálně reagoval
na vstup SRN do NATO, fakticky ale jen ztvrzoval jak z hlediska politického,
tak především vojenského úplnou podřízenost ČSR – stejně jako ostatních
menších spojenců – záměrům SSSR.65
Začleněním ČSR do Varšavského paktu byl – a to až do sklonku komunistického režimu – dotvořen základní rámec její vnější politiky, podobně
jako její členství v nyní reformované RVHP předurčovalo její rozvoj v rovině
makroekonomické.66 Tyto limity ostatně hned na podzim následujícího roku
příkře demonstrovalo sovětské brutální potlačení maďarského povstání,
které jasně prokázalo jak rozhodnost Moskvy hájit celistvost svého bloku, tak
nechuť Západu reálně se angažovat v pokusech podřízených národů o jeho
64) K otázce přístupu k rakouské státní smlouvě viz zde kap. č. 5; k normalizaci vztahů s Jugoslávií
viz zvláště J. PELIKÁN, Jugoslávie a východní blok v závěru roku 1954. SlovPř 1997; týž, Po Chruščovově návštěvě Bělehradu. Jugoslávie a Sovětský svaz v období před XX. sjezdem KSSS. SlovPř 1999,
č. 4; týž, Jugoslávie a státy sovětské zájmové sféry ve druhé polovině roku 1955. SHS 26, 2000.
65) Text Varšavského paktu viz např. v: V. KOTYK (red.), Dokumenty československé zahraniční politiky 1945–1960, č. 62, s. 322–326; další dokumentaci k vývoji a postojům aliance viz v: Organizace Varšavské smlouvy. Dokumenty a materiály 1955–1985. Praha 1986. Česká historiografie
dosud prakticky ponechala stranou i samotnou prehistorii tohoto seskupení, o jeho další politice
ani nemluvě; ze zahraniční literatury viz např. R. A. REMINGTON, The Warshaw Pact. New
York 1971, další vývoj analyzují např. D. HOLLOWAY, J. M. SHARP (red.), The Warshaw Pact:
Alliance in Transition ? New York 1985; sovětský pohled zrcadlí P. G. LUŠEV (red.), Varšavskij
dogovor: istroija i sovreměnnosť. Moskva 1990.
66) O první fázi existence RVHP, založené poč. r. 1949, viz K. KAPLAN, Československo v RVHP
1949–1956. Praha 1995, o její reformě v letech 1955–56 ibid., s. 182 nn.; o dalším vývoji např.
B. LEHÁR, Rada vzájemné hospodářské pomoci 1949–1979. Praha 1980; nejlépe K. KAPLAN,
Kořeny československé reformy 1968. Praha 2000, zvl. část II.
67) Srov. obecně G. LITVÁN, The Hungarian Revolution of 1956. New York – London 1956, z naší
literatury např. materiály z konference z roku 1996, otištěné v čas. Soudobé dějiny 1996, č. 4; naposledy J. VYKOUKAL, B. LITERA, M. TEJCHMAN, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského
bloku 1944–1989. Praha 2000, zvl. s. 355–374.
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opuštění.67 Chruščovovská doktrína o plné rovnoprávnosti „bratrských socialistických států“ nicméně spolu s jistým uvolněním vztahů mezi Východem
a Západem od druhé poloviny padesátých let vytvořila jistý prostor i pro zahraničně-politické aktivity „satelitů“ Moskvy, jež se odrazila v mnoha rovinách jejich vnější politiky včetně ČS/S/R. Nová dimenze byla vetknuta již
mezistátním vztahům uvnitř komunistického bloku, a to jak k SSSR (kde lze
za počátek považovat čs.-sovětskou deklaraci, podepsanou při návštěvě prezidenta Antonína Zápotockého v Moskvě v lednu 1957), tak s dalšími socialistickými státy, jejichž symbolem byly nyní mnohdy první vzájemné návštěvy jejich stranických a státních šéfů.68 Aktivně se rozvíjely i vztahy
s osvobozujícími se rozvojovými zeměmi, v nichž byly zakládány zastupitelské úřady, jež byly podporovány ekonomicky a s nimiž byly v některých případech podepsány i politické smlouvy o přátelství (s Etiopií 11. 12. 1959,
Kambodžou 27. 11. 1960, Indonésií 28. 5. 1961, atd.).69 Postupně byly ale aktivizovány i vztahy se západními státy, a to jak v rovině hospodářské (a částečně kulturní), tak v rovině politické, zpočátku především formou meziparlamentní spolupráce, později i výměnou návštěv ministerských.
Nejvýraznější aktivitu ČSR vyvíjela zpočátku ve vztahu k Francii, kde se čs.
diplomacii podařilo v dubnu 1956 zrežírovat návštěvu ministra zahraničí Ch.
Pineau v Praze, první podobnou cestu západního představitele do republiky
od komunistického převratu. Později, zvláště od přelomu dekády, byly činěny
opakované pokusy o jistou intenzifikaci vztahů k Velké Británii, kde byla využívána její nezačleněnost do západoevropských integračních struktur, přičemž v obou případech Praha kalkulovala i s posílením vlastní mezinárodní
pozice ve vztahu k Spolkové republice Německo.70 Právě vztahy se západním
Německem totiž zůstávaly z mnoha důvodů (spory o neplatnost mnichovské
dohody, bonnská Hallsteinova doktrína, podpora aktivit sudetoněmeckých
vysídlenců ze strany spolkových vlád a především velkých politických stran)
nezávažnějším desideratem čs. zahraniční politiky, jež se nakonec nepodařilo
vyřešit ani v dekádě následující.
Zásadní linie zahraniční politiky pražského komunistického vedení se ne68) Typickým příkladem byla cesta prezidenta Antonína Novotného do Číny v říjnu 1959, jeho pozdější zájezdy do Polska, Maďarska a dalších lidově-demokratických států v Evropě počátkem šedesátých let, i jeho pozdější návštěvy některých zemí „třetího světa“ orientovaných na SSSR ve
druhé polovině šesté dekády. Jeho projevy při těchto cestách byly vesměs otištěny v příslušných
svazcích DČZP, prakticky nic z nich ale nebylo zařazeno do jeho sebraných statí, vydaných v polovině šedesátých let, srov. zvláště A. NOVOTNÝ, Projevy a stati. Sv. II a III, Praha 1965.
69) Texty těchto smluv viz v: DČZP 1959, ibid. 1960, ibid. 1961. Přehled nově založených zastupitelských úřadů, založených tehdy v Africe a Asii, viz v kap. 10.
70) Srov. podrobně v kap. 7 a 8.
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změnily ani v průběhu šedesátých let. Primární zůstávala mnohovrstevná
vazba na Moskvu, kterou potvrzoval i protokol o prodloužení spojenecké
smlouvy z 27. listopadu 1963.71 Třebaže v ČSR nakonec nebyla – přes snahy
Moskvy – rozmístěna sovětská vojska, čs. diplomacie při všech příležitostech
zásadně podporovala, resp. opakovala sovětská stanoviska, a to i tehdy, kdy
zástupci jiných satelitních států projevovali postoje alespoň částečně samostatné.72 Demonstrovaly to nejen deklarace pražských vlád při velkých krizích na počátku dekády (berlínská krize r. 1961, karibská krize 196273), ale
i jejich stanoviska ke konfliktům v jihovýchodní Asii či na Blízkém východě
(přerušení styků s Izraelem v červnu 1967), následované v některých případech aktivní hospodářskou podporou sil „protiimperialistického“ tábora.
S ostatními evropskými satelity Svazu byly od jara 1967 podepsány nové bilaterální spojenecké smlouvy, mj. v reakci na některé postoje Bonnu zdůrazňující nezměnitelnost poválečných hranic v Evropě a také absolutní neplatnost mnichovské dohody (smlouva s Polskem 1. 3. 1967, s NDR 17. 3. t.r.,
s Bulharskem 26. 4. 1968, Maďarskem 14. 6. t.r., a Rumunskem 16. 8. t.r.).74
Plně byly nyní normalizovány vztahy s Jugoslávií, což symbolizovala nejprve
návštěva prezidenta A. Novotného v Bělehradě v září 1964 a pak i reciproční
cesta J. B. Tita do Prahy v červnu následujícího roku, naproti tomu byl už počátkem dekády zmražen poměr k Albánii a postupně – v souvislosti s prohlubující se roztržkou mezi Moskvou a Pekingem – i k Číně. Od roku 1963
se za to pozvolna intenzifikovaly kontakty s „buržoazně demokratickými“
státy Evropy, zvláště s Velkou Británií (návštěva vicepremiéra Oldřicha Černíka v červnu 1966) a také s gaullistickou Francií, kterou posléze – v říjnu
1967 – navštívil i tehdejší předseda vlády Jozef Lenárt.75 K výměně návštěv
ministrů zahraniční a šéfů některých ekonomických resortů došlo i s většinou skandinávských zemí a států Beneluxu.76 Chlad zato přetrvával ve vztazích mezi Prahou a Bonnem, kde největší překážkou i po nástupu „velké koalice“ s Willy Brandtem jako šéfem západoněmecké diplomacie koncem roku
71) Text tohoto protokolu viz v: DČZP 1963, s. 338–339.
72) Poukázal na to nejlépe K. KAPLAN, Kořeny československé reformy 1968. Praha 2000, zvl. s. 21 nn.
73) K tomu např. A. FURSENKO, T. NAFTALI, One Hell of a Gamble: Krushchev, Castro, Kennedy
and the Cuban Missile Crisis 1958–1964. London 1999; příslušnou deklaraci čs. vlády viz v DČZP
1962.
74) Texty smluv s Polskem a NDR z března 1967 viz v DČZP 1967, s. 53–55; 65–67, podrobněji viz
v kap. 2 a 4; znění smluv s Bulharskem, Maďarskem a Rumunskem viz v: DČZP 1968, s. 91–93;
155–157; 272–274.
75) Podrobněji viz kap. 7 a 8.
76) Poměrně aktivně byly tehdy i později, v období tzv. normalizace, rozvíjeny vztahy s Finskem a také
se Švédskem, z ryze „západních“ států pak mezi prvními s Dánskem a také zeměmi Beneluxu.
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1966 zůstávala disparátnost postoje k platnosti mnichovské dohody, a plně
se nepodařilo normalizovat ani vztahy k sousednímu Rakousku.77 Úplná absence diplomatických zastoupení s jedním, a neúplné vztahy s dalším sousedem republiky se přitom více než dvě desetiletí po válce stávaly nejen evropskou anomálií, ale podivně kontrastovaly s čilými kontakty ČSSR s desítkami
států „třetího světa“, zvláště v Africe, kde Praha postupně navázala diplomatické vztahy s většinou osamostatnivších se států.
Krátké období tzv. Pražského jara nevneslo do zahraniční politiky Prahy
radikálních změn, i když nové vedení čs. diplomacie v čele s ministrem Jiřím
Hájkem akcentovalo rovnoprávný přístup i ve vztazích mezi spojenci.78 Programovým východiskem reformně-komunistické elity zůstávalo i nadále Československo jako součást „socialistického tábora“ v čele s Moskvou, byť
o tom jeho zástupci museli brzy přesvědčovat – třebaže bez větších úspěchů
– i své patrony a spojence a čs. diplomacii tedy v následujícím období připadla ponejvíce úloha obhajoby „obrodného procesu“ uvnitř sovětského
bloku. S eventualitou, že by se Moskva pokusila prosadit své představy
v ČSR mocensky, ale v Praze – již vzhledem k rozvíjející se détente Svazu se
Západem – nepočítali, a možnost jakýchkoliv obranných opatření – diplomatických ani vojenských – proti takové alternativě také nebyla až na výjimky vůbec zvažována. Vpád sovětské armády a jejích spojenců do ČSSR
20.–21. srpna 1968 byl proto pro vedení čs. politiky překvapením, a třebaže
čs. diplomacie vznesla hned 21. 8. proti okupaci oficiální protest, a následující vystoupení ministra zahraničí J. Hájka na půdě OSN v New Yorku také
napomohlo rozmetat sovětskou lež o pozvání vojsk vládou, na finálním výsledku sovětské akce již nemohla mnoho změnit.79 Přítomnost sovětských
vojsk byla definitivně legalizována podpisem příslušné čs.-sovětské dohody
v polovině října t.r.,80 o měsíc později L. I. Brežněvem vyhlášená doktrína

77) V případě vztahů s Rakouskem se závažným problémem ukázaly nedořešené majetkoprávní záležitosti, které Vídeň otevřela již koncem padesátých let v duchu její interpretace státní smlouvy
z r. 1955; předběžné dohody o jistém vyrovnání bylo sice dosaženo r. 1965, díky dalšímu vývoji
událostí se ale finální dohoda zpozdila o téměř deset dalších let, viz níže, a kap. 5.
78) K zahraničně-politickému programu čs. reformních komunistů viz např. J. HÁJEK, Konstanty
a nové prvky v zahraniční politice. Nová mysl 1968, s. 984–990; A. ŠNEJDÁREK, Main Problems
of Czechoslovak Foreign Policy and its Research, in: týž, Selected lectures and articles. Prague 1968,
s. 61–85; pozdější resumé viz např. v: J. HÁJEK, 1968 – intervence a odpor. Praha 1994, etc.
79) K tomu např. J. PAUER, Prag 1968: Einmarsch des Paktes. Hitergründe, Planung, Durchführung.
Bremen 1996; A. BENČÍK, Rekviem za Pražské jaro. Praha 1998, atd. Další literaturu viz v kap.
3, 4 a 6, a v bibliografii na konci knihy.
80) Srov. záznam jednání delegace KSČ s vedením KSSS z 8. 10. 1968 in: Mezinárodní souvislosti československé krize 1967–1970. Sv. III., ed. J. Vondrová, J. Navrátil. Praha 1996, č. 196a až 196c,
s. 116–150.
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omezené suverenity jednotlivých socialistických států pak znovu jasně
(a ostře) vymezovala limity aktivit satelitů Moskvy, jež se samozřejmě výrazně dotkly i ČSSR a její zahraniční politiky v následujícím období.
Základním kamenem zahraničně-politické orientace postupně „normalizovaného“ Československa se stala sovětskou stranou nadiktovaná nová spojenecká smlouva z 6. května 1970, která – výslovným zakotvením principů
„proletářského internacionalismu“ – nejen fakticky, ale i formálně ztvrzovala
limitovanou suverenitu republiky.81 Pro Sověty dosazené a samozřejmě
přímo ovlivňované nové vedení KSČ v čele s stranickým šéfem (a od r. 1975
prezidentem) Gustávem Husákem se ostatně vazba na Moskvu stala takřka
existenciální záležitostí, což předurčovalo ČSSR k tomu, aby se po celou následující půl druhou dekádu, až do nástupu nového reformního vedení KSSS
v čele s M. Gorbačovem, stala jedním z „nejspolehlivějších“, tedy nejposlušnějších států celého bloku. Bezvýhradná loajalita pražských komunistů vůči
SSSR a jeho politice byla – zvláště od počátku osmdesátých let – demonstrována i v poměru k problematickým spojencům, zvláště Polsku a později
i Maďarsku, přičemž i rozvoj bilaterálních vztahů s evropskými socialistickými státy byl zcela zastíněn akceptováním sovětským projektů v rámci
Moskvou ovládaných institucí, především RVHP.82 Sovětská politika byla
pražskými soudruhy samozřejmě následována – zdaleka nejen verbálně –
i v „globálním“ rozměru, což se nejvýrazněji projevilo zvláště po vypuknutí
tzv. druhé studené války počátkem osmdesátých let, následující po sovětském
vládu do Afghánistánu.83 Pražská vláda nejen souhlasila s rozmisťováním nových ruských raket na vlastním teritoriu (říjen 1983), ale následovala Svaz
i v upevňování vztahů s Moskvě blízkými režimy v zámoří, přičemž s řadou
z nich posléze podepsala smlouvy o dalekosáhlé spolupráci „proti světovému
imperialismu“ (Vietnam, Laos (1980), Afghánistán, Etiopie, Jižní Jemen,
Angola (1981), Libye (1982), Sýrie (1984), atd.).84
81) Srov. její text v: DČZP 1970, s. 125–128; podrobněji viz zde kap. 3.
82) K tomu nejlépe J. WANNER, Brežněv a východní Evropa 1968–1982. Praha 1994, zvl. s. 97–98 nn.;
též K. DURMAN, Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964–1991. Praha 1998.
83) K tomu např. C. KENNEDY-PIPE, Russia and the World 1917–1991. London 1998, s. 169 nn.;
viz též kap. 3.
84) Smlouva o přátelství s „socialistickým“ Vietnamem byla podepsána 14. února 1980, s Laosem
o tři dny později (jejich texty viz DČZP 1980, s. 53–57, resp. 74–76); smlouva s Afghánistánem
byla podepsána v Praze 24. června 1981, s Etiopií 13. září a Jižním Jemenem následujícího dne
při tamní návštěvě G. Husáka (jejich texty viz v DČZP, s. 292–294, resp. 304–306), téhož roku
byla podepsána i takřka identická smlouva s Angolou 12. října (ibid., s. 310–312). O rok později,
9. 10. 1982, byla podepsána i obdobná smlouva čs.- libyjská při návštěvě plukovníka M. Kaddáfího v Praze (text viz v DČZP 1982, s. 310–312) a přesně za rok i smlouva čs.-syrská (DČZP
1984, s. 443–445). K poslední podobné smlouvě se severní Koreou viz níže pozn. č. 94.
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Ačkoliv sovětská invaze do ČSSR znamenala dočasně zmrazení předtím
postupně obnovovaných vztahů k Západu, v podmínkách détente mezi SSSR
a Západem v sedmdesátých letech mohl být – zvláště po nástupu pragmatičtějšího Bohuslava Chňoupka do čela čs. diplomacie – rozvíjen (především
z důvodů hospodářských) i tento kurs. Československá zahraniční politika se
ostatně horlivě hlásila k Sověty inspirované ideji konference o evropské spolupráci a bezpečnosti a sám G. Husák se pak zúčastnil podpisu závěrečného
aktu této konference v Helsinkách na přelomu července a srpna 1975, jímž
byl mj. potvrzen geopolitický status quo na celém kontinentu.85 Pražské diplomacii se ale již předtím podařilo konečně – takřka tři desetiletí od skončení války – normalizovat i vztahy s oběma německy mluvícími sousedy.
V prosinci 1973 mohla být po dlouhých jednáních podepsána šéfy vlád W.
Brandtem a L. Štrougalem čs.-západoněmecká tzv. Pražská smlouva, řešící
kompromisně palčivou otázku neplatnosti mnichovské dohody a umožňující
konečně navázání vzájemných diplomatických vztahů.86 O rok později,
19. prosince 1974, byly – podpisem důvěrné dohody o vypořádání finančních
a majetkoprávních otázek – plně normalizovány i vztahy československo-rakouské, byť dohoda zavazovala ČSSR k vyplacení nezanedbatelné částky
jako náhrady majetek rakouských státních příslušníků zestátněný po
r. 1945.87 Následoval alespoň limitovaný rozvoj vztahů ČSSR s těmito státy,
jehož nejvýraznějšími projevy byla mj. návštěva G. Husáka v SRN v dubnu
1978, návštěva rakouského prezidenta R. Kirchschlägera v ČSSR v březnu
následujícího roku a pak reciproční Husákova cesta do Rakouska listopadu
1982. Již předtím byly obnoveny diplomatické vztahy s některými západoevropskými zeměmi, zvláště Portugalskem (1974) a Španělskem (1977) po
pádu tamních diktatur.88 Po úporných diplomatických jednáních byly posléze vyřešeny i majetkové otázky s USA a Velkou Británií, zatěžující vzájemné vztahy již od konce čtyřicátých let, v jejichž důsledku byla mj. počátkem roku 1982 ČSSR navrácena v USA stále zadržovaná část čs. měnového
85) Prezident G. Husák, předseda vlády L. Štrougal i ministr zahraniční B. Chňoupek se také v Helsinkách setkali s celou plejádou západních státníků, přičemž mnohdy šlo o první setkání na podobné úrovni vůbec; srov. přehledně v: DČZP 1975, s. 361–366, k tou např. B. CHŇOUPEK,
Memoáre in claris. Bratislava 1998, zvl. s. 350–362.
86) Text této smlouvy viz např. v: R. BŘACH, Smlouva o vzájemných vztazích mezi ČSSR a SRN
z roku 1973. Praha 1994, s. 73–74; viz též následující kapitolu.
87) Smlouva nebyla tehdy oficiálně publikována, a zveřejněno bylo jen společné komuniké; viz podrobněji kap. 5.
88) Diplomatické vztahy s Portugalskem byly obnoveny výměnou příslušných nót v červnu 1974, od
února následujícího roku zahájilo činnost čs. velvyslanectví v Lisabonu. Se Španělskem byly příslušné vztahy obnoveny definitivně v únoru 1977, čs. velvyslanectví v Madridu pak začalo úřadovat v říjnu téhož roku.
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zlata. Od poloviny sedmdesátých let byly pozvolna znovu aktivizovány i hospodářské a politické vztahy s dalšími zeměmi, především s Francií (návštěva L. Štrougala v Paříži v listopadu 1975), ale také Řeckem, skandinávskými státy, atd.89 Jejich rozvoj pak většinou pokračoval i v následující
dekádě, kdy jinak celkové mezinárodní vztahy znovu ochladilo již zmiňované
nové kolo studené války.
Zahraničně-politickou orientaci a aktivitu Prahy zpočátku výrazněji nezměnil ani nástup proreformně orientovaných sil v Moskvě v čele s novým
generálním tajemníkem ÚV KSS M. S. Gorbačovem, jehož prvním významnějším krokem ve vztahu k menším socialistickým státům ostatně bylo – podpisem zvláštního protokolu z 26. 4. 1985 – prodloužení platnosti Varšavského paktu na dalších dvacet let.90 Ještě na přelomu let 1985/86 podpořilo
Husákovo vedení KSČ sovětské snahy po další integraci (a také hospodářské
autarkizaci) celého bloku, jejichž výrazem byl mj. Komplexní program vědecko-technického pokroku RVHP, rozplánovaný až do konce století, atd.91
Postupný akcent Gorbačovova vedení nejen na hospodářskou modernizaci
a reformy, ale také na politickou demokratizaci, s níž souviselo od přelomu
let 1986/87 zřetelné uvolňování vztahů mezi SSSR a Západem, vedlo ale
k postupnému zdůrazňování odlišnosti reality ČSSR od podmínek sovětských a „nepřenosnosti“ perestojky. Praha sice verbálně podporovala politiku
uvolňování mezinárodních vztahů, jehož příspěvkem měl být později, r. 1988
navržený tzv. Jakešův plán vytvoření pásma důvěry ve střední Evropě.92 Fakticky ale spíše posilovala vztahy s rigidními komunistickými režimy jak v Evropě (především s NDR a Rumunskem93), tak později i v Asii. Markantní
bylo především rychle akcelerující oživení všestranných vztahů s komunis89) Řecký ministerský předseda – Karamanlis – navštívil Prahu již v říjnu 1979, znovu v červenci
1984, v květnu 1988 přijel do ČSR i řecký prezident C. Sartzetakis. Ze skandinávských států udržovala Praha celkem pochopitelně nejaktivnější vztahy s Finskem, které vyvrcholily návštěvou
prezidenta M. Koivista v Praze v dubnu 1987 (z čs. strany navštívil prezident L. Svoboda Helsinky již v roce 1970). Poměrně aktivní byly ale i vztahy s Dánskem a také Nizozemím.
90) Srov. text tohoto protokolu v: Organizace Varšavské smlouvy. Dokumenty ..., č. 105, s. 412–413.
91) Srov. jeho plné znění např. v: DČZP 1985, s. 266–275; k vývoji RVHP v té době viz např.
B. LEHÁR, RVHP a integrační procesy v socialistickém společenství (1984–1989). SlovPř 1989,
č. 1, s. 45–57.
92) Příslušné, tehdy zveřejněné dokumenty k této s Moskvou nepochybně předem konzultované iniciativě viz v DČZP 1988, zvl. s. 169–172.
93) Stačí tu připomenout nezvyklou kadenci čs.-rumunských návštěv na nejvyšší úrovni v posledních
třech letech komunistických režimů: v květnu 1987 přijel do Prahy prezident N. Causescu,
v březnu následujícího roku ministerský předseda C. Dascalescu, následující měsíc se do Bukurešti vypravil nový stranický šéf M. Jakeš. V květnu 1989 navštívil N. Causescu znovu Prahu,
ještě v září téhož roku pak v rumunské metropoli hostoval L. Adamec. Ke vztahům s NDR viz
následující kap. část 6.
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tickou Čínou, jejichž nejvýraznějším projevem byla nejprve návštěva šéfa čínských komunistů a předsedy státní rady Čao-C-Janga v Praze v červnu 1987,
a pak i „asijská“ cesta prezidenta G. Husáka v září následujícího roku. Pseudoreformní vedení KSČ v čele s M. Jakešem se nezdráhalo upevňovat své
vztahy ani s nejkonzervativnějšími komunistickými režimy, jak demonstrovala ještě na podzim 1988 nová smlouva o přátelství se stalinistickou Severní
Koreou.94 I když bylo ve stejné době přistoupeno i k jisté aktivizaci politiky
vůči evropskému Západu, projevující se nejvíce na poli vztahů čs.-francouzských (návštěva prezidenta Fr. Mitteranda v Praze v prosinci 1988) a částečně též čs.-západoněmeckých, akcent západních státníků na obranu lidských práv a jejich byť limitovaná podpora protikomunistické opozici nutně
vzbuzovala obavy a odpor komunistické vlády a až do konce režimu nedošlo
v této oblasti k výraznějšímu obratu, což ostatně dosvědčoval i postoj pražských činitelů k problému masového exodu Němců u NDR v létě 1989.95
Pražskými komunisty jen postupně přijímaná rétorika o „jednotném evropském domě“ tak mohla začít být naplňována až po pádu režimu v listopaduprosinci téhož roku.

5. Zahraniční politika ČSFR
Základní zahraničně-politickou orientaci polistopadové reprezentace v čele
s novým prezidentem Václavem Havlem signalizovalo již jedno z hesel listopadového převratu o „návratu“ republiky do Evropy, i když konkrétní naplňování takové paroly se mělo ukázat – i díky postojům Západu, předurčovaným primárními ohledy na vývoj v SSSR, resp. později v Rusku – nesmírně
komplikovaným.96 Architekti nové pražské zahraniční politiky v čele prezidentem a jemu blízkým ministrem zahraničí Jiřím Dienstbierem se museli
v první řadě snažit zajistit postupně budovanou demokracii proti možným
zvratům na východě, což měl usnadnit hned počátkem r. 1990 vznesený požadavek odsunu sovětských vojsk z ČSR. Současně byly rychle obnovovány
„normální“ vztahy se Západem, tj. především USA a rychle se rodící západoevropskou integrací, ale též se státy sousedními, a to jak na Západě, tak
94) Smlouva byla podepsána prezidentem G. Husákem a severokorejským diktátorem Kim-ir-Senem
v Pchjong-jangu 11. září 1988 při Husákově návštěvě Koreje; její text viz DČZP 1988, s. 537–539.
95) K tomu viz následující kapitolu.
96) Dobrým zrcadlem názorů části protikomunistické opozice, po r. 1989 se nejvýrazněji podílející
na formulování čs. zahraniční politiky, jsou jednak některé texty pozdějšího prezidenta V. Havla,
shrnuté zčásti do knihy: V. HAVEL, Do různých stran. Praha 1990, jednak spis J. DIENSTBIERA, Snění o Evropě. Praha 1990, k tomu kriticky např. B. ČELOVSKÝ, V. Havel – přítel Německa, in: týž, Mnichovský syndrom. Ostrava 1998, s. 18–31. Podrobný rozbor tu samozřejmě
není možno provádět.
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v někdejším „socialistickém“ bloku. Aktivizovala se ovšem také role ČSFR
v rozměrech celosvětové politiky, především na půdě mezinárodních institucí
v čele s OSN, jejichž prvním výrazným projevem byla mj. alespoň symbolická účast čs. armády při osvobozování Kuvajtu r. 1991.97
Aktivitu nové československé reprezentace vůči Západu zahájila hned počátkem ledna 1990 návštěva prezidenta V. Havla v obou tehdy ještě nesjednocených německých státech, jež – s dalšími akcemi, i bezvýhradnou podporou procesu německého sjednocení, jíž se Praha odlišovala od velké části
jiných evropských států – chtěla vytvořit zcela nový rámec vzájemných
vztahů. Jejím pokračování byla první návštěva prezidenta SRN R. Weizsäckera v čs. metropoli v březnu 1990, při níž z čs. strany zazněla mj. kontroverzní omluva za poválečný transfer, jež pak s dalšími kroky (zvláště důvěrné nabídky možnosti dvojího občanství ze strany tehdejšího českého
premiéra P. Pitharta) povzbudila reálně nenaplnitelné naděje a nároky vysídlenců ve vztahu k ČSFR, zatěžující potom jinak pozitivně se rozvíjející
poměr mezi oběma státy. V únoru 1990 navštívil V. Havel poprvé USA,
o necelý měsíc později pak i Francii a Velkou Británii, přičemž zvláště v Paříži se setkaly s podporou tehdejší čs. vize budoucího vývoje Evropy jako
celku, spočívající mj. v plánu evropské konfederace, když o přímém začleněním ČSFR i dalších nových demokracií do (západo)evropské integrace se
v dohledné době nedalo uvažovat. Západ sice projevoval o Československo
značný zájem, konkrétní bezpečnostní záruky ale nenabízel a jistý posun
v této optice bylo možno zaznamenat až po neúspěšném komunistickém
puči v SSSR v srpnu 1991.
Ve vztahu k SSSR se československé reprezentaci podařilo již při první
návštěvě V. Havla v Moskvě v únoru 1990 dosáhnout dohody o odchodu sovětských vojsk z ČSFR (byla pak realizována do poloviny roku následujícího), nevyjasněný zůstával ale zpočátku osud obou multilaterálních organizací Moskvou v předcházejícím období ovládaných, tj. RVHP
a Varšavského paktu. V případě první z nich čs. delegace iniciovala hned na
sofijském zasedání počátkem r. 1990 její transformaci, o hospodářskou spolupráci s tradičními odbytišti na východě ale republika jako vývozní stát,
nadto do značné míry závislý na dodávkách surovin ze Svazu, stála. S uplatněním na východních trzích souvisel ostatně i tzv. Dienstbierův plán, prezentovaný poprvé v květnu 1990 v USA, z mnoha důvodů se ale nerealizoval ani ten, ani původně zamýšlená transformace RVHP, která byla nakonec
97) První fázi polistopadové zahraniční politiky zmapoval přehledně R. BŘACH, Die Aussenpolitik
der Tschechoslowakei zur Zeit der Regierung der Nationalen Verständigung. Baden Baden 1992.
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zrušena v červnu 1991. Ve vztahu k Varšavskému paktu čs. strana od počátku požadovala (spolu s Maďary) zrušení jeho vojenských složek, i vzhledem k postojům Západu kalkulujícího po jistou dobu s jeho dalším trváním
ale nevylučovala možnost transformace jeho politické organizace. Po vyhrocení situace v SSSR, zvláště zásazích sovětské armády v Pobaltí počátkem roku 1991, ale i čs. diplomacie důsledně prosazovala úplné rozpuštění,
realizované nakonec počátkem července 1991 v Praze.98 Výrazem nových,
rovnoprávných vztahů s východní velmoci se pak stala nová československosovětská Smlouva o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci,
podepsaná posléze až po neúspěchu srpnového puče t.r. 3. října 1991.99
Vzhledem k následujícímu rozkladu Svazu koncem téhož roku byla posléze
v dubnu 1992 podepsána při návštěvě V. Havla čs.-ruská smlouva o přátelství, jež se stala základním fundamentem též pro rozvoj vztahů mezi ČR
a Ruskem po r. 1992.
V oblasti středoevropské se čs. aktivita odvíjela jednak participací v již dřívějším volném seskupení podunajských zemí, na jaře 1990 – po „vstupu“
ČSFR – nazvaném Pentagonála, jednak rozvojem intenzivních vztahů s Polskem a Maďarskem, s nimiž měla čs. demokracie pochopitelně řadu společných zájmů, i když zde některé příležitosti (např. nabídka Varšavy na koordinaci postupu vůči sjednocujícímu se Německu) byly promarněny. Zatímco
ovšem volnou kooperaci tzv. Pentagonály – resp. po přístupu Polska Hexagonály100 – brzy narušil rychle akcelerující vnitřní konflikt v Jugoslávii,
v němž Praha alespoň zpočátku zachovávala zdrženlivost, v mnoha oblastech se prohlubující spolupráce mezi Prahou, Varšavou a Budapeští dostávala
naopak pevnější rámec, završený definitivně v polovině února 1991 na
schůzce nejvyšších představitelů těchto tří států v Budapešti a nedalekém Visegrádu podpisem tripartitní deklarace o spolupráci.101 Takto vzniklá Visegradská skupina vytvářela možnost intenzivnější spolupráce těchto zemí, jež
spojovala mj. řada společných zájmů i ve vztahu k „vnějšímu“ světu, prohlubování kooperace však brzy začalo být bržděno jak stupňujícím se sporem
98) K této otázce srov. nejdrobněji J. DIENSTBIER, Od snění k realitě. Paměti 1989–1999. Praha
2000, zvl. 195 nn.
99) Text viz v: Československá zahraniční politika. Dokumenty. (dále jen ČSZP), č. 10B/1991,
s. 1229–1239.
100) Srov o ní E. CZIOMER (ed.), Rola Hexagonale w kształtowaniu jedności europejskiej, Kraków
1992.
101) K počátkům tohoto seskupení nejlépe P. DESZYŃSKI, M. SZCZEPANIAK, Grupa Wyszehradska. Współprava polityczna i gospodarcza. Warszawa 1996; jistým zrcadlem některých problémů uvnitř tohoto seskupení je deník posledního čs. velvyslance v Budapešti, R. CHMEL,
Moja maďarská otázka. Bratislava 1996.
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Maďarska a ČSFR o tzv. vodní dílo Gabčíkovo, tak již od r. 1991 zřetelným
uvolňováním česko-slovenské federace, jejíž osud pak završily parlamentní
volby v červnu 1992. S Polskem ČSFR ještě 6. října 1991 podepsala bilaterální smlouvu o přátelství, solidaritě a spolupráci102; s Maďarskem však (mj.
pro spory o práva maďarské menšiny na Slovensku) již k podpisu obdobného
dokumentu nedošlo. K prohloubení vzájemných vztahů v této skupině tak
mohlo dojít až ve druhé polovině dekády, za již rozpadem Česko-Slovenska
změněných podmínek.
Nejdůležitějším úkolem pražské politiky zůstávala nicméně intenzifikace
vztahů se Západem, jejíž všestrannou potřebu (i z hlediska bezpečnostního)
jen umocnil dramatický vývoj v rozpadajícím se SSSR. Program začlenění
ČSFR a dalších nových demokracií do NATO sice nebyl pro Washington
a jeho spojence ani nyní na pořadu dne, již v době neúspěšného puče v Rusku
se ale dostalo čs. zástupcům příslibu podpory, kterou pak zvýraznilo na podzim t.r. zřízení tzv. Severoatlantické rady pro spolupráci za účasti čs. diplomacie, znamenající první vykročení ke vstupu do aliance.103 Praha ostatně intenzifikovala i své bilaterální vztahy s většinou západoevropských států –
v červenci 1991 byla podepsána čs.-italská smlouva o přátelských vztazích
a spolupráci, 1. října t.r. pak nová smlouva o přátelství a porozumění mezi
ČSFR a Francií, atd. Základy nových vztahů československo-německých pak
měla vytvořit po několika odkladech 27. února 1992 podepsaná smlouva mezi
ČSFR a SRN o dobrém sousedství a dobré spolupráci, opakující mj. záruky
a konstatování z dokumentu z r. 1973, v doprovodném dopise J. Dienstbiera
ale nastiňující i možnosti usazování občanů Německa v ČSFR po vstupu do
Evropských společenství.104 Ani to ale „historickou“ zátěž vztahů, vytvořenou
především nacistickou agresí proti Československu, nedokázalo zcela překonat, a hledání modu vivendi s mocným sousedem se mělo stát jedním z klíčových úkolů české diplomacie od po rozdělení federace.
Československo-německá smlouva a její nejednoduchá ratifikace (konec
dubna 1992) se – vedle nové čs.-bulharské smlouvy z 6. 4. 92 – staly posledními výraznějšími výsledky zahraniční politiky česko-slovenského
státu.105 Rezultát voleb v červnu 1992 a následná nemožnost dohody mezi
novými národními reprezentacemi, signalizovaná mj. i nezvolením nového
102) Text této smlouvy viz v: ČSZP. Dokumenty, č. 10A/1991, s. 998–1009.
103) K tomu nejpodrobněji J. DIENSTBIER, Od snění k realitě. Paměti 1989–1999, zvl. s. 339 nn.
104) Text smlouvy viz v: ČSZP. Dokumenty, č. 10A/1991, s. 1015–1031.
105) Text čs.-bulharské smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci, kterou podepsal prezident
Havel se svým protějškem Ž. Želevem při návštěvě Sofie, viz v: Československá zahraniční politika. Dokumenty, č. 4/1992, s. 354–359.
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federálního prezidenta, předurčily zánik společného státu Čechů a Slováků
a tedy i jeho diplomatických vztahů, který ostatně dosvědčovala i rostoucí
zahraničně-politická aktivita obou národních vlád, patrná již v období
předcházejícím.106 Zahraniční politika rozkládající se federace nicméně
přesto vytvořila pevné základy pro další přibližování se obou nástupnických republik západoevropským a atlantickým strukturám, byť se – v důsledku odlišného vývoje vnitřního – jejich cesta dočasně v devadesátých letech rozešla.

106) K rozkladu česko-slovenské federace nejlépe E. STEIN, Česko-Slovensko. Konflikt – roztržka –
rozpad. Praha 2000; jisté zrcadlo rostoucí zahraničně-politické aktivity zvláště slovenské reprezentace poskytuje i chronologie zahraniční politiky ČSFR, v: J. VALENTA (ed.), Máme národní
zájmy? Praha 1994, zvl. s. 244–255; úplný přehled viz v příslušných svazcích: Československá
zahraniční politika, fakta, ročník 1992.
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kapitola druhá

Obtížné sousedství:
Československo a německé státy

1.
Zakladatel československého státu a jeho první prezident Tomáš Masaryk
ve Světové revoluci oprávněně napsal, že „poměr k Němcům v Německu,
v říši je nám problémem nejvážnějším. Naší snahou musí být upravit jej korektně a časem i přátelsky...“1 Vytkl tak (podobně jako ve svých dalších projevech) zásadní linii politiky ČSR vůči nejmocnějšímu sousedu republiky,
jehož význam navíc umocňovala existence třímilionové německé menšiny
ve státě, a konec konců i sousedství druhého „německého“ státu, Rakouska.
Z devízy „politiky loajální a korektní“ vůči Berlínu pak cele vycházelo i úsilí
Benešovy diplomacie o postupné budování solidních mezistátních vztahů
mezi oběma zeměmi, motivované jak obecnými názory pražských demokratů, tak přesvědčením, že se Německo dříve či později vzpamatuje z porážky ve světové válce a začne zasahovat do celoevropské politiky.2 Současně ovšem samostatná „Praha“ ústy svého prvního ministra zahraničí již
na podzim 1919 deklarovala, že „nikdy nesmíme připustit, abychom se stali
nástrojem v rukou svého souseda a ztratili tak svou volnost, svou sílu politickou, vojenskou i diplomatickou... Každému pokusu o opětování pangermánské politiky budeme se ovšem bránit s krajní energií v každém případě...“3 Obava z možné renesance německých plánů na ovládnutí centrální
Evropy, shrnutá do německé paroly o Mitteleuropě, pak stála – dodejme –
1) T. G. MASARYK, Světová revoluce. Praha 1926, s. 511.
2) Cit. z Benešova projevu z 30. září 1919, E. BENEŠ, Problémy nové Evropy a zahraniční politika Československa. Praha 1924, s. 28 n.
3) Tamtéž.
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částečně i v pozadí aktivní československé politiky středoevropské, směřující k emancipaci menších států v této oblasti z vlivu velmocí – zvláště těch
v těsném sousedství – vůbec.
Bilaterální vztahy mezi Československem a Německem, tedy dvěma mladými republikami, zrozenými v evropské revoluci let 1918–1919, se skutečně
vyvíjely – např. v kontrastu se vztahy německo-polskými, ale též německofrancouzskými – téměř bezkonfliktně, aby získaly již počátkem dvacátých let
tvářnost jisté korektnosti. „Česká“ politika Výmarské republiky, zmítané
ostatně vážnými vnitřními politickými a především hospodářskými obtížemi,
se v řadě aspektů samozřejmě výrazně odlišovala od snah vilémovského Německa před rokem 1918. Náležel-li císařský Berlín např. k předním patronům
německé hegemonie v celé habsburské monarchii (a tedy i v českých zemích), pak oficiální politika republikánská, tížená mnoha jinými zahraničněpolitickými problémy, přinejmenším do poloviny dvacátých let neprojevovala
o české Němce (stojící v té době v ostré opozici vůči československému
státu) vážnějšího interesu a zvláště v počátečním období je fakticky spíše mírnila.4 Mírovou smlouvou z Versailles z 30. června 1919 také ČSR nezískala
s výjimkou nevelké oblasti Hlučínska (kdysi náležejícího do České koruny)
žádná říšsko-německá území.5 Tím padala jedna z hlavních příčin případného územně-politického revizionizmu Berlína vůči republice, který tak
vážně kalil např. zmiňované vztahy k Polsku, ale i řadě dalších sousedních
států.
Podobně jako v případě Rakouska sledovala československá zahraniční politika vůči Německu koncepci, vycházející ze zachovávání mírové smlouvy,
současně však nikdy nedráždila svého zatím spíše potenciálně mocného souseda rigorózním výkladem některých jejích článků.6 Čs. zástupci udržovali neformální vztahy s republikánskou vládou v Berlíně dokonce ještě před podpi-

4) K postoji Německa k počátkům ČSR srov. např. J. KOŘALKA, Vznik Československé republiky
roku 1918. ČsČH 18, 1968; celkovým nejlepším přehledem vztahů mezi Prahou a Berlínem ve „výmarském období“ zůstává G. F. CAMBELL, Confrontation in Central Europe. Weimar Germany
and Czechoslovakia, 1918–1933. Chicago-London 1975. Sumární pohled na politiku Výmarské republiky podal naposledy K. HILDEBRAND, Das vergangene Reich. Deutsche Aussenpolitik von Bismarck bis Hitler 1871–1945. Stuttgart 1997, s. 383–559.
5) Plný text smlouvy srov. např.: Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a přidruženými a Německem..., Praha 1919 (Příloha k tisku Národního shromáždění československého 1919, č. 1630);
výtah např. v: A. HOBZA (ed.), Dokumenty ke studiu mezinárodního práva. Praha 1931, s. 313–318.
6) Čs. vláda se např. vzdala práva na sekvestraci německého majetku, umírněně postupovala i v jednáních o mírovou smlouvou zajištěná svobodná pásma v přístavech Hamburk a Štětín, atd. Srov.
naposledy V. OLIVOVÁ, Československo-německé vztahy ve dvacátých letech, in: K. GAJAN
(red.), T. G. Masaryk a vztahy Čechů a Němců. Praha 1997, s. 211–230.
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sem Versailleského míru.7 V červnu 1920 pak ČSR uzavřela s Německem
první obchodní smlouvu, mimochodem první dokument toho druhu, který
s výmarskou republikou podepsala některá z dohodových a „asociovaných“
mocností. Ani uvnitř státu, brzy řízeném koalicí převážně středových a umírněně levicových proudů, nebyla prováděna razantní protiněmecká politika, po
níž volala část české pravice, čímž byla připravována půda pro pozdější německý „aktivismus“ v rámci republiky.8 Důležité také nesporně bylo, že se
v první polovině dvacátých let Masarykovy a Benešovy postoje vůči výmarskému Německu v evropské kontextu blížily v řadě aspektů spíše umírněnému
přístupu Velké Británie, než tvrdému kursu francouzských vlád. Poprvé se to
projevilo již na jaře roku 1921, kdy se pražská vláda zdráhala zúčastnit se dohodových sankcí, vyhlášených proti Berlínu pro neplnění reparačních kvót,
byť postoj čs. zahraniční politiky motivovaly i hospodářské důvody.9 Nejvýrazněji se ale moderovaný postoj pražské politiky projevil na počátku roku
1923, po francouzsko-belgické okupaci Porúří vyvolané opět neplněním závazných reparačních dodávek ze strany Německa. Beneš sice před parlamentem přiznal Francii právo na podobný krok, z jeho slov, podle nichž se „k tak
dalekosáhlým opatřením ... sahá jen v případě nejkrajnější nouze“, bylo
možno vyčíst zdrženlivost, kterou jen umocnily výroky prezidenta před některými zahraničními diplomaty, francouzskou akci fakticky odmítající.10
Beneš mohl již před polovinou dvacátých let připomínat, že za prvních
pět let existence československo-německých mezistátních vztahů nebylo mezi
oběma stranami žádného většího konfliktu, který by je „jen nepatrně ... zkalil“, současně ale zdůrazňoval, že jejich kvalita je v zásadě odvislá od kvality
poměru mezi Německem a západními velmocemi, především Francií.11 Proto
se nebránil ani osobní účasti v některých zprostředkovacích pokusech mezi

7) Pomineme-li dočasné úřadování německého konzulátu v Praze, trvající kontinuitně ještě z doby
monarchie, pak tzv. úřady zmocněnců začaly fungovat v Praze (kde jej vedl dr. S. Sänger) již
v dubnu 1919, v Berlíně (v čele s dr. E. Koernerem) o měsíc později.
8) Otázka německé menšiny v ČSR ovšem není předmětem tohoto přehledu; srov. naposledy (ač
vůči české straně poněkud příliš kriticky) V. KURAL, Konflikt místo společenství ? Češi a Němci
v československém státě (1918–1938). Praha 1993.
9) Německo se totiž podílelo v první polovině dvacátých let zhruba 32 % na zahraničních obchodu
Československa. Srov. přehledně E. KUBŮ, Německo – zahraničně-politické dilema Edvarda Beneše. Hospodářské vztahy s Německem v československé zahraniční politice let 1918–1924. Praha
1994, zvl. kap. IV.
10) Srov. E: BENEŠ, Problémy nové Evropy a zahraniční politika, s. 230–231; Masarykovy odsuzující
výroky před vyslancem G. Clerkem např. v: Documents on British Foreign Policy, ser. I, vol. 24,
č. 296 ad.
11) Srov. např. v: E. BENEŠ, První pětiletí československé zahraniční politiky, in. TÝŽ, Boj o mír
a bezpečnost státu. Československá zahraniční politika v projevech...., s. 252.
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Berlínem a Paříží, o něž byl požádán, a vcelku vlažně přijal i německou iniciativu z přelomu let 1924/25, směřující k podpisu garančního paktu na Západě. Československá diplomacie si byla dobře vědoma potenciálního nebezpečí, jež z takového rozdělení evropské bezpečnosti na dvě zásadně
odlišné zóny vyplyne, tím spíše, když – jak upozorňovalo mnohokrát čs. vyslanectví v Berlíně – západní „hranici, určenou ve Versailles [Německo]
uznává, ale neustalo jak známo nikdy označovati svou východní hranici za
neoprávněnou.“12 Po nedávných zkušenostech především s britskou politikou, odmítající jakékoliv dalekosáhlejší závazky na kontinentě (a to dokonce
i vůči Francii) si ale Beneš uvědomoval praktickou nemožnost výraznější
změny přístupu velmocí vůči střední Evropě. Navíc se v Praze s poněkud přehnaným optimismem věřilo, že hlavní nápor Německa proti post-versailleskému statu quo povede proti hranici s Polskem a nikoliv ČSR, jejíž území
(ani německé obyvatelstvo) nebylo před rokem 1918 součástí Německé říše.
Beneš se tedy v momentu diplomatické přípravy Západního garančního
paktu – podepsaného pak v říjnu 1925 v Locarnu – snažil jak o zajištění alespoň minimum à sauver předcházejících bezpečnostních záruk (což se zdařilo
současným podpisem nové garanční smlouvy čs.-francouzské13), tak o prosazení smluvního zakotvení dosavadních víceméně korektních vztahů s Německem. Zvýraznila to i ochota vedení čs. diplomacie k přímým jednáním
o arbitrážní smlouvu s Berlínem, ač se právě tehdy nabízela přinejmenším teoreticky i alternativa užší kooperace s Varšavou.
Konference ve švýcarském Locarnu, na níž měl E. Beneš možnost jednat
téte a téte s šéfem německé diplomacie Gustavem Stresemannem, byla několikavrstevným mezníkem též v bilaterálních vztazích československo-německých. V negociacích obou ministrů zahraničí byl z čs. strany jasně odmítnut
Stresemannův pokus rozebírat stížnosti sudetských Němců, předem shromážděné berlínským Auswärtiges Amtem, Benešovi se ale nepodařilo vtisknout chystanému textu čs.-německé bilaterální arbitrážní smlouvy charakter
paktu o neútočení, jež by vyloučil užití války ve vzájemných vztazích.14
12) Archiv ministerstva zahraničních věcí (dále jen AMZV), PZ Berlín 1925, Krofta do Prahy 8.
dubna 1925.
13) Blíže viz v kap. 8.
14) Ve své souhrnné informaci o jednání se Stresemannem pro čs. vyslanectví si Beneše stěžoval, že
„Němci zdráhají se v naší arbitrážní smlouvě přijmouti přímou deklaraci, že nebudou dělati válkou...“ AMZV, TD 1925, Benešův cirkulář z 10. října; Stresemann (který později za spoluúčast
na vyjednání locarnské bezpečnostní soustavy obdržel Nobelovu cenu míru) si dokonce zapsal,
že Benešem navrhovanou klauzuli o neútočení ve smlouvě odmítl „ohne Disskusion a limine.“, G. STRESEMANN, Vermchtniss. Berlin 1932, s. 233–234. Tento zdánlivý detail byl pro
postoje reprezentace výmarské republiky vůči ČSR příznačný.
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Smlouva, podepsaná pak s ostatními dokumenty 16. října 1925, tedy zakotvovala (čl. 1.), že všechny rozepře mezi oběma stranami „při nichž by strany
byly ve sporu o nějakém právním nároku a které by nemohly rozřešiti přátelským narovnáním použitím obyčejné cesty diplomatické, budou předloženy
k rozhodčímu soudu nebo Stálému soudu mezinárodní spravedlnosti.“15 Vyloučení obecných politických záležitostí z mechanismu povinné arbitráže ale
samozřejmě výrazně zužovalo dosah smlouvy, stejně jako eliminace rozepří
staršího data, což mj. československá strana vzápětí pocítila při obchodně-politických jednáních s Berlínem, kde byl německou stranou stavěn požadavek
uspokojení některých finančních nároků českých Němců z doby převratové.
Přes své nepochybné stíny, které locarnské soustava zvláště ve vztahu k východní části kontinentu měla, byla v Praze hodnocena pozitivně jak z hlediska ryze obecného, jako „veliké znesnadnění války v Evropě západní
a střední vůbec“, tak z hlediska poměru k Berlínu. Beneš doufal, že postupující détente mezi Německem a Francií, patronované navíc Velkou Británií,
otevírá též cestu „k dobrému sousedskému poměru a přátelskému soužití“
ČSR a Německa.16 Nadto se Praze věřilo, že Locarnem signalizovaná celková pacifikace evropských mezinárodních vztahů alespoň částečně otupí
i vnitřní nacionální tenze, tedy především antagonismus česko-(sudeto)německý, což se skutečně brzy začalo naplňovat – již na podzim následujícího
roku vstoupili do druhé vlády Antonína Švehly dva němečtí „aktivističtí“ ministři. Beneš sám se pak snažil pacifikaci poměrů v Evropě osobně napomoci
např. svým výrazným diplomatickým vkladem při komplikovaném vstupu
Německa do ženevské Společnosti národů v průběhu roku 1926, završeném
na podzim téhož roku i jeho zásluhou.17
Jistým vyvrcholením československé snahy o budování přátelských
vztahů k sousednímu Německu byla Benešova neoficiální návštěva Berlína
v květnu 1928. Šéf čs. diplomacie se tu setkal s tehdejším kancléřem
W. Marxem, detailně jednal o střední Evropě se státním tajemníkem zahraničního úřadu K. von Schubertem i dalšími politiky a diplomaty, aby po
svém návratu do Prahy konstatoval, že „není dnes mezi oběma státy sporných otázek a že naše vztahy odpovídají opravdu tomu duchu přátelství,

15) Srov. plný text této smlouvy např. v: A. HOBZA (ed.), Dokumenty ke studiu mezinárodního práva.
Praha 1931, s. 156–131.
16) Cit. z jeho projevu z 30. října 1925, in: E. BENEŠ, Boj o mír a bezpečnost státu, s. 354–357.
17) V komplikované situaci, kdy bylo potřeba vytvořit pro Německo stálé místo v Radě Společnosti
národů (a nebyla zpočátku ochota rozšířit ji kvantitativně) dal čs. ministr zahraničí, v té době
člen Rady, své křeslo k dispozici. Mimochodem, přesto byl v následující volbě do již rozšířené
Rady zvolen znovu...
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který byl položen ... v Locarnu.“18 A přece již Benešova diskuse s vedením
Auswrtiges Amtu o možném vývoji ve střední Evropě zračila i příští konflikty, když proti „zvláštním ekonomickým vztahům“ mezi Německem, Rakouskem a Československem, které doporučoval státní tajemník K. Schubert stavěl šéf čs. diplomacie naopak svoji (zatím nevykrystalizovanou)
koncepci hospodářské spolupráce mezi státy Malé dohody, Rakouskem, Maďarskem, Bulharskem a Řeckem, založené především na preferenčních tarifech.19 Nebylo divu, že pro Berlín, který již zahájil (či spíše obnovil) hospodářskou penetraci do zemí jihovýchodní Evropy včetně malodohodových
spojenců Prahy, byla taková vize cílící k emancipaci vlivu velmocí v celém
prostoru nepřijatelná. Právě zápas o hegemonii v samotné centrální (a v důsledcích i jihovýchodní) Evropě měl ostatně o nedlouho později vést k první
vážné kolizi mezi oběma státy.
Německá diplomacie, vedená po Stresemannově smrti Juliem Curtiem,
připravovala již od jara 1930 projekt celní unie s Rakouskem, který měl být
faktickým vykročením k hospodářskému „anšlusu“ republiky pod Alpami,
a nepochybně v případě realizace skýtal možnost další hospodářské expanze
v tomto prostoru.20 Nebylo divu, jestliže právě československá politika zahájila ihned po zveřejnění tohoto projektu v březnu příštího roku proti
němu kampaň, do níž se zapojily i Francie a Itálie. V příslušné informaci
svým vyslancům E. Beneš oprávněně konstatoval že „v podstatě je to koncepce předválečné Mitteleuropy, a forma, kterou tomu dali to má jen zakrýt
... Plán připojení dalších členů, Maďarska, Jugoslávie a Rumunska má jen
obkoružiti Československo a tím přinutiti nás k témuž. My jsme pokládáni
za jednu z hlavních překážek, hlavně z důvodů politických ...“21 Společným
tlakem Paříže, Říma a Prahy, k nimž se postupně přidaly některé další metropole, byli Němci a Rakušané přinuceni přislíbit předložení projektu do
Ženevy, postoj Černínského paláce ale nutně poznamenal československoněmecké vztahy. Jak psal tehdejší vyslanec v Berlíně Fr. Chvalkovský, „musíme být připraveni na to, že nálada německé veřejnosti bude podněcována
proti Československu, a že bude-li mít Německo faktické potíže, přičte
18) Cit. z Benešova parlamentního výkladu z 6. června 1928, in: E. BENEŠ, Boj o mír a bezpečnost
státu, s. 409–410.
19) G. F. CAMBELL, Confrontation in Central Europe. Weimar Germany and Czechoslovakia,
1918–1933, s. 194–195.
20) Srov. k tomu např. K. HILDEBRAND, Das vergangene Reich. Deutsche Aussenpolitik von Bismarck..., zvl. s. 526–534; jen bibliograficky je možno již registrovat monografii D. MORAVCOVÉ, Československo, Německo a evropská hnutí 1929–1932. Praha 2001.
21) Cit. z Benešovy cirkulární instrukce z 21. března 1931, AMZV, TO 1931, č. 92–109/31.
22) AMZV, PZ Berlín 1931, F. Chvalkovský do Prahy 25. března.
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hlavní vinu Československu.“22 Vídeň a nakonec i Berlín musely posléze na
projekt – nejvážnější pokus německé diplomacie o likvidaci některého
z podstatných článků mírové smlouvy před nástupem Adolfa Hitlera – rezignovat, což posléze potvrdil i rozsudek mezinárodního soudního dvora
v Haagu. Náběhům k srdečnější tvářnosti poměru mezi ČSR a Německem
byl ale konec.
V následujícím roce právě německá politika vydatně napomohla ztroskotání
všech pokusů československé a francouzské diplomacie o prosazení nějakého
konstruktivního programu hospodářské spolupráce mezi menšími středoevropskými státy, zvláště tzv. Tardieuova plánu. Již předtím přispěla také k neúspěchu Benešovy kandidatury na funkci předsedy Odzbrojovací konference,
na níž pak právě německá delegace patřila k protivníkům koncepcí, prosazovaných Čechoslováky i Francouzi. Nejvíce obav ale způsoboval v Praze v té
době již zřetelný vnitřní rozklad Výmarské republiky, v níž se – jak prokázaly
dvoje celoříšské volby v roce 1932 – nejsilnějším proudem stala militantní Hitlerova nacistická strana NSDAP. Šéf pražské diplomacie už v listopadu téhož
roku varoval v souvislosti s těmito jevy, že hrozí těžké politické krize, „které by
nejprve vedly k novému velikému závodění ve zbrojení a nakonec snad i k novému nezadržitelnému konfliktu válečnému...“23 Machtübernahme Adolfa Hitlera v lednu 1933 měla dát těmto prognózám plně za pravdu.

2.
Při přehlížení vztahů mezi Československem a nacistickou Třetí říší (i jakémkoliv výkladu o německé okupační politice v českých zemích po roce
1939) je třeba si uvědomit, že v Hitlerových vizích „nové“ Evropy nebylo
pro Čechy místa, z čehož plynuly fakticky od počátku existence nového režimu přípravy ke zničení československého státu. Hitler, který – jak hlásal
již první program NSDAP – usiloval o sjednocení všech Němců v jedné
říši, ještě před svým nástupem k moci uvažoval o tom, že „českou kotlinu
osídlíme německými rolníky, [zatímco] Čechy přesídlíme na Sibiř nebo do
oblastí volyňských...“24 Navíc Československo jako součást francouzského
aliančního systému s poměrně silnou armádou a funkčním průmyslem
představovalo pomyslnou uzamčenou bránu, kterou musel – chtěl-li realizovat své plány širší – rozrazit. Proto, jak zaznamenal tehdejší čs. vyslanec
v Německu Vojtěch Mastný, soustavně hovořil před svými soudruhy ze
23) Beneš v zahraničích výborech 7. listopadu 1932, in: E. BENEŠ, Boj o mír a bezpečnost státu,
s. 660.
24) H. RAUSCHING, Mluvil jsem s Hitlerem, Praha 1946, s. 53–54.
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stranické elity a později generály a diplomaty o potřebě „zničení“ či „smetení“ Československa.25
Německá politika mohla prakticky od počátku při přípravě svého úderu
proti republice využívat značnou část, později, zvláště po roce 1935, drtivou
většinu organizací sudetských Němců, napojených ostatně na četné říšskoněmecké instituce podporující, ale též usměrňující jejich činnost.26 Od počátečného období nacistické diktatury se ale také se zdarem snažila o postupnou izolaci ČSR ve střední Evropě, mj. podporou maďarského revizionizmu
a také postupným ekonomickým rozkládáním malodohodové aliance. Současně bylo Československo promyšlenou propagandou, líčící od léta 1935 republiku jako instrument SSSR a pak především jako utlačovatelku německé
menšiny, očerňováno na evropském Západě, z mnoha důvodů ne zcela bez
úspěchu. Všechny tyto tendence Hitler mistrně zúročil v osudovém roce
1938, kdy dokázal ČSR zasadit smrtelný úder fakticky za pomoci jejích spojenců a bez války, na níž se přitom československá demokracie jako jeden
z mála států poměrně programově připravovala.
Pražská diplomacie, která soustavně sledovala sílící nacistické hnutí v Německu (ale též dalších zemích) již od roku 1930, zaujala zpočátku vůči novému režimu vyčkávací postoj.27 Beneš navenek akcentoval že „nemáme
s Německem žádných sporů hraničních a chceme být s dnešním Německem
ve stejně přátelském poměru jako s Německem Stresemannovým...“28, o Hitlerových expansivních záměrech v delším časovém výhledu se ale v Praze nepochybovalo. Čs. diplomacie také záhy opustila jinde dlouho převažující tezi
o krátkosti nového režimu, který – jak konstatoval Benešův zástupce Kamil
Krofta – „má za sebou větší část obyvatelstva než Lenin a Mussolini.“ I proto
Beneš ještě na jaře 1933 vzkazoval jednomu ze svých nejbližších spojenců,
jugoslávskému králi Alexandrovi, že „jediná možná politika pro nás tři [tj.

25) Srov. V. MASTNÝ, Vzpomínky diplomata. Ze vzpomínek a dokumentlů čs. vyslance. Ed. E. Kubů
a P. Luňák, Praha 1997; též J. K. HOENSCH, Revizion und Expansion. Überlegungen zur Zielsetzung. methode und Plnung der Tschechoslowakei-Politik Hitlers. Bohemia 1968, s. 208–228. Nejúplnější sumu dokumentů o nacistických záměrech týkajících se Československa a Čechů shromáždil B. ČELOVSKÝ (ed.), So oder So. Řešení české otázky podle německých dokumentů
1933–1945. Ostrava 1996.
26) Z tradičních institucí pro podporu Němectví to byly např. Volksbund für das Deutschtum im Ausland, z nových, nacisty zcela ovládaných např. Volksdeutscher Rat a později na SS napojená Volksdeustche Mittelstelle. Srov. k tomu R. SMELSER, The Sudeten Problem 1933–1938. Volkstumpolitik and the Formulation of Nazi Foreign Policy. Middletown 1975, passim.
27) Detaily s příslušným rozborem pramenů viz v: J. DEJMEK, Nacistická třetí říše a československá
diplomacie. Moderní dějiny 5, 1997, s. 119–148.
28) Cit. z Benešova projevu v zahraničích výborech parlamentu 1. března 1933, in: E. BENEŠ, Boj
o mír a bezpečnost státu, s. 695.
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státy Malé dohody- JD] je... jít stejně dále jako dosud, a připravit se zejména
na hospodářský boj s Německem a Itálií...“29
Interní dokumenty pražského zahraničního úřadu dokazují, že vedoucí
československá místa nepovažovala nebezpečí blízkého konfliktu v počátečním období režimu za aktuální, nepochybovalo se ale o intenzivní tajné militarizaci Německa, ani o snahách nacistické vlády co nejrychleji dosáhnout
hospodářské autarkie jako další podmínky možného vedení agrese. Vojenské
a diplomatické kruhy odhadovaly minimální lhůtu výstavby větší německé armády, která by mohla vést válku evropského rozměru, na 3 až 4 roky, nadto
se kalkulovalo i s možnými ekonomickými komplikacemi režimu. Přesto jak
vedení zahraniční politiky, tak velení armády přikročily k intenzifikaci obranných příprav.30 Pražská diplomacie se – po neúspěchu sbližovacích snad
s Polskem, definitivně ztroskotavších po překvapivém nalezení modu vivendi
mezi Varšavou a Berlínem – zapojila od počátku roku 1934 od přípravy multilaterálního projektu tzv. Východního Paktu (resp. Východního Locarna),
jehož duchovním otcem byl – vedle francouzského ministra Louise Barthoua
– právě E. Beneš. Ten pak také po neúspěchu tohoto záměru prosadil alespoň pokračování ve spolupráci s SSSR ve formě přístupu Československa
k postupně se rodící francouzsko-sovětskou alianci.31 V armádě pak od roku
1934 začala probíhat reorganizace, spojená s rozsáhlou modernizací, a brzy
– od roku 1935 – i se systematickou výstavbou stálých opevnění, jež měly
podstatně prodloužit možnosti obrany proti případnému německému útoku.
Když 16. března 1935 Hitler ohlásil znovuzavedení branné povinnosti
a podstatné rozšíření Wehrmachtu, chápali to v Praze spíše jako „veřejné
přiznání již skutečného stavu“,32 a mnohem více byla s napětím očekávána
reakce Západu na toto první manifestační porušení mírových smluv. Paříž
i Londýn se ale omezily na pouhé diplomatické protesty a britští ministři
J. Simon a A. Eden dokonce záhy odjeli na návštěvu Berlína, aby se pokusili sondovat možnosti širšího détente mezi Německem a Západem, zvláště
Velkou Británií. Ve vedení pražské diplomacie pak nepotrestaný Hitlerův
krok zpečetil definitivně rozhodnutí, uzavřít současně s Francií spojenectví
29) AMZV, TO 1933, č. 310–311/33, Beneš do Bělehradu a Bukurešti 13. dubna.
30) Od ledna 1935 ostatně disponovala čs. diplomacie autentickým důkazem o Hitlerově úmyslu „za
každou cenu odstranit“ „vřed zvaný Československo.“ AMZV, PZ Berlín 1935, Mastný do Prahy
27. ledna; též v: V. MASTNÝ, Vzpomínky diplomata, s. 203–210.
31) Srov. v obecné rovině např. W. E. SCOTT, Alliance against Hitler. The origins of Franco-Soviet Pact.
Durham 1962; J. JURKIEWICZ, Pakt Wschodni. Warszawa 1963; o čs. přístupu stále nejlépe
R. KVAČEK, Jednání o Východní Pakt v letech 1934–1935. Acta Universitatis Caroliane, PhilHist.
1966, s. 5–47, další literaturu viz v následující kapitole o čs.-sovětských vztazích.
32) Srov. Benešovu cirkulární instrukci pro čs. vyslance, AMZV, TO 1935, 59–93/35.
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s Moskvou, a zároveň aktivně podpořit rýsující se možnou spolupráci francouzsko-britsko-italskou, jak ji signalizovala schůzka šéfů vlád těchto mocností ve švýcarském Strese v dubnu téhož roku. Obě iniciativy měly ale problematický výsledek. Podpis čs.-sovětské smlouvy 16. května 1935,
protokolem napojené na předtím podepsanou alianci francouzsko-sovětskou, sice navenek upevnil pozici Československa, pakt měl ale za následek
takřka okamžité zhoršení vztahů s Berlínem a to přes Benešovo ostentativní zdůrazňování německým diplomatům, „že nikdy nepřipustí, aby se
jeho země stala vazalem Ruska...“33 Pakt, stejně jako postupně prohlubovaná spolupráce mezi Prahou a Moskvou posloužily se značným úspěchem
nacistické propagandě k zahájení prvního kola masové kampaně proti
ČSR, trvající až do roku 1937. Kooperace západních demokracií s fašistickou Itálií se pak rozplynula po italské agresi ve východní Africe ještě na
podzim téhož roku.
Ochotu k praktickému užití kolektivně-bezpečnostních metod, kterou
Beneš projevil jako šéf pražské diplomacie v konfrontaci s výbojem fašistů
v Habeši, brzy osvědčil vůči novému fait accompli A. Hitlera i jako československý prezident. Když ráno 7. března 1936 německá vojska vpochodovala do smluvně demilitarizovaného Porýní, a nacistický kancléř ohlásil vypovězení (dobrovolně podepsané) Locarnské smlouvy, byl francouzský
titulář na Hradě ihned ujištěn, že „ČSR bude následovat Francii, vyvodí-li
z Hitlerova činu důsledky...“ Nový čs. ministr zahraniční K. Krofta také neváhal německý krok veřejně odsoudit před parlamentem, a to v momentu,
kdy bylo již zjevné, že se Paříž (tlačená Londýnem) nezmůže na víc, než na
protest a předání kauzy do Společnosti národů.34 Čs., diplomacii tedy nezbylo, než se alespoň snažit zajistit, aby následná jednání mezi Západem
a Německem o „nové Locarno“ nedělo se bez souvislostí s bezpečností v Evropě střední. Tyto negociace ale nevedly k žádnému výsledku, jedině k tomu,
že – jak to lapidárně poznamenal šéf pražské diplomacie – „Německo dostalo se hladce ze své nesnadné situace... O nějakých opatřeních proti Německu se již nemluví...“35
Černínský palác sice i nadále tvrdil, že jediným vážným stínem mezi Prahou a Berlínem je nesmyslná propaganda o sovětských základnách v ČSR,
bez níž „mohly by naše styky s ním být nejen zcela korektní, nýbrž i sou-

33) Srov. podrobněji kap. č. 3.
34) J. DEJMEK, Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta. Studie z dějin československé zahraniční v letech 1936–1938. Praha 1997, kap. 1.
35) AMZV, Kroftův archiv, Kroftův výklad na poradě přednostů MZV 3. června 1936.

54

sedsky přátelské...“36 Vystupňovaná diplomatická aktivita především ve
střední Evropě, kde se ještě na podzim 1936 čs. strana pokusila přeměnit
stávající protimaďarské malodohodové spojenectví do univerzální (tedy
především protiněmecké) aliance a pak spojit toto seskupení jednotnou
smlouvu s Francií, ale svědčila o intenzivní přípravě na obranu republiky
stejně jako horečné československé zbrojení. Beneš přitom evidentně využíval každé příležitosti, aby nacistický útok alespoň oddálil. Měly k tomu
přispět i „tajné“ rozhovory s emisary zahraničně-politické Dienststelle
J. Ribentroppa (budoucího šéfa nacistické diplomacie), vedené mimo
úřední diplomatické kanály v listopadu a prosinci 1936 přímo prezidentem.
Čs. strana byla ochotna podepsat s Německem nedávno ještě nabízený
pakt o neútočení, na jehož textaci se Beneš osobně podílel; o takovou komplikaci své připravované agrese ale Hitler pochopitelně nestál, a na jaře
1937 byly sondáže definitivně přerušeny.37 Takřka současně poprvé úředně
přednesené stížnosti šéfa nacistické diplomacie (a, mimochodem, o dva
roky později prvního tzv. říšského protektora v okupované Praze) Konstantina von Neuratha čs. vyslanci na zacházení se sudetoněmeckou menšinou nasvědčovaly změnu nacistické politiky vůči ČSR. Nacistická propaganda začala brzy systematicky napadat československou vládu pro
domnělý útlak sudetských Němců, což záhy přerostlo do další velké kampaně, trvající pak až do „Mnichova“. Nesporně přitom ovlivnila i optiku
Západu, zvláště Velké Británie vůči ČSR. Stalo-li se pak rapprochement
mezi Londýnem a Berlínem od poloviny roku 1937 jedním ze základních
cílů britské vlády, bylo nutno samozřejmě odstranit i tuto – československou – překážku. Ministr Chamberlainovy vlády lord Halifax dal přitom nacistické elitě už v listopadu téhož roku na vědomí, že se Británie nebude
bránit případným změnám ve střední Evropě včetně ČSR, budou-li provedeny pokojnou cestou. To jen utvrdilo Hitlera v jeho záměru republiku
v dohledném čase zničit, jak to naznačoval jím nadiktovaný tzv. Hossbachův protokol těsně předcházející zájezdu britského ministra.38
Československá reprezentace nepochybovala, že se Hitler chystá ovlád36) Srov. Kroftův výklad v zahraničních výborech 22. října 1936, K. KROFTA, Die Tschechoslovakei
und die Krise der Kollektiven Sicherheit. Prag 1937, s. 40–41.
37) Srov. o průběhu těchto rozhovorů např. R. KVAČEK, Československo-německá jednání v roce
1936. Historie a vojenství 1965, č. 5, s. 721–754; návrh textu čs.-německé smlouvy viz např. v:
K. GAJAN, R. KVAČEK (eds.), Germany and Czechoslovakia 1918–1945. Prague 1966, č. 29,
s. 111–113.
38) Text tohoto záznamu viz např. v: Československo a norimberský proces. Praha 1946, s. 227–234;
o Halifaxových rozhovorech nejlépe A. ROBERTS, The Holy Fox. A Life of Lortd Halifax. London 1991, s. 66–69.
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nout celou střední Evropu (utvrzoval v tom i jeho projev z 20. února 1938),
pražští diplomaté byli ale přesvědčení, že cílem německé politiky je jen modifikovaná Mitteleuropa, tj. začlenění ČSR, Rakouska a dalších států do Berlínem hospodářsky a politicky ovládaného prostoru. V této logice byl interpretován i zájem o německou menšinu v ČSR, jejíž henleinovští exponenti
(nyní již zcela řízení z Berlína39) mohli jako případní členové pražské vlády
ovlivňovat jak vnitřní, tak zahraniční politiku státu.40 Tato koncepce skutečně
nebyla vzdálená německé diplomacii (navazovala ostatně na projekty ze
sklonku výmarské republiky), zdaleka ale nedostihovala Hitlerův konečný
záměr, jímž nebylo nic menšího než zničení československého státu a zbavení celého prostoru jeho českého obyvatelstva.
Nástup proti ČSR od jara 1938 nacistické politice výrazně usnadnila beztrestná anexe sousedního Rakouska v březnu t.r., nenarazivší fakticky na nejmenší odpor Západu, ani jeho sousedů. Hitler si mohl být prakticky jist, že
západní velmoci, jejichž politiku fakticky vedl Londýn, nebudou bránit energicky ani Československo, zvláště, poslouží-li jako záminka k jeho destruování situace tamní německé menšiny. Jeho instrukce sudetoněmeckému
vůdci K. Henleinovi koncem března přitom nařizovala, aby kladl pražské
vládě takové požadavky, „které jsou nepřijatelné“.41 To samozřejmě předem
odsuzovalo jakékoliv sebevelkorysejší plány čs. strany, počínaje návrhem, tzv.
národnostního statutu, k neúspěchu.
Prezident Beneš se marně pokoušel přesvědčit Západ, že v československo-německé kolizi nejde ani o německou minoritu, ba ani o Československo
samotné, ale že krize je jen součástí celkového zápasu o budoucnost Evropy,
v němž by ČSR se svoji poměrně početnou a relativně dobře vyzbrojenou armádou mohla – samozřejmě po bodu demokratických velmocí, spolupracujících s SSSR – sehrát důležitou roli.42 Reakce na informace o koncentrování
německých divizí v blízkosti čs. hranic v podobě energické částečné mobilizace 21. května rozhodně nesvědčila o úmyslu čs. prezidenta či vlády před německou hrozbou kapitulovat. Ale právě čs. odvaha čelit diktátu jen umocnila
Hitlerovo „nezměnitelné rozhodnutí zničit Československo vojenskou akcí
v blízké budoucnosti“, jež – v podobě směrnice Grün – podepsal 30. května

39) Vůdce SdP K. Henlein ostatně ve známém dopisu A. Hitlerovi z 19. listopadu 1937 vyjadřoval
svoji touhu přispět ke zničení ČSR a k začlenění česko-moravského prostoru do říše, srov.
V. KRÁL (ed.) Die Deutschen in der Tschechoslowakei 1933–1947. Praha 1964, č. 83, s. 140–145.
40) Srov. např. Kroftův výklad vybraným žurnalistům 22. října 1937, Archiv AVČR, Krofta, kart. 13.
41) Documents on German Foreign Policy (dále jen DGFP), ser. D, vol. 2, č. 107, s. 197–202.
42) Srov.např. Benešův výklad před generálem L. Spearsem z poloviny března, Public Record Office,
London, FO 371, f. 22337.
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1938.43 Západ svým následujícím přístupem k „československé“ krizi v průběhu léta a časného podzimu 1938 nacistickému Führerovi uspořil síly. Od
Chamberlainova rozhodnutí z 13. září, reagující na pokus o henleinovský puč
v pohraničí přistoupením k přímým jednáním s Hitlerem o Československu,
z něhož vzešel jeho první let do Německa, vedla již přímá cesta do Mnichova. Zde byl přijetím tzv. mnichovské dohody, rozhodující o odstoupení
vydatné části československého teritoria Německu,44 ČSR zasazen v jejím zápase s Hitlerem rozhodující úder, symbolicky završený Němci vynuceným
odstoupením prezidenta E. Beneše 5. října 1938.45

3.
Totální změna postavení pomnichovského Československa (resp. brzy ČeskoSlovenska) v podobě jeho faktické závislosti na sousední nacistické velmoci
se samozřejmě promítla i do razantní proměny zahraničně-politické orientace státu. Symbolizovala to už první návštěva nového šéfa čs. diplomacie
Františka Chvalkovského v Berlíně v polovině října 1938, kde od A. Hitlera
uslyšel, že „jste vklíněni do těla velkého Německa a musíte se prostě podle
toho zařídit a chovat...“ Nové reprezentaci bylo dáno jasně najevo, že bez
ohledu na literu mnichovské dohody jediná garancie, která má reálnou cenu,
je garancie Německa, a že v případě „zakolísání“ „katastrofa pro náš stát by
přikvačila jako blesk...“46 Nová politická reprezentace v čele s ministerským
předsedou Rudolfem Beranem proto přijala doktrínu, v níž jednoznačně deklarovala program „v zájmu nás i budoucích otevřené spolupráce s největším
sousedem,“ samozřejmě při udržení formální nezávislosti státu jako neutrální, pokud možno velmocemi garantované jednotky.47 Vyvodila z ní i prak43) Československo a norimberský proces. Praha 1946, s. 256 nn.
44) Plný text mnichovské dohody srov. např. v: DGFP, ser. D, vol. 2, č. 675, s. 1014–1017; český překlad např: v: Mnichov v dokumentech, I, Praha 1958, č. 131, s. 271–272. Německo v důsledku
tohoto dokumentu získalo po stanovení posledního, tzv. pátého záborového pásma (fakticky nadiktovaného zcela podle německých strategických potřeb) téměř 30 tis. km2 a 3860 tis. obyvatel,
tj. zhruba 38 % rozlohy a 36 % populace českých zemí. Budiž jen připomenuto, že zhruba 820
až 860 tis. obyvatel na odstoupených územích byli Češi, z nichž nejméně 120 tis. bylo ihned –
tj. v nejbližších týdnech po „Mnichovu“ vyhnáno do vnitrozemí, částečně jen proto, že si
„troufli“ přihlásit se k české národnosti. Srov. k tomu (a k dalším osudům Čechů zůstavších
v „říši“) nejlépe J. BARTOŠ, Okupované pohraničí a české obyvatelstvo 1938–1945. Praha 1986,
zvl. s. 18–21 a 66–69 ad.
45) K tomu naposledy M. HAUNER (ed.), Formování československého zahraničního odboje v letech
1938–1939 ve světle svědectví Jana Opočenského. Praha 2001, s. 73, kde je přehled všech důležitějších pramenů prokazující německý nátlak v otázce Benešova odstoupení.
46) Cit. z Chvalkovského záznamu rozhovorů s Hitlerem, AMZV, Kabinet 1938, č. 3452/38.
47) Srov. vládní prohlášení R. Berana z 4. 12. 1938, Venkov 5. 12. 1938.
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tické závěry, počínaje ochotným odprodejem části čs. vojenského materiálu
říši až po přijetí prvních antisemitských opatření, spočívajících např. v odstranění židovských úředníků ze státní správy, atd. Brzy se mělo ukázat, že to
Berlínu – v souvislosti s Hitlerovou konečnou vizí o českých zemích jakou
součástí jádra říše celkem pochopitelně – nestačilo.
Spoléhalo-li vedení diplomacie Druhé republiky na v Mnichově přislíbené
záruky, mělo ještě koncem roku shledat, že marně.48 Západní velmoci, které
nebyly ochotny vést válku po boku dobře vyzbrojeného funkčního československého státu, byly samozřejmě tím méně ochotny riskovat konflikt pro vojensky již nehájitelný, zmrzačený a nadto rychle se fašizující stát, navíc jak
Londýn, tak i Paříž akcelerovaly právě svůj vrcholný pokus o détente s Berlínem. Německá diplomacie pak sice jistou dobu uvažovala o proměně ČeskoSlovenska ve vazalský, ale formálně samostatný stát, což měl stvrdit podpis
zvláštní politické smlouvy. Ještě před koncem roku 1938 bylo ale rozhodnuto
vrátit se k původním záměru, když v Hitlerově vizi muselo být Československo zlikvidováno v jakékoliv podobě.49 Tomuto programu pak odpovídala
i režie další německé politiky vůči ČSR, např. brutální vystupování při druhé
Chvalkovského návštěvě Berlína koncem ledna 1939, i nezastřená podpora
slovenských separatistů, vyvrcholivší počátkem března téhož roku.
Právě Němci inspirované pokusy přimět již 12. března 1939 lídry Slovenské ludové strany k vyhlášení nezávislosti, a odjezd Jozefa Tisa do Berlína
o dva dny později, dovedly čs. reprezentaci v čele s F. Chvalkovským a prezidentem Emilem Háchou k osudné cestě do Berlína. Jejich cílem bylo zachránění zbytku státní suverenity a formální samostatnosti, třeba za cenu dalekosáhlé hospodářské a snad i vojenské dohody s Německem. Výsledkem
následného brutálního nátlaku na oba politiky ze strany Hitlera a H. Goeringa v budově berlínského kancléřství v noci ze 14. na 15. březen byla ale
úplná kapitulace. Pod bezprecedentním tlakem výhrůžek bezohledných leteckých útoků na Prahu podepsal Hácha předloženého prohlášení, jímž deklaroval, že „s plnou důvěrou vkládá osud českého národa a země do rukou
Vůdce Německé říše.“50 Současně byly podepsány kapitulační podmínky
ostatně fakticky bezmocné čs. armády, která nesměla v následujících hodinách klást ani symbolický odpor.
48) F. Chvalkovský se pokusil oživit otázku garancií již po tzv. vídeňské arbitráži a po vyřízení sporných otázek s Polskem koncem listopadu 1938, velmoci ale nereagovaly. Znovu byla otázka mezinárodních garancií pro Česko-Slovensko oživena zákrokem čs. vyslanců v příslušných metropolích 21. 2. 1939, spolu s deklarování neutrality státu, opět bezvýsledně.
49) Směrnice, příznačně nazvaná Likvidace zbytku Československa, byla šéfem OKW W. Keitelem podepsána již 17. 12. 1938; srov. např. F. LUKEŠ, Podivný mír. Praha 1968, zvl s.214 nn.
50) Nejlépe viz T. PASÁK, JUDr. Emil Hácha (1938–1945). Praha 1997, s. 44–51.
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Okupace českých zemí německými divizemi a následné zřízení tzv. Protektorátu Čechy a Morava znamenaly počátek další etapy nacistické politiky
ve střední Evropě. Protektorát byl pevně začleněn do říše, a třebaže byl
nadán formálně značnou autonomií, celá jeho správní a mocenská struktura
vycházela jednoznačně z absolutní německé supremace v tomto prostoru.51
Dokazovala to ostatně již pouhá podřízenost protektorátní vlády (a tzv. státního prezidenta) říšskému protektorovi, nadřazenost německých orgánů nad
protektorátní správou, atd. Postupně, zvláště po nástupu R. Heydricha jako
zastupujícího protektora v září 1941 a samozřejmě po jeho zabití českými odbojáři koncem května následujícího roku, vzala za své i vydatná část zbytků
protektorátní autonomie, což se projevilo mj. změnami ve struktuře a úřadování jeho vlády i ve fungování správy Protektorátu. Všechna tato opatření vycházela z konečného cíle nacistické okupační politiky, jímž nebylo – přesně
v duchu výše zmíněných Hitlerových úvah – nic menšího, než totální likvidace Čechů jako svébytného národa, a germanizování celého českého prostoru jako součásti integrálního jádra německé říše.52
Poněkud v rozporu s obecnými představami je třeba připomenout, že
první konkrétní projekty na konečné „řešení“ české otázky nevznikly v řadách ortodoxních nacistů, ale mezi německou generalitou a také v blízkosti
někdejšího sudetoněmeckého lídra K. Henleina, kde se ostatně ideou poněmčení Čech zabývali vážně již před „Mnichovem“. Tak např. zplnomocněnec Wehrmachtu u úřadu říšského protektora, gen. E. Friderici, vypracoval první projekt „zrušení“ českého „společenství“ již v létě 1939.
V „sudetoněmeckém“ Liberci vzniklý tzv. Reichenberger-Plan z roku 1940
pak již předkládal konkrétní projekty, jak rozbít územní jednotu Protektorátu
s tím, že jeho území bude rozděleno mezi sousední říšsko-německé župy.53
Nejkonkrétnější podobu ovšem plány na likvidaci českého národa nabyly po
51) Srov. z české strany nejlépe T. PASÁK, Pod ochranou říše. Praha 1998, ze strany kritického dějepisectví německého D. BRANDES, Die Tschechen unter deutschem Protektorat. Bd. I. Besatzungspolitik, Kollaboration und Wiederstand im Protektorat Böhmen und Mähren bis Heydrichs Tod
(1939–1942); Bd. 2., Besatzungs politik, Kollaboration und Wiederstand im Protektorat Protektorat
Böhmen und Mähren von Heydrichs Tod bis zum Prager Aufstand (1942–1945). München 1969
a 1975 (nyní čes. překlad: Češi pod německých protektorátem. Okupační politika, kolaborace
a odboj 1939–1945. Praha 1999).
52) Jakékoliv detaily o německé okupační politice zde ovšem není možno uvádět; srov. poslední dobré
resumé z pera J. MILOTOVÉ, „Česká otázka“ a nacistické plány na její řešení, in: D. BRANDES,
E. IVANIČKOVÁ, J. PEŠEK (eds.), Vynútený rozchod: Vyhnanie a vysídlene z Československa
1938–1947 v porovaní s polskom, Maďarskom a Juhosláviou. Bratislava 2000, s. 21–30.
53) Srov. oba programy v: M. Kárný, J. Milotová, D. Moravcová (eds.), Anatomie okupační politiky
hitlerovského Německa v Protektorátu Čechy a Morava. Sborník k dějinám imperialismu 21, 1987,
tam jako č. 13 a 95.
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Heydrichově nástupu do Prahy, v období let 1941–42, kdy byly již např. tzv.
Hlavním rasovým a osidlovacím úřadem zpracovány studie, odhadující
množství Čechů vhodných ke germanizaci a k likvidaci. Podle nich měla být
část – zhruba 45 % – Čechů poněmčena, zbývající obyvatelstvo buď deportováno na východ nebo rovnou fyzicky likvidováno.54
Konečný průběh války (a ovšem také potřeba využití ekonomicko-sociálního potenciálu Protektorátu pro německou válečnou výrobu) sice znemožnil nacistům realizovat důsledně germanizační projekty, řada konkrétních
kroků tímto směrem byla ale za šest a půl roku německé okupace provedena.
Tvrdé represi – včetně fyzické likvidace – byla od počátku podrobena česká
inteligence jako „vůdčí“ vrstva národa, nemilosrdně byli samozřejmě likvidováni i aktivní příslušníci rezistence všech odstínů. Ještě na podzim 1939 byly
zavřeny všechny české vysoké školy, stále více bylo omezováno střední a základní školství, a také kulturní instituce.55 Umenšováno pak bylo i české „sídelní“ území, a to vyklízením celých oblastí pro vojenská cvičiště, cílenou
podporou německého osídlení, atd. Hrůzný osud pak očekával židovské obyvatelstvo českých zemí, a to bez ohledu na subjektivní opci jedinců na něž se
vztahovaly tzv. rasové zákony; obětí tzv. Endlösung“ se stalo zhruba 80 tisíc
Židů z Čech a Moravy. Celkem zaplatili Češi a Židé okupaci nejméně 140 tisíci mrtvými.56
Okupační politika a teror, neutuchající – na rozdíl od západní Evropy –
ani na samém sklonku války, samozřejmě radikalizovaly též národní cítění
(a protiněmeckou animositu) většiny Čechů. Do programu domácího i zahraničního odboje se stále zřetelněji prosazoval kategorický požadavek vysídlení německého obyvatelstva, ve značné části se ostatně aktivně podílejícího na okupační politice. Jestliže v počátcích války byl takový program
zastáván jen částí vojenského odboje, pak po „heydrichiádě“ (1941–1942)
se stala likvidace němectví v Čechách obecným imperativem. Jak deklaroval jeden z programů závěrečné fáze války, „každý Němec bude občanem
říše a v žádném případě se nebude moci mísiti do věcí státu našeho. Jmění
Němců bude konfiskováno a Němci souzeni za zločiny spáchané...“57 Vá54) Srov. podrobně M. Kárný, J. Milotová, M. Kárná (eds.), Protektorátní politika Reinharda Heydricha. Praha 1991.
55) K těmto aspektům okupační politiky viz např.: T. PASÁK, 17 listopad 1939 a Univerzita Karlova.
Praha 1997; J. DOLEŽAL, Česká kultura za Protektorátu. Školství, písemnictví, kinematografie.
Praha 1996, atd.
56) Nejlepší shruntí viz v: M. KÁRNÝ, „Konečné řešení“. Genocida českých Židů v německé protektorátní politice. Praha 1991.
57) Cit. z programu Přípravného revolučního národního výboru, přijatého v létě 1943; Dokumenty
z historie československé politiky 1939–1943. Praha 1966, č. 512, s. 714.
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lečný zážitek pak nepochybně hluboce ovlivnil postoje Čechů k Němcům
a „německé otázce“ i po obnovení československého státu, a to jak ve věci
transferu, tak při hledání záruk proti eventualitě možné nové německé
agrese v budoucnu. Musela je vzít v potaz i poválečná politická reprezentace.

4.
Byla-li základním cílem československého zahraničního odboje, vedeného
E. Benešem, obnova československého státu, bylo jeho integrální součástí též
totální zneplatnění mnichovské dohody. Beneš jako hlava čs. exilového státního zřízení již v prvním velkém projevu před Státní radou (11. 12. 1940) vyhlásil, že „naše zákonná vláda ... nedala nikdy souhlasu k provádění obsazení
našeho území. Náš parlament nikdy nic z toho, co se stalo, ani neschválil, ani
neratifikoval ... Proto nás [mnichovská dohoda] nikdy nevázala a proto nás
ani neváže dnes...“58 Čs. exilové diplomacii se pak skutečně podařilo tuto devízu již v letech 1942 až 1944 politicky prosadit u tří ze čtyř signatářů „Mnichova“ a dalo se předpokládat, že bude bez větších problémů prosazena po
porážce Německa i vůči němu.59 Podobně se později, v letech 1943–44 podařilo čs. exilové vládě alespoň zásadně prosadit též další ze svých požadavků, k němuž došla mj. pod tlakem domácí rezistence a také nemožnosti
dohody se sudetoněmeckým antinacistickým exilem, totiž ideu transferu německého obyvatelstva z českých zemí.60
Československá exilová zahraniční politika šla ovšem – celkem pochopitelně – ještě dál, a snažila se vytvořit už za války také záruky proti potenciální nové německé agresi. Obavy z ní byly jedním z kořenů užší spolupráce
čs.-polské, a pak samozřejmě též spojenecké smlouvy čs.-sovětské z 12. prosince 1943. Ta již v preambuli konstatovala přání „spolupracovat po válce
o udržení míru a zabránění novému útoku ze strany Německa...“ a v čl. 3 pak
zavazovala obě strany k neprodlenému poskytnutí pomoci „v případě, že by
jedna z nich byla zavlečena v poválečné době do válečných akcí s Německem, které by obnovilo svou politiku „Drang nach Osten“...61 I Beneš ale předem vytýkal, že smlouva je jen jedním z pilířů budoucí československé bezpečnosti, že druhým je pokračující spolupráce mezi SSSR a Západem,
58) E. BENEŠ, Šest let exilu a druhé světové války. Praha 1946, s. 254.
59) Srov. k tomu více v kap. 7 a 8.
60) K tomu z české strany nejlépe V. KURAL, Místo společenství konflikt. Češi a Němci ve velkoněmecké říši a cesta k odsunu (1938–1945). Praha 1994, zvl. s. 211 nn.
61) Srov. text smlouvy např. v: Dokumenty a materiály k dějinám čs.-sovětských vztahů. IV/1, Praha
1984, č. 324, s. 455–458.
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především Velkou Británií,62 a ta měla vytvořit též základní rámec československé politiky poválečné.
Úřední československé stanovisko k německé otázce na přelomu války
a míru se fakticky shodovalo s obecnými principy, na nichž se v létě 1945
shodla „velká trojka“ na konferenci v Postupimi. Jak ukazují např. texty tehdejšího státního ministra zahraničních věcí Huberta Ripky, čs. politika považovala za nutné nejen totální rozdrcení německého „válečného stroje“, ale
též důslednou kontrolu poraženého Německa jak z hlediska vojenského, tak
z hlediska ekonomického. Předjímal se zákaz jakýchkoliv jeho ozbrojených
sil, pod spojeneckým dohledem měla být i policie. Předpokládalo se zničení
všeho válečného průmyslu, dlouhodobý dohled nad jeho finančnictvím, zahraničním obchodem, předjímala se pochopitelně i povinnost náprav škod
způsobených okupovaným zemím, a to jak formou reparací, tak formou dodávek zboží a případně nasazením německých pracovních sil. Důsledně decentralizované Německo pak mělo být územně zmenšeno především ve prospěch Polska (čs. diplomacie souhlasila již roku 1944 s posunem jeho hranic
na Odru a Nisu), měl být upraven statut Porúří, předpokládala se také trvalejší okupace celého území spojeneckými vojsky. Integrální součástí tohoto
programu byla pak likvidace „pátých kolon“ v podobě transferů německých
menšin ze všech států středovýchodní Evropy, nejvíce samozřejmě Polska
a ČSR.63 Porovnáme-li s těmito principy v Postupimi počátkem srpna 1945
přijaté tzv. Politické a hospodářské zásady upravující nakládání s Německem
v počátečném období kontroly,64 nelze se divit, náležela-li zahraniční politika
Třetí republiky k horlivým prosazovatelům jejich realizace.
Z hlediska československo-německých vztahů byla nejdůležitější XIII.
hlava postupimských usnesení, jíž byl schválen transfer Němců z ČSR
(a také Polska a Maďarska). Dokument vytvářel nejen rámec dalšímu postupu v tomto nepochybně velmi zásadním problému, ale legalizovaly se jím
fakticky již dílčí odsuny Němců z českého pohraničí i vnitrozemí, k nimž
došlo bezprostředně po skončení války, a které proběhly v některých případech nepochybně značně drasticky.65 Od srpna 1945 začal být připravován
62) Srov. např. Benešův projev z 3. 2. 1944, in: E. BENEŠ, Šest let exilu, s. 373–374.
63) Srov. např. H. RIPKA, Československé stanovisko k Německu a Maďarsku, in: týž, ČSR v nové Evropě. Londýn 1945, zvl. s. 42–50, týž, Nové řešení německé otázky v ČSR, tamtéž, s. 54 nn., etc.
64) Srov. jejich text např. v: Mezinárodní konference 1943–1945. Dokumenty. Praha 1985,
s. 586–598.
65) Proti údajům, uváděným vysídleneckou sudetoněmeckou literaturou, ovšem dospělo úřední šetření čs. strany počátkem devadesátých let k závěru, že odsunové ztráty při transferu lze odhadnout na max. 20 až 30 tisíc, včetně nezanedbatelného počtu sebevražd. Bez ohledu na tragičnost
tohoto počtu je to podstatný rozdíl proti 220 tisícům, fixovaných sudetoněmeckou literaturou

62

organizovaný transfer, zahájený pak – zpočátku především do sovětské okupační zóny Německa – v podzimních měsících téhož roku. Do podzimu
1946, kdy byl hromadný organizovaný odsun ukončen, bylo takto vysídleno
více než 2,5 milionu Němců (včetně německých uprchlíků ze Slezska i odjinud), z toho zhruba 1,5 milionu do americké okupační zóny, především do
Bavorska, a 800 tisíc do zóny sovětské.66
Německo zůstávalo ovšem – ostatně podobně jako ve většině evropských
zemí, jež zažily nacistickou okupaci – pro československou politiku zásadním problémem především z hlediska zajištění trvalé bezpečnosti, zvláště
v dlouhodobější časové perspektivě. Jak uvedl např. šéf československé
diplomacie Jan Masaryk, čs. zájmem při řešení „německé otázky“ byla
„snaha o dosažení maxima účinnosti kontroly všech velmocí nad celým německým územím... Nechceme mít vedle sebe Německo ve stavu trvalé pauperizace, ale nechceme také, aby si zachovalo prostředky, z nichž by mohl
znovu vyrůst jeho válečný potenciál... Při převýchově, odnacisování a demokratisaci Němců doporučujeme zvláště pečlivý spojenecký dozor.“67 Základním předpokladem čs. přístupu byla ovšem pokračující spolupráce mezi
velmocemi, a ta – jak ukázalo hned druhé zasedání rady ministrů zahraniční
o německé otázce v Paříži v květnu, resp. červenci 1946 – začala brzy zadrhávat. Rozpad válečné koalice, jehož výrazem byly mj. právě neshody
ohledně dalšího osudu Německa, ovšem stavěl čs. politiku, aliančně vázanou k SSSR, do velmi delikátní situace (Masaryk i státní tajemník Vladimír
Clementis museli na mezinárodním fóru podporovat většinou sovětská stanoviska), navíc se oddalovala příprava samotné mírové smlouvy s Německem, jejíž podpis se předjímal v roce 1947. To pak – spolu s jistými málo
šťastnými projevy některých západních státníků, týkajících se např. hranic
na Odře a Nise68 – jen znovu vhánělo čs. diplomacii do náruče Sovětů.
Diplomacie Třetí republiky se přitom při hledání spojenců proti potenciální německé hrozbě pokoušela postupovat podle receptu, který E. Beneš
a další demokraté načrtli ještě koncem války. Základní komponentou zabezléta vydávanou v SRN. Srov. podrobně J. KUČERA, Odsunové ztráty sudetoněmeckého obyvatelstva. Problém jejich přesného vyčíslení. Praha 1992, s. 32–33. Budiž jen dodáno, že zhruba
175–200 tisíc sudetských Němců padl v letech 1939–1945 v řadách Wehrmachtu.
66) Srov. nejlépe T. STANĚK, Odsun Němců z Československa 1945–1947. Praha 1990, zvl. kap. III.
67) J. MASARYK, Ani opona, ani most. Praha 1947, s. 24–25.
68) Už v září 1946 fakticky zpochybnil tehdejší státní tajemník USA J. Byrnes trvalost územního
uspořádání na Odře a Nise, což nejen vyvolalo polemiku V. Molotova, ale samozřejmě nahrálo
v Polsku a nejen tam všem prosovětským silám. Srov. příslušné projevy v: V. Hajdu, L. Líska
a A. Šnejdárek (eds.), Německá otázka 1945–1963. Dokumenty a materiály. Praha 1964, dok.
č. 26 a 27.
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pečení státu měla být „nová slovanská politika“, jejímž výrazem byla (pochopitelně vedle smlouvy s SSSR) nejprve spojenecká smlouva s Jugoslávií
z 9. 5. 1946 a pak – po mnoha komplikacích – v březnu 1947 podepsaná
smlouva s Polskem. Obě samozřejmě obsahovaly jak v preambuli, tak v příslušných článcích závazky proti případné „německé útočnosti“, druhá např.
v čl. 2 zavazovala obě strany, „že učiní společně všechna opatření ve své
moci, aby znemožnily jakoukoliv novou hrozbu útoku ze strany Německa
nebo kteréhokoliv jiného státu, který by se s Německem přímo nebo jakkoliv
jinak spojil...“69 Tato „východní“ orientace (podezděná záhy prakticky monolitním vlivem Moskvy ve většině východoevropských států) nebyla ale vyvážena žádným pilířem západním, ač většina západoevropských států hledala
v té době proti potenciální německé hrozbě rovněž kolektivní zajištění.70 Fatálním se z tohoto aspektu ukázalo zvláště ztroskotání negociací o novou spojeneckou smlouvu s Francií v roce 1947, na němž se mj. podepsal i tlak britské diplomacie na Paříž.71 Na přelomu let 1947/48, kdy definitivně
ztroskotala spolupráce SSSR a západních velmocí při řešení německého problému,72 tak zůstala ČSR fakticky izolována na své východní spojence v čele
s SSSR, což ještě umocňoval neklid, který v Praze vzbuzovala americká
a britská politika v příslušných pásmech Německa.
Československo dávalo ještě před definitivním vítězstvím komunistů v mocenském zápase zřetelně najevo své obavy z vývoje německé otázky, mj.
z hrozby vzniku dvou německých států. MZV ústy státního tajemníka V. Clementise odmítlo ekonomické kroky, prováděné v západních okupačních zónách, obavy ale vzbuzovala i politická aktivita vysídlených sudetských
Němců v pásmu USA, patronovaná fakticky od počátku nedávno zrozeným
blokem CDU/CSU. Pražská diplomacie již 6. října 1947 protestovala proti
činnosti tzv. kulturních a podpůrných organizací vysídlenců u politických zástupců americké okupační zprávy, 23. 10. téhož roku byl proveden společný
čs.-polský zákrok přímo u Spojenecké kontrolní komise v Berlíně.73 Bez
69) Cit. dle Dokumenty československé zahraniční politiky 1945–1959. Praha 1960, č. 43, s. 245–246.
70) Dosvědčovala to nejen britsko-francouzská spojenecká smlouva z Dunkirku ze 4. března 1947,
ale ještě o rok mladší tzv. Bruselský pakt ze 17. III: 1948, srov. J. A. S. Grenville (ed.), The Major
International Treaties 1914–1973. London 1974, s. 399–401.
71) Srov. více v kap. 8; k francouzským poválečným názorům na Německo viz např. F. Roy WILLIS,
France, Germany and the New Europe 1945–1963. Stanford 1965.
72) Na zasedání Rady ministrů zahraničních věcí koncem listopadu a v první polovině prosince 1947
se V. Molotov nedokázal se svými západními partnery shodnout ani na podmínkách vytvoření
celoněmecké vlády, ani na regulích budoucí mírové smlouvy včetně zásad územních, což bylo mj.
pro Polsko velmi závažné.
73) Srov. Statement made by dr. V. Clementis before Foreign Affairs Committee ... on December, 2,
1947 on the subject of Germany. Prague 1947, s. 25–26.
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ohledu na kategorické odmítnutí možnosti návratu Němců do českých zemí
či náhrady jejich majetku to ovšem napovídalo, že otázka vysídlenců, kteří se
rychle začali zvláště v Bavorsku těšit péči tamních politických kruhů, bude
pro čs. zahraniční politiku dlouhodobým problémem, neodvislým od výsledku mocenského zápasu v republice.
Bylo příznačné, že poslední výraznější akcí J. Masarykem vedené čs. diplomacie před úspěšným komunistickým převratem byla konference ministrů zahraniční ČSR, Polska a Jugoslávie, na níž byl (jistě ne bez konzultace s Moskvou) vysloven požadavek dodržování programu, schváleného v Postupimi.74
Jakkoliv byl protest proti „vytváření zvláštní politické jednotky v západním Německu“, podrývající bezpečnost v Evropě, ozvěnou deklarací sovětské politiky,
obavy z „povzbuzení revizionistického německého nacionalismu a militarismu“ byly v Praze (i Varšavě) nepochybně upřímné, a ne zcela neoprávněné.
Právě ony se ostatně měly stát jednou z ideologických podpor nadcházejícího
totálního začlenění zkomunizované ČSR do sovětského bloku.

5.
Nová komunistická vládní garnitura v čele s Klementem Gottwaldem sice
záhy, ještě v průběhu období 1948–1949, rezignovala z vedení vlastní iniciativní zahraniční politiky, kterou zcela podřídila hlediskům a zájmům
Moskvy. Německá otázka, stále více se komplikující i ve vztazích mezi velmocemi, ale zůstala i pro stalinistický režim v ČSR závažným problémem,
byť i zde byla fakticky pouze kopírována sovětská stanoviska. Gottwald ještě
před svým zvolením prezidentem – v květnu 1948 – deklaroval, že „v otázce
budoucnosti Německa se dnes již jasně rýsují dvě cesty: cesta demokratisace
Německa... a za druhé cesta obnovy německého imperialismu, který by se
stal novým ohniskem evropského neklidu, novou hrozbou svým sousedům“,
přičemž cestou první se samozřejmě vydalo pásmo sovětské, budoucí NDR,
zato „pásmo západní se dává stále určitěji na cestu druhou...“75 To již anticipovalo postoje komunistického Československa nejen k oběma německým
státům, vzniklým definitivně v září – říjnu příštího roku.
Německá demokratická republika byla pražskou vládou formálně uznána,
již 18. října, tedy 11 dnů po jejím formálním vyhlášení, už počátkem prosince
pak zahájila činnost čs. diplomatická mise, akreditovaná u východoněmecké
vlády.76 Gottwald pak při nástupu prvního východoněmeckého vyslance
74) Srov. text deklarace v: Německá otázka 1945–1963, č. 46, s. 176–179.
75) Gottwaldův rozhovor s J. Steelem, cit. dle: K. GOTTWALD, O československé zahraniční politice.
Praha 1950, s. 94.
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v Praze Fr. Grosse označil zrod NDR za „mezník nejen v dějinách Německa,
nýbrž i událost historického významu pro další vývoj v Evropě...“, ba za „slib
bezpečnosti pro budovatelské úsilí naší lidově demokratické republiky.“77
Ulbrichtův režim (samozřejmě zcela závislý na SSSR) šel pak skutečně příkladem při vytváření nových vztahů se sousedy NDR. Dva týdny po té, co při
návštěvě Varšavy podepsal W. Ulbricht s tamní vládou dohodu o konečné
platnosti hranic na Odře a Nise, přijel 23. června 1950 i do Prahy, aby zde
ztvrdil neplatnost mnichovské dohody. Smlouvou z téhož dne bylo deklarováno, že „mezi oběma státy není sporných a otevřených otázek. Oba naše
státy nemají žádné vzájemné územní nebo hraniční nároky a jejich vlády zdůrazňují, že provedený odsun Němců z ČSR je nezměnitelný, spravedlivý a je
definitivním řešením.“78 Zástupci obou států pak také začali – poprvé na konferenci ministrů zahraniční komunistických států v říjnu 1950 – spolupracovat při podpoře sovětských stanovisek, i když formálně se obě země staly
spojenci až po podpisu Varšavského paktu v květnu 1955.
Protipólem vztahů k východoberlínskému režimu byl samozřejmě postoj
pražské komunistické vlády ke Spolkové republice Německo. Už počátkem
roku 1950 Gottwald po vzoru svých sovětských patronů na zasedání ÚV
KSČ prohlašoval, že „si Američané v západním Německu záměrně připravují kanonenfuter pro novou revanšistickou válku,“79 a bonnská vláda (označovaná jako instrument Washingtonu) se pak stala jedním z hlavních protivníků při studenoválečnických rétorickým cvičeních, byť komunističtí předáci
verbálně odmítali zatracování německého národa jako celku. Viliamem Širokým řízená komunistická diplomacie pak v německé otázce zcela kopírovala
sovětská stanoviska, jejichž tenorem byla sice údajná snaha o mírové sjednocení Německa, jíž ale ve skutečnosti šlo především o zbrzdění rýsující se integrace západoněmeckého státu do rodících se západoevropských politických a především vojenských struktur. Demonstrovalo to již upořádání
konference komunistických ministrů zahraničních věcí v říjnu 1950 v Praze,
jejíž závěrečné prohlášení obviňovalo vlády USA, Velké Británie a Francie,
76) K tomu srov. J. KUČERA, Vznik Německé demokratické republiky a navázání diplomatických
styků mezi ČSR a NDR. Slovanský přehled (dále jen SlovPř) SlovPř 1989, s. 21–32; stojí za připomenutí, že prvním čs. vyslancem ve východním Berlíně byl od prosince 1949 Otto Fischl, již
r. 1951 zatčený a později popravený v procese s „protistátním centrem“ v čele s R. Slánským.
77) Text tohoto Gottwaldova projevu viz K. GOTTWALD, O československé zahraniční politice,
s. 127–128.
78) V. Hajdu, L. Líska, A. Šnejdárek (eds.), Německá otázka 1945–1963. Dokumenty a materiály,
č. 77, s. 270.
79) Cit. z Gottwaldova projevu z 24. 2. 1948, in: K. GOTTWALD, O československé zahraniční politice, s. 166–167.
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že svým přístupem k západnímu Německu „přešly k politice agrese, jež není
slučitelná se zájmy míru v Evropě.“80 V podobném duchu byla pak koncipována i řada dalších deklarací a textů, např. dopis Národního shromáždění
s odmítavým stanoviskem k tzv. generální smlouvě mezi západními velmocemi a SRN a k tzv. smlouvě o Evropském obraném společenství, adresovaný
francouzskému Národnímu shromáždění.81 Dokumenty provenience
ÚV KSČ – jehož schválení samozřejmě podléhala jakákoliv sebemenší akce
čs. diplomacie – ovšem jednoznačně dokazují úplnou závislost na sovětských
pohledech, ačkoliv ČSR měla (a bez ohledu na svůj režim vzhledem k předcházejícímu vývoji musela mít) ve vztahu k Německu i specifické zájmy, jež
bilaterální dohody s NDR nemohly zajistit.
Ještě před přípravou konference ministrů zahraničních věcí čtyř vítězných
velmocí v lednu 1954 (která se znovu pokusila o jisté sladění stanovisek mezi
Západem a Moskvou) politický sekretariát ÚV KSČ zaujal k podkladům
MZV jednoznačné stanovisko, „že návrhy vlády Sovětského svazu k mírovému vyřešení německé otázky jsou plně v souladu s životními zájmy ČSR
a jejího lidu... Československo plně a bezvýhradně podporuje návrhy vlády
Sovětského svazu na vyřešení německé otázky a na urovnání mezinárodních
nevyřešených otázek, jejichž uskutečnění by posílilo mír ve světě a odstranilo
hrozbu německého militarismu a revanšismu, který je dnes pod ochranou západních okupačních mocností obnovován v západním Německu.“82 Odtud
vedla již přímá cesta k dalšímu začlenění republiky do sovětského bloku.
Když se ruské diplomacii nepodařilo dosáhnout neratifikování tzv. pařížských dohod západních mocností s SRN, o které se pokoušela ještě v prosinci
1954 moskevská konference o bezpečnosti v Evropě (fakticky obeslaná jen zástupci satelitů SSSR), vydalo se sovětské vedení jinou cestou. V lednu 1955
sice nejprve Moskva (a pak i její spojenci) formálně ukončila válečný stav
s Německem,83 a pokusila se ještě jednou alespoň oddálit ratifikaci pařížských
dohod novými rozhovory o možném sjednocení Německa. Na následné
schválení pařížských dohod, v jejichž důsledku se Spolková republika stala
9. května řádným členem NATO, ale již N. A. Bulganin a N. S. Chruščov
reagovali formálním sestavením vlastního bloku (ač fakticky existoval již od

80) V. Hajdu, L. Líska, A. Šnejdárek (eds.), Německá otázka 1945–1963. Dokumenty a materiály,
č. 83, s. 280 n.
81) Srov. Dokumenty československé zahraniční politiky 1945–1959. Praha 1960, č. 77, s. 426–430.
82) AMZV, Sekretariát ministra – tajný, 1954–1963, k. 15.
83) ČSR zastavila formálně válečný stav s Německem prohlášením tehdejšího prezidenta A. Zápotockého 3. února 1955; srov. např. Dokumenty československé zahraniční politiky 1945–1959,
č. 78, s. 429.

67

druhé poloviny let čtyřicátých let). Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi SSSR a jejími sedmi spojenci včetně ČSR, podepsaná ve
Varšavě 14. května 1955, která položila základ Varšavskému paktu, výslovně
v preambuli zdůvodňovala tento krok vytvořením „nového vojenského seskupení v podobě Západoevropské unie za účasti remilitarizovaného západního
Německa“, což prý zvýšilo „nebezpečí nové války a ohrožuje národní bezpečnost mírumilovných států.“84 Další krokem pak bylo formální vytvoření východoněmeckých ozbrojených sil, čímž se NDR stala – podobně jako Německo západní – i součástí vojenské struktury paktu. Moskva sice vzápětí –
na zasedání tzv. politického poradního výboru Varšavského paktu v Praze
koncem ledna 1956 – nabídla Západu smlouvu o neútočení, bylo však jasné,
že její kroky především zakotvovaly ještě hlouběji status quo.
Začleněním obou německých států do příslušných vojenských struktur
mocenských bloků se samozřejmě změnil charakter „německé otázky“. Pro
Moskvu a její satelity ustoupila otázka německého sjednocení do pozadí,
a nejdůležitější součástí aktivity vůči Bonnu a jeho spojencům se staly problémy bezpečnostní, a to jak z hlediska právního (tedy kodifikace výsledků
světové války v textu mírové smlouvy), tak z hlediska politického. Řečeno jazykem tehdejších komunistických dokumentů to znamenalo „boj proti západoněmeckému militarismu a revanšismu, tedy boj proti chystané agresi...“85
Problém poměru mezi Spolkovou republikou a ČSR přitom i nadále tvořil
jen jeden z článků složité otázky vztahů mezi Západem a Východem obecně
a SRN a SSSR zvláště, díky aktivitě sudetoněmeckých vysídlenců (a jejich
vazbám na západoněmeckou politickou reprezentaci) a také díky sporům
o platnost mnichovské dohody měl ale svůj konkrétní rozměr, který musela
čs. diplomacie z hlediska státu pozitivně vyřešit.
V otázkách „velké“ politiky Praha i po roce 1956 bezvýhradně podporovala veškeré aktivity Moskvy, případně jí inspirované kroky východoberlínského režimu. Nejvýrazněji se to projevilo postoji čs. komunistického vedení
na přelomu let 1958–1959, kdy se N. S. Chruščov pokusil jednak vnutit Západu přeměnu statutu západního Berlína na tzv. svobodné a demilitarizované
84) Text Varšavského paktu viz např. v.: Dokumenty československé zahraniční politiky 1945–1960,
č. 62, s. 322–327, podrobněji viz v následující kapitole.
85) Cit. dle studie v: V. Hajdu, L. Líska, A. Šnejdárek (eds.), Německá otázka 1945–1963. Dokumenty..., s. 440.
86) Text tohoto návrhu srov. např. v: V. Hajdu, L. Líska, A. Šnejdárek (eds.), Německá otázka
1945–1963. Dokumenty..., č. 157, s. 502–515.
87) Text čs. odpovědi tamtéž, č. 158; pro ČSR bylo důležité, že text měl znovu uznat respektování
nezávislosti Rakouska, a pak také omezit politické aktivity vysídlenců, jež byly – oprávněně – považováni za nejpřednější nositele „revanšismu.“
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město, jednak – 10. ledna 1959 – navrhl text mírové smlouvy, která měla být
podepsána v průběhu 2 měsíců [!].86 Československá vláda už 15. ledna sovětský projekt mírové smlouvy podpořila, tím spíše, že vycházel vstříc jejímu
požadavku bezpodmínečného uznání neplatnosti mnichovské dohody ze
strany Bonnu, i některým dalším požadavkům.87 Iniciativa ale německý problém nevyřešila, stejně jako z ní vzešlá konference ministrů zahraničních věcí
čtyř velmocí v Ženevě v srpnu 1959, na níž usedli poprvé proti sobě i zástupci obou německých států. Praha nyní i později (zvláště v období eskalace
druhé berlínské krize v létě 1961) samozřejmě verbálně podporovala jak
Moskvu, tak Východní Berlín, tehdejší šéf čs. diplomacie Václav David pak
připojil svůj podpis k deklaraci Varšavského paktu z 13. srpna 1961, zdůvodňující izolaci západního Berlína výstavbou pověstné zdi „vinou výlučně západních mocností a především vlády Spolkové republiky.“ Ještě na podzim
téhož roku ale N. Chruščov zavelel k ústupu, když na XXII. sjezdu KSSS vyhlásil, že projeví-li Západ ochotu řešit otázku Berlína, „nebude trvat na tom,
aby mírová smlouva byla nutně podepsána do 31. 12. 1961“, což fakticky
ohlašovalo odložení německé otázky jako takové ad calendas graecas.88
Verbální zápas komunistických představitelů Československa proti „západoněmeckému militarismu“ (umocněný po roce 1957 snahou, aby Bundeswehr nebyl vyzbrojen raketami s nukleárními hlavicemi89) ovšem nebránil
pražské diplomacii v pokusech o úpravu vztahů s Bonnem. 1. července 1958
se dokonce předseda vlády V. Široký obrátil s osobním poselstvím na spolkového kancléře K. Adenauera, aby nabídl „normalizaci ... vztahů na zásadách vzájemného respektování územní celistvosti a svrchovanosti, neútočení,
vzájemného nevměšování do vnitřních záležitostí a rovnoprávnosti.“90 Iniciativa ale nemohla skončit úspěchem, a to nejen vzhledem k existenci sil,
které – jak dokument upozorňoval – „nepoučeny minulostí hlásají myšlenku
odvety, vyhlašují územní požadavky a stavějí se ochotně do služeb agresivních kruhů Spojených států [!].“ Pomineme-li příčiny širšího politického
rázu, pak formální normalizaci vztahů mezi Bonnem a Prahou v té době bránilo rigorózní uplatňování tzv. Hallsteinovy doktríny, vylučující diplomatické
styky se státy uznávajícími NDR, a ovšem i důvody další, mj. pohled na současné geopolitické uspořádání ve střední Evropě. Sám Adenauer sice po roce
88) V. Hajdu, L. Líska, A. Šnejdárek (eds.), Německá otázka 1945–1963. Dokumenty..., s. 679.
89) Např. na konferenci šéfů diplomacií ČSR, Polska a Východního Německa v dubnu 1958 byla –
jistě ne proti vůli Moskvy – přijata deklarace, v níž se „atomové vyzbrojování západního Německa“ odsuzovalo jako „hlavní překážka zmínění mezinárodního napětí.“
90) Srov. plný text v: Dokumenty československé zahraniční politiky, 1945–1959, č. 84, s. 454 nn.
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1955 původně zastávaný program revize post-postupimských hranic (obrácený ale především proti hranicím na Odře a Nise91) opustil, jejich právní
uznání bylo ale tehdejší vládní garniturou SRN považováno za vyloučené.
Navíc trvala neshoda ohledně neplatnosti mnichovské dohody, nemluvě o výrazném vlivu organizací vysídlenců na tehdejší politiku Bonnu, jejichž nejviditelnějším projevem byla účast jejich Bundu der Heimatvertriebenen und
Entrechteten (dále BHE) v prvních Adenauerových koaličních vládách.92
Právě politická aktivizace organizací vysídlenců v čele s sudetoněmeckým
Landsmannschaftem byla přitom dalším vážným problémem bilaterálních
vztahů, a to jak pro stanoviska a program, který zastávaly (a který pak usnadňoval pražské garnituře polemiky proti „německému“ imperialismu, čímž nepochybně zvyšoval její obecný kredit ve veřejném mínění), tak vzhledem k jejich podpoře ze strany ministrů Adenauerových kabinetů. Politická
shromáždění sudetských (i dalších vysídlených) Němců, vedených mnohdy
lídry iredentistických, pro-nacistických hnutí z třicátých let, se svoji militantní rétorikou o „právu na vlast“, tedy možnosti kolektivního návratu a majetkových restitucí, československé nutně vyvolávaly adekvátní reakce na čs.
straně, ač oficiálně bonnské ministerstvo zahraniční stávající německo-čs.
hranici nezpochybňovalo.93 Tento trend pak trval i v následujícím období,
kdy se navíc k výslovné politické podpoře požadavků sudetoněmeckých vysídlenců postupně zavázaly všechny velké západoněmecké politické strany
bez ohledu na jejich program, zformovaný počátkem roku 1961 do tzv. dvaceti bodů, který fakticky předjímal (a předjímá) územní dezintegraci Československa.94 Jestliže pak dohoda vládnoucí CDU s Sudetoněmeckým Landsmannnschaftem z listopadu 1964 výslovně připouštěla „národní
a státoprávní řešení [sudetoněmecké otázky – JD] na základě práva na vlast
a na sebeurčení Sudetoněmců“,95 sotva se její vyznění shodovalo s nedávným
prohlášením Adenauerova nástupce v úřadu spolkového kancléř Ludwiga Er91) H. P. SCHWARTZ, Adenauer. I. Der Aufstieg. 1876–1952. Stuttgart 1956, s. 945 nn.; naposledy T. G. ASH, In Europe’s Name: Germany and divided Continent. London 1994, tu cit. pol. překlad: W imieniu Europy. Niemcy i podzielony kontynent. Londyn 1996, s. 282–283, ad. Čs. diplomacie měla ostatně o Adenauerových revizionistických úmyslech vlastní informace, získané mj.
přes vyslanectví ve Vídni.
92) Srov. rozbor složení a aktivit této strany z pera A. W. WALCZAK, BHE – zachondoniemiecka partia przesiedleńcow. Poznań 1968.
93) Stačí tu přehlédnout příslušná prohlášení pražského ministerstva zahraničních věcí k jednotlivých sudetoněmeckým dnům, jejichž konkrétní obsah tu samozřejmě není možno připomínat.
94) Srov. text v: E. NITTNER (ed.), Dokumente zur Sudetendeutschen Frage, 1916–1917. München
1967, č. 279.
95) Srov. detailně např. V. KURAL, Hlavní organizace sudetoněmeckých vysídlenců v NSR 1945–1989,
in: Studie o sudetoněmecké otázce. I. Praha 1996, s. 42–43.
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harda, jenž téhož roku – poprvé od roku 1949 – deklaroval, že Spolková republika nemá vůči ČSR žádných územních nároků.96
V této situaci neznělo nepřesvědčivě, označovalo-li vedení pražské diplomacie „nevyřešený“ německý problém za „stálý zdroj napětí v Evropě“, ministr zahraniční V. David dokonce prohlašoval, že zavedení nukleárních
zbraní do výzbroje Spolkové republiky „by zvýšilo nebezpečí termonukleární
války, do jejíhož ohně by byli strženi i spojenci západního Německa.“97 MZV,
ale též vedení Národního shromáždění pak kritizovalo postoj Bonnu k otázce
platnosti „Mnichova“, který byl přímo označen – v deklaraci pražského parlamentu – „za zkušební kámen politiky“ SRN.98 Na takovém neutěšeném poměru nic nezměnila ani výměna vlád v západním Německu v říjnu 1963, kdy
stařičkého K. Adenauera vystřídal již zmíněný L. Erhard. Po jeho problematických výrocích o tom, že „spolková vláda je opatrovnicí práv ... pro všechny
Němce, nechť žijí zde, anebo na oné straně železné opony (22. 3. 1964)
v Černínském paláci konkludovali, že „nynější západoněmecká vláda pokračuje v nebezpečném kursu vlády předchozí...“99 Další kroky Erhardovy vlády
jakoby chtěly takové hodnocení potvrdit. Kancléř se sice nepřipojil k militantní deklaraci ze sudetoněmeckých dnů v květnu téhož roku (kterou ovšem
přečetl člen jeho vlády H. Ch. Seebohm!) o nutnosti navrácení „uloupených
území“ sudetským Němcům, a 22. května naopak vyhlásil, že spolková vláda
neusiluje o revizi československo-německých hranic. Potvrdil ale, že se spolková vláda bude domáhat pro sudetské Němce jejich „práv na vlast“.100 Na
Erhardovy projevy replikoval vzápětí prezident Antonín Novotný prohlášením o definitivnosti odsunu, a reagovala na ně v mnoha rovinách i čs. vnější
politika. Např. šéf diplomacie V. David označil před pražským parlamentem
Spolkovou republiku za jediný stát v Evropě, který „vznáší nároky na území
cizích států a hlásá požadavek obnovy říše v hranicích z roku 1937“, současně bylo kategoricky deklarováno, že jakákoliv diskuse o hranicích je samozřejmě vyloučena.101 Výroky ministra Seebohma a dalších „mluvčí“ vysíd96) Srov. např. B. MEISSNER (hrsg.), Die deutsche Ostpolitik 1961–1970. Kontinuität und Wandel.
Köln 1971, tam např. 34, s. 81 nn.
97) Cit. z výkladu V. Davida před Národním shromážděním 6. 3. 1963, Dokumenty k československé zahraniční politice (dále jen DČZP) 1963, s. 85.
98) Text tohoto prohlášení viz tamtéž, s. 299. V té souvislosti je přitom zarážející, že otázka neplatnosti mnichovské dohody zůstala zcela opominuta v tzv. Protokolu o prodloužení platnosti
čs.-sovětské smlouvy o přátelství z 12. 12. 1943, který prezident A. Novotný a předseda vlády J.
Lenárt podepsali s ruskými představiteli v čele s N. S. Chruščovem v Moskvě 27. listopadu
1963. Viz též následující kapitolu o čs.-sovětských vztazích.
99) DČZP, 1964, s. 213. Výklad V. Davida v parlamentu 5. června 1964.
100) Cit. dle J. KRASUSKI, Historia RFN. Warszawa 1988, s. 432.
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lenců také usnadnily diplomatický zápas komunistických států proti vytvoření mnohostranných jaderných sil NATO, resp. účasti SRN v nich, když –
jak konstatovalo např. komuniké zasedání Politického poradního výboru Varšavského paktu z ledna 1965 – „přístup k jaderným zbraním by bezpochyby
podnítil úsilí revanšistických sil západního Německa o změnu situace v Evropě...“102 Po dalších sudetoněmeckých dnech v létě 1965 pak pražské MZV
vydalo komuniké, jež v souvislosti s tamními projevy označilo zmíněnou deklaraci L. Erharda o neexistenci územních nároků vůči Československu za
„naprosto bezcennou“.103 Brzy byly přerušeny i rozhovory o možnosti výměny obchodních zastupitelstev, o nichž Praha jednala podobně jako další
východoevropské státy.
Možnosti změny vztahů mezi ČSSR a SRN naznačil nástup velké koalice
CDU – SPD v čele Kurtem G. Kiesingerem v prosinci 1966. Nová vláda, v níž
se funkce šéfa spolkové diplomacie ujal známý socialista Willy Brandt, už
13. 12. 1966 vydala prohlášení o potřebě zlepšení vztahů s východními sousedy Spolkové republiky, i když bylo relativizováno dovětkem, že nové hranice
mohou být definitivně vytyčené jen jako výsledek jednání s celoněmeckou vládou. Na adresu ČSSR zaznělo, že mnichovská dohoda, jejíž realizace byla vynucena hrozbou užití síly, je považována „již“ za neplatnou, ale i toto prohlášení bylo oslabeno připomenutím závazků, jež Kiesingerův kabinet cítil vůči
sudetským Němcům.104 Takový program ovšem naznačoval obtížnost cesty
k nalezení modu vivendi mezi Bonnem a jeho sousedy na východě, pro
Brandta navíc pochopitelně (i po té, co v říjnu 1969 sám vytvořil vlastní vládu
SPD s FDP) zůstaly prioritou jednak vztahy s Moskvou, nepochybně určující
pro otázky další, a pak řešení problému „německo-německého“, tedy nalezení
jistého poměru k NDR. Sovětské vláda dala ovšem na podzim 1967 po západoněmeckých sondážích v Moskvě jasně najevo, že podmínkou pro nové
uspořádání vztahů (jimiž měla být deklarace o rezignaci na užití síly v mezistátních vztazích) je mj. uznání hranic na Odře a Nise a uznání NDR. To znamenalo nejen komplikovaná jednání, ale též – z hlediska Bonnu celkem pochopitelné – odsunutí vztahů s Prahou na nižší příčku aktuálnosti.
Československo spolu s Polskem a NDR v průběhu jara 1967 „zpevnily“
vůči SRN své pozice, když podepsalo nejprve s Varšavou (1. března 1967)
101) Srov. prohlášení V. Davida v parlamentu 12. října 1964, a Davidův rozhovor pro Blätter für Deutsche und Internationale Politik z 29. října 1964, DČZP 1964, s. 414–415, resp. 421.
102) Komuniké politického poradního výboru..., DČZP 1965, s. 65–66.
103) Prohlášení MZV z 30. června 1965. DČZP 1965, s. 269–271.
104) Plný text viz v: B. MEISSNER (hrsg.), Die deutsche Ostpolitik 1961–1970. Kontinuität und Wandel, č. II/1, s. 161–163; k tomu např. J. KRASUSKI, Historia RFN, s. 471–472.
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a pak i s NDR (17. března) nové smlouvy o přátelství a vzájemné spolupráci.105 Oba dokumenty obsahovaly totiž – vedle příznačné zmínky v preambuli o západoněmeckém militarismu, ohrožujícím světový mír – článek
o neplatnosti mnichovské dohody „od počátku ... se všemi z toho vyplývajícími důsledky“, což ještě umocňovala klauzule o „nedotknutelnosti existujících státních hranic“, vztahující se nepochybně především na hranice na
Odře a Nise a též mezi SRN a NDR.106 Tyto články byly pak opakovány
i v československých smlouvách s Bulharskem, Maďarskem a Rumunskem,
podepsaných na jaře a v létě 1968,107 hodnotu tam obsažených závazků o mírovém soužití a vzájemné pomoci měla ovšem vzápětí drsně prověřit účast
čtyř z pěti těchto zemí na sovětské invazi do ČSSR 21. srpna 1968.
Problémy vztahů mezi Prahou a Bonnem nemohlo vyřešit ani krátké období tzv. Pražského jara 1968, i když se jeho tvůrci postupně odhodlávali zahájit vůči Spolkové republice aktivnější politiku. Nový šéf Černínského paláce Jiří Hájek v rezonanci na Brandtovy přístupy otevřeně deklaroval
potřebu „orientovat se na ty, kdo jsou ochotni a schopni uznat realitu poválečného vývoje a vycházet z ní...“, jakékoliv iniciativy ale předem narážely na
nevraživost především NDR a také Polska.108 V únoru 1968 zahájila konečně
činnost obchodní zastupitelstva ve Frankfurtu a Praze, o málo později proběhly právě ve Frankfurtu tzv. Československé dny v SRN, první podobná
akce od skončení války. Jejich průběh ale ukázal i na limity, na něž československá politika – nutně vycházející z premis absolutní neplatnosti Mnichova a trvalosti poválečného transferu – narážela i v západoněmeckém prostředí.109 Na straně druhé pražské pokusy o neformální détente s Bonnem
bez ohledu na svoji opatrnost jen umocňovaly rychle rostoucí nedůvěru
Moskvy a většiny jejích satelitů k demokratizačnímu procesu v ČSSR, aby se
nakonec staly jednou ze záminek pro srpnovou invazi vojsk Varšavského
Paktu.
105) Bylo přitom příznačné, jak vedoucí politikové při podpisu smluv zdůraznily zásadní odlišnost
obou německých států, přičemž např. prezident A. Novotný opakoval, že v SRN „znovu bují militarismus a opět zvedá hlavu nacismus spojený s revanšismem“, viz jeho projev ve Varšavě
1. března 1967.
106) Texty obou těchto smluv srov. v DČZP 1967, s. 53–55, resp. 65–67.
107) O těchto smlouvách viz v úvodní kapitole, o paktu s Maďarskem pak v kap. 6.
108) Cit. dle programové stati J. HÁJKA, Konstanty a nové prvky v zahraniční politice. Nová mysl
1968, č. 8, s. 984 nn.; viz též J. HÁJEK, Paměti. Praha 1997, zvl. s. 278–280; k postojům NDR
a Polska viz níže.
109) Nejkřiklavěji to demonstrovalo narušení přednášky tehdejšího ředitele pražského Ústavu pro
mezinárodní politiku a ekonomii A. Šnejdárka ve Frankfurtu sudetoněmeckými radikály poč.
dubna t.r., srov. Šnejdárkův následující interview v Rudém právu z 17. dubna, přetištěný v:
A. ŠNEJDÁREK, Výbor z přednášek a statí. Praha 1969, s. 45–48.
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6.
Posrpnová pražská vládní garnitura opakovala vícekrát – např. v prohlášení
nového ministra zahraniční Jána Marka z 1. května 1969 – teze o tom, že politika SRN je hlavním důvodem neuspokojivého stav mezinárodních
vztahů.110 Fakticky se ale ČSSR i v důsledku sovětské okupace dostala v přípravě normalizace vztahů se západoněmeckým sousedem daleko za Polsko,
ba v jistém smyslu i za NDR, přičemž v atmosféře celkové détente mezi Západem a Východem se stávaly zcela neupravené vztahy dvou sousedních
států ve střední Evropě brzy jistou raritou.
Počátkem roku 1970 byly zahájeny nové západoněmecko-sovětské rozhovory, jež po jistých komplikacích vyústily 12. srpna téhož roku do podpisu
nové, tzv. moskevské smlouvy mezi oběma státy. Navázány byly úřední
vztahy mezi Bonnem a východním Berlínem, které dostaly výraz v setkáních
kancléře W. Brandta s šéfem východoněmecké vlády W. Stophem nejprve
v Erfurtu a pak v Kasselu. 7. prosince 1970 byly pak završeny i negociace západoněmecko-polské, a to podpisem tzv. prosincové smlouvy, kterou Bonn
definitivně uznal hranice na Odře a Nise.111 Přes tento pokrok ve vztazích
mezi SRN a socialistickým blokem ale nové politické vedení ČSSR s normalizováním vztahů k západnímu sousedu republiky nikterak nespěchalo, a jak
dnes víme z odtajněných dokumentů, přistoupilo k přípravě vlastních negociací s Bonnem až na pokyn Moskvy.112 Původně předjímané požadavky,
jimiž bylo podmíněno navázání diplomatických vztahů (vedle celkem pochopitelného požadavku zastavení politických aktivit Landsmannschaftu též
restrikce vůči české emigraci, vysílačům v čele se Svobodnou Evropou, atd.),
také napovídaly, že se v Praze nepočítalo s rychlým uzavřením rozhovorů.
Příprava mezistátní smlouvy, jejímž hlavním cílem pak bylo dořešení právní
neplatnosti mnichovské dohody, začala (na úrovni jednání náměstků ministrů zahraničí) až na jaře 1971, zpočátku ale bez výsledně když obě strany zastávaly v interpretaci neplatnosti „Mnichova“ zcela odlišná stanoviska.113
K určitému sblížení názorů došlo až v průběhu roku 1972, kdy z čs. strany
začal jednání řídit nový šéf diplomacie Bohuš Chňoupek. Ten sice brzy po
110) Interview J. Marka pro Izvěstija z 1. V. 1969, DČZP 1969, s. 120–121.
111) Srov. např. P. BENDER, Die Neue Ostpolitik und ihre Folgen. Vom Mauerbau bus zur Vereinigung.
München 1995, zvl. s. 174–185; viz též Brandtovu interpretaci v: W. BRANDT, People and Politics. The Years 1960–1975. London 1978, zvl. kap. 13 až 15.
112) Srov. nejlépe R. BŘACH, Smlouva o vzájemných vztazích mezi ČSSR a SRN z roku 1973. Praha
1994, s. 12–13.
113) Československá strana žádala v duchu předcházejícího programu smluvní zakotvení neplatnosti
Mnichovské dohody od samého počátku, tj. „ex tunc“, zatímco strana německá z řady praktických důvodů hájila neplanost „ex nunc.“
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nástupu do funkce vytkl, že „NSR se musí příslušným způsobem jednou provždy distancovat od hitlerovské agrese proti Československu“, tj. uznat zásadní neplatnost mnichovské dohody, Bonnu bylo ale brzy dáno důvěrně na
vědomí, že by vláda ČSSR nevyvozovala z podobného uznání ani majetkové,
ani právní nároky.114 V Praze pak začaly – poprvé – zaznívat i pozitivní oficiální ocenění Brandtovy „realistické zahraniční politiky“, v říjnu 1972
Chňoupek (prosazující nyní po sovětském vzoru tzv. aktivní politiku mírového soužití) prohlásil před parlamentem, že se vztahy k NSR „musí definitivně zbavit nánosů minulosti, které na ně navršila nacistická éra.“115 V dubnu následujícího roku bylo pak v neoficiálních negociacích dosaženo
předběžné kompromisní shody, když „Mnichov“ byl prohlášen prostě za nulitní (nichtig) a tento termín se nakonec dostal i do v následujících oficiálních
rozhovorech připraveného textu mezistátní smlouvy. Po dalších jednáních ji
mohl B. Chňoupek se svým resortním kolegou Walterem Scheelem 20. června 1973 konečně parafovat.116
Smlouva ve své preambuli deklarovala vůli obou stran „jednou provždy
skoncovat s neblahou minulostí ve svých vztazích,“ s tím, že v obou zemích
vyrostla nová generace, která má právo na zajistěnou mírovou budoucnost.“
Článkem I se mnichovská dohoda prohlašovala za nulitní (což se blížilo více
čs. právnímu hledisku), v čl. II bylo ovšem konstatováno, že toto uvedení neruší právní účinky vůči soukromým osobám a že se jím nevytváří základna
pro materiální nároky ČSSR vůči Spolkové republice. Vedle rezignace na
užití síly ve vzájemných vztazích (čl. III) obě strany výslovně potvrdily „neporušitelnost svých společných hranic nyní i v budoucnu“, zavázaly se k respektování územní celistvosti a vyhlásily neexistenci jakýchkoliv územních
nároků. Článkem V se pak zavazovaly k rozšiřování „sousedské spolupráce“
v oblasti hospodářství, vědy, kultury, a ekologie. Šéf čs. diplomacie mohl dokument při jeho parafování celkem oprávněně označit za „vítězství rozumu
a realismu“. Smlouva byla ale ještě před tím napadena při pravidelných sudetoněmeckých dnech (což napovídalo možné obtíže při její ratifikaci ze
strany konzervativní opozice), a nadto došlo při přípravě pražské návštěvy
kancléře W. Brandta – kdy mělo dojít k slavnostnímu podpisu – ke sporu
o rozsah právní pomoci občanům západního Berlína úředníky západoněmeckého velvyslanectví. Podpis smlouvy tím byl na jistou dobu vůbec ohro-

114) Stalo se to dopisem šéfa vlády L. Štrougala W. Brandtovi, viz R. BŘACH, Smlouva o vzájemných
vztazích, s. 23; Chňoupkovy postoje viz např. v Izvěstija 22. února 1972, v: DČZP 1972, s. 19 n.
115) Cit. z Chňoupkova výkladu ve Federálním shromáždění 30. října 1972, DČZP 1972, s. 380.
116) Detaily viz v: R. BŘACH, Smlouva o vzájemných vztazích, s. 26–36, tam též text smlouvy.
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žen, a až po vyjasnění sporu mezi Bonnem a Moskvou [!] mohl Brandt se
zpožděním 11. prosince 1973 přijet do Prahy. Ani slavnostní projevy na Pražském hradě ale nezakrývaly, že dokument může být jen prvním vykročením
do budoucnosti, a že – jak to spolkový kancléř formuloval – „hluboce zakořeněná nedůvěra se nedá překonat přes noc.“ Odlišné tóniny, v níž Brand
a jeho kolega Lubomír Štrougal hovořili, byli ostatně zřetelné z přípitků,
v nichž první hovořil o bilaterální spolupráci v „oné větší Evropě, zajistěné
bezpečností“, zatímco druhý připomínal – třicáté výročí podpisu čs.-sovětské
smlouvy...117 Podepsání tzv. Deklarace o upevnění přátelství a prohloubení
bratrské spolupráce mezi KSČ a SED a mezi ČSSR a NDR brzy po ratifikaci
smlouvy v Bundestagu118 ostatně dostatečně signalizovalo trvající priority
pražské politiky ve vztazích k německým státům.

7.
Formální normalizace vztahů Prahy a Bonnu počátkem sedmdesátých let
musela být doprovázena takřka souběžným procesem postupného normalizování také s druhým z německých států. Československo-východoněmecký poměr, který již od poloviny předcházející dekády občas narušovaly
útoky východoberlínských komunistických představitelů proti některým
projevům politického (a také kulturního) „tání“ v ČSSR119, totiž výrazně
zasáhly události roku 1968, které vyústily do participace „národní lidové armády“ NDR v invazi proti vlastním spojencům v srpnu téhož roku. Vedení
SED v čele s W. Ulbrichtem patřilo vlastně od samého počátku československého demokratizačního pokusu k jeho nejzásadnějším kritikům, i když
přinejmenším jeden z důvodů svých obav, totiž možnost rozvoje vztahů
mezi Prahou a Bonnem evidentně Pankow značně přecenil.120 Ulbricht
nicméně již na schůzce stranických předáků v Drážďanech koncem března
1968 vyhrožoval svým čs. soudruhům, že „buď bude v Praze pořádek, nebo
musíme učinit rozhodná opatření sami...“, a tento kurs – společně s W. Go-

117) Srov. texty všech projevů v: DČZP 1973, s. 483–492.
118) Smlouva byla definitivně v Bonnu schválena 10. července 1974, zmíněná Deklarace byla pak podepsána G. Husákem a E. Honeckerem při návštěvě východoněmecké delegace v Praze v polovině října téhož roku. Srov. její text v: DČZP, 1974.
119) První podobnou epizodou, mimochodem pečlivě zaznamenanou i západními diplomaty, byla
kritika tzv. kafkovské konference z roku 1963 v únoru následujícího roku ústy H. Sindermnna,
člena ÚV SED. Znovu ve Východním Berlíně kritizovali jednání o výměně čs. a západoněmeckých obchodním misí r. 1967, atd.
120) Srov. např. E. IVANIČKOVÁ, Kríza vzťahov medzi ČSSR a NDR v súvislosti s intervenciou roku
1968, in: D. KOVÁČ, J. KŘEN, H. LEMBERG (eds.), V rozdelenej Eúrope. Češi, Slováci, Němci
a ich štáty..., s. 101–110.
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mułkou – potom držel až do počátku léta 1968, kdy program ozbrojeného
zásahu v Československu akceptovalo i sovětské vedení.121 Východoněmecká politika ale zaujala tvrdý postoj i k počátečnímu vývoji v již okupované republice (jedním z důvodů byla nepochybně i malá radost obyvatel
z pobytu německých vojsk na jejím teritoriu), což se projevilo nejen v pokračujících útocích proti KSČ, postupně zvolňovaných až od jara následujícího roku, ale také v opatřeních proti návštěvníkům z ČSSR, omezování
vzájemných kontaktů, atd.
Nové, „normalizační“ stranické vedení v čele s Gustávem Husákem se pokoušelo o nápravu vztahů se soudružským spojencem již od počátku roku
1969,122 zdá se však, že ke skutečnému pokroku došlo až po politickém pádu
W. Ulbrichta počátkem na jaře 1971. Významným faktorem, který přitom
jednoznačně přispěl k novému sblížení obou komunistických států, byl právě
jejich dosud neuspořádaný poměr ke Spolkové republice, jenž byl ještě zvýrazněn podpisem dohod mezi Bonnem a Moskvou i Varšavou v průběhu
roku 1970. Pražské komunistické vedení ostatně při každé příležitosti zdůrazňovalo bezpodmínečnou nutnost mezinárodního uznání NDR ze strany
Západu a teze o nutném ukončení „diskriminace“ NDR v mezinárodních
vztazích se pak stala nezbytnou součástí všech bilaterálních prohlášení stejně
jako východoněmecká podpora československému stanovisku o absolutní nulitě Mnichova.123 S nástupem nového vedení SED v čele s Erichem Honeckerem (květen 1971) se pak komunistické Východní Německo stávalo pro
ČSSR – samozřejmě vedle Svazu – jedním z nejdůležitějších partnerů, na
čemž mnoho nezměnilo ani vyřešení dosud konfliktní otázky Západního
Berlína dohodou velmocí z 3. září téhož roku a pak především „německo-německá“ smlouva mezi Bonnem a Východním Berlínem z 21. prosince následujícího roku. Hojná frekvence návštěv na nejvyšší úrovni, zahájená již Honeckerovým pobytem v Lánech v prosinci 1971 (a oplacená cestou
G. Husáka a ministerského předsedy L. Štrougala do východního Berlína
v září 1972), ale také stupňující se kooperace hospodářská spolu s dalšími
okolnostmi nasvědčovaly, že se vzájemné vztahy mezi oběma nejzápadněj-

121) Konkrétní doklady viz v: J. Vondrová, J. Navrátil (eds.), Mezinárodní souvislosti Československé
krize 1967–1970. Brno 1996, sv. I, detaily zde není možno uvádět.
122) Jako první stranický představitel navštívil východní Berlín V. Biľak již v únoru 1969, sám
G. Husák jej následoval – již v roli stranického vůdce – koncem května téhož roku.
123) Srov. již text Společného prohlášení stranických a vládních delegací ČSSR a NDR z 24. října
1970, vydaného při příležitosti návštěvy východoněmecké delegace v čele s W. Ulbrichtem
v Praze, DČZP 1970, s. 358–364, tam s. 360. Podobně viz Společné komuniké o setkání delegací ČSSR a NDR z 12. listopadu 1971, ibid, 1971, s. 289–292.
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šími satelity Moskvy vyvíjí v nadstandardním rámci.124 Tomu odpovídaly také
některé praktické kroky obou vlád, mj. zavedení bezvízového styku mezi
oběma zeměmi r. 1972, který umožnil – v podmínkách socialistického bloku
vskutku masový – rozvoj turistiky řadových občanů.125
Nadstandardní rozvoj čs.-východoněmeckých vztahů neustal ani po normalizaci poměru obou států se Spolkovou republikou, jež byla naopak – jak
to zaznělo např. při další Honeckerově návštěvě v Praze na podzim 1974 –
chápána jako jednoznačné potvrzení vývoje po druhé světové válce. Jeho nejviditelnějším projevem byl – vedle nové dlouhodobé obchodní smlouvy, a koordinace národohospodářských plánů na roky 1976–1980 – především podpis nové smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, parafované
v Berlíně G. Husákem a E. Honeckerem 3. října 1977. Vnějším důvodem k jejímu podpisu sice byla především změna v mezinárodním postavení NDR
v důsledku smluv z počátku dekády.126 Oběma stranám však nový dokument
posloužil k novému zdůraznění vztahů „trvalého a nezlomného přátelství
a bratrské vzájemné pomoci,“ aby jím zůstal i po té, co bilaterální vazby mezi
jinými sovětskými satelity ustoupily zřetelně do pozadí. Smlouva úzce navazovala na pakt z r. 1967, verbálně byla ovšem přizpůsobena post-helsinské
atmosféře. Akcentovala především spolupráci v rovině ekonomické „v zájmu
lepšího uspokojování stále rostoucích hmotných potřeb svých národů“, ale –
na rozdíl od textu z r. 1967 – též potřebu mírového soužití a samozřejmě nenarušitelnost pořádku vzniklého po druhé světové válce. Čl. 9 smlouvy
ovšem samozřejmě opakoval závazek neprodlené vzájemné pomoci v případě útoku proti jedné ze stran, následující čl. pak povinnosti vzájemných
konzultací o všech důležitých mezinárodních otázkách.127

124) Významu NDR pro tehdejší pražskou diplomacii nasvědčovala i skutečnosti, že první „normalizační“ velvyslanec ve východním Berlíně Fr. Krajčír se r. 1971 se stal na několik let prvním náměstkem ministra zahraničí, jeho nástupcem byl jmenován ex-ministr zahraničního obchodu
R. Dvořák, atd. Také první zahraniční cesta nového ministra zahraničí B. Chňoupka směřovala
v dubnu 1972 do východního Berlína, přičemž zvláště nový šéf východoněmecké diplomacie
Oskar Fischer (v úřadu od r. 1975, již předtím ale fakticky ministerstvo vedoucí) se pak stal jedním z nejdůležitějších Chňoupkových partnerů na mezinárodní scéně.
125) Jen během prvních pěti let existence bezvízového styku navštívilo obě země 30 milionů návštěvníků z druhé strany hranice, tj. teoreticky prakticky veškerá populace obou států. Vzájemný obchod obou států pak r. 1976 překročil 1,5 miliardy rublů (užívaných tehdy v roli platidla v celé RVHP).
126) NDR z toho důvodu také podepsala 7. října 1975 novou spojeneckou smlouvu s SSSR, která –
na rozdíl od předcházejících dokumentů – již zcela pomíjela německou otázku jako celek,
i problém dosud absentující mírové smlouvy, který v očích sovětské diplomacie evidentně suplovala alespoň částečně Závěrečná deklarace z konference v Helsinkách
127) Srov. její text v DČZP 1977, s. 376–378.
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Pakt z října 1977, ratifikovaný v únoru příštího roku, předznamenal další
rozvoj mnohostranné spolupráce obou režimů, která ještě vynikla v následujícím období, zvláště v souvislosti s krizí v sousedním Polsku, jež pochopitelně vzbudila ve vládnoucích kruzích jak v Praze tak v Berlíně nemalé
obavy.128 Již v květnu 1980 byla podepsaná nová dlouhodobá obchodně-politická smlouva, kalkulující s dalším kvantitativním rozvojem obchodní výměny i další hospodářské spolupráce, mj. čs. podílu na výstavbě některých
energetických a hutních zařízení v NDR, v prosinci téhož roku šéfové vlád
L. Štrougal a Willy Stoph podepsali novou smlouvu o společných hranicích,
atd. Vedle obvyklého vyzdvihování vlastní spolupráce, „tradičního přátelství“
(a samozřejmě obligátní podpory sovětských zahraničně-politických iniciativ) ale zaznívala i veřejně společná obava o osud „socialismu“ v Polsku,129
kterou po tamním převzetí moci generálem W. Jaruzelskim vystřídala ostentativní podpora jeho kroku, byť ze strany východoberlínské reprezentace
sotva zcela upřímná. Ve srovnání s neklidným Polskem i postupně se uvolňující atmosférou v Maďarsku zůstávaly i potom vlády Husáka i Honeckera
„stabilní“, což jejich vůdcové také zdůrazňovali při opakovaných každoročních návštěvách; s jejich konzervativní stabilitou neměly ale pohnout ani postupné proměny jejich východního patrona po roce 1985. Ze sovětského návodu zahájily příslušné úřady již v letech 1983–84 přípravu Dlouhodobého
programu hospodářské a vědecko-technické spolupráce do roku 2000, byla
podepsána další pětiletá obchodní smlouva a program koordinace pětiletých
plánů na druhou polovinu osmdesátých let, nic z toho nebylo ale vzhledem
k akcelerujícímu vývoji v SSSR a zpětnému vlivu ve „vnějších“ oblastech impéria realizováno.
Ještě v listopadu 1985 oba straničtí vůdcové vyjadřovali při – v pořadí již
čtvrté – „prezidentské“ návštěvě G. Husáka ve východním Berlíně absolutní
podporu „konstruktivním stanoviskům sovětské strany“.130 Urychlení programu Gorbačovovy perestrojky, definitivně ohlášené v lednu 1987, však
spolu se stále důrazněji akcentovanou potřebou demokratizace již brzy oba
režimy začalo novému sovětskému vedení vzdalovat, což přispělo k dalšímu
128) Východoberlínští vůdcové v čele s E. Honeckerem ostatně – podobně jako G. Husák, ale snad
ještě vehementněji – vyzývali své moskevské patrony k ozbrojenému zásahu v Polsku již od
druhé poloviny roku 1980. Krize v bilaterálních vztazích mezi Východním Berlínem a Varšavou, ostatně nikdy příliš vynikajících, ale pokračovala i po zavedení vojenského režimu gen.
W. Jaruzelského koncem r. 1981.
129) Srov. např. komuniké po návštěvě W. Stopha v Praze z 3. 12. 1980, DČZP 1980, s. 448, a komuniké po návštěvě E. Honeckera v Praze o necelý rok později, v listopadu 1981, ibid., 1981.
130) Cit. ze společného komuniké z návštěvy G. Husáka v Berlíně 26.–28. listopadu 1985, DČZP
1985, s. 515–517.
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prohloubení vzájemných vazeb. V Praze oceňovali Honeckerovo zdůraznění
aplikace přestavby v závislosti na „konkrétních podmínkách“ jednotlivých
socialistických států, jež brzy zvláště konzervativní členové vedení KSČ
v čele s V. Biľakem napodobovali, NDR se pak pro ně stala – jak se právě
Biľak vyjádřil – „nejsolidnějším partnerem pro plodnou spolupráci
s ČSSR.“131 Pankov jistě situaci oceňoval podobně a jeho zástupce také evidentně přijal se značnou úlevou pád proreformně laděného L. Štrougala na
podzim 1988. Pražským soudruhům se vedení SED odvděčilo mj. tím, že
u příležitosti dvacátého výročí invaze do ČSSR, ale i později setrvalo na její
původní interpretaci, což – zvláště v kontrastu s razantní změnou pohledu
v Polsku a Maďarsku na jaře 1989 – samozřejmě posilovalo pozice pražských
neostalinistů.132
Ještě v létě 1989 se obě komunistická vedení shodla v pozitivním ocenění
masakru opozice ze strany komunistických ozbrojených sil v Pekingu, jen
o pár týdnů později zahájený masový exodus nespokojených východních
Němců, využívajících i ambasády Spolkové republiky v Praze, ale napovídal,
že dny režimů jsou alespoň ve stávající podobě sečteny. Adamcova vláda musela posléze – přes ohledy vůči Pankovu – souhlasit s jejich odjezdem na
Západ, což vytvářelo podivnou předehru k připravované oslavě čtyřicátého
výročí německého „státu dělníků a rolníků“. Jen pár dnů po ní, 17. října,
ostatně Honecker a jeho nejbližší „padli“, jejich pražští spojenci je následovali o měsíc později.133 Očekávaná pražská návštěva nového šéfa SED
E. Krenze se již neuskutečnila, zatímco připravovaná ekonomická spolupráce Československa s Německem začala být o málo později realizována
v podobě, o jaké se komunistickým lídrům jistě nesnilo.

8.
Pražská smlouva z prosince 1973 vytvořila i v interpretaci komunistických diplomatů „podmínky pro rozvoj politických kontaktů“ ČSSR a Spolkové republiky Německo, jež brzy – v lednu 1975 – doplnila dohoda o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce, díky níž SRN upevnila

131) Srov. Biľakovo vyjádření k východoněmeckému velvyslanci v Praze H. Ziebartovi koncem
května 1988, v: O. TŮMA (ed.), Poslední léta komunistického režimu v Československu ve zprávách velvyslance NDR v Praze (1987–1989). Soudobé dějiny 1996, č. 2–3, s. 367.
132) Ještě v srpnu 1989 J. Lenárt děkoval velvyslanci Ziebartovi za článek v Neues Deutschland, zachovávající původní interpretaci sovětské agrese – viz tamtéž, Ziebartova zpráva z 18. srpna,
ibid., s. 373–374.
133) K tom viz porovnání v: J. VYKOUKAL, B. LITERA, M. TEJCHMAN, Východ. Vznik, vývoj
a rozpad sovětského bloku 1944–1989. Praha 2000, zvl. s. 713–715 a 722–724.
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pozice zdaleka nejdůležitějšího obchodního partnera republiky ze západních
států. Procesu vývoje korektního poměru pak výrazně napomohly i vlivy
„velké“ politiky, tedy na straně jedné oteplování vztahů sovětsko-německých,
jak je nastartovala definitivně návštěva L. I. Brežněva v Bonnu v květnu
1973, na straně druhé pak naopak viditelné zhoršení vztahů západoněmeckoamerických, jež dosáhlo svého vrcholu ve druhé polovině sedmdesátých let.
Vzhledem ke snaze vlády Helmuta Schmidta udržet – i z důvodů vazeb
k NDR – atmosféru uvolnění nenarušila zpočátku tuto tendenci ani sovětská
invaze do Afghánistánu, ba ani události v Polsku, jež jinak vcelku ukončily
etapu détente mezi Západem a Východem. Ani tzv. Doppelbeschluss NATO
z prosince 1979 neznamenal – díky odložení dislokace amerických raket na
západoněmeckém území Schmidtovou vládou až do roku 1983 – okamžitou
změnu ve vztazích k Moskvě a jejím satelitům, když především kancléř sám
signalizoval, že je mnohem více zainteresován dosažením kompromisu s východním blokem ve věcech zbrojení, než Washington.134 K výraznějšímu
obratu (který se samozřejmě promítl i do vztahů mezi SRN a ČSSR) tak
došlo až po nástupu konzervativně-liberální koalice v čele s Helmutem Kohlem v říjnu 1982.
Pětiletí po ratifikaci tzv. pražské smlouvy tvořilo vrchol v dosavadním československo-západoněmeckém poměru, bez ohledu na to, že se tehdy vyslovovaly vlivné kruhy zvláště v Bavorsku proti tomuto procesu.135 Koncem
března 1975 přijel do Prahy poprvé nedávno nastoupivší šéf západoněmecké
diplomacie H.-D. Genscher, aby dohodl zintenzivnění hospodářské a technické spolupráce.136 Koncem července téhož roku pak došlo v Helsinkách ke
schůzce prezidenta G. Husáka a předsedy vlády L. Štrougala s kancléřem
H. Schmidtem, kde bylo vyjádřeno „odhodlání pokračovat v rozvíjení dobrých sousedských vztahů“, a kde byl Husák pozván k návštěvě Spolkové republiky.137 Závěrečný akt helsinské konference ostatně opakoval – a ovšem
rozvíjel – závazky pražské smlouvy včetně respektování svrchované rovnosti,
územní celistvosti a také zavržení užití síly v mezistátních vztazích,138 což
134) Srov. např. H. HAFTENDORN, Sicherheit und Stabilitt. Aussenbeziehungen der Bundesrepublik
zwischen ölkrise und Nato-Doppelbeschluss. München 1997.
135) Např. tehdejší bavorský ministerský předseda Goppel se na 25. sudetoněmeckých dnech
v květnu 1974 vyslovoval otevřeně proti ratifikaci smlouvy s tím, že neřeší tzv. sudetoněmeckou
otázku.
136) Srov. zprávu, otištěnou v: DČZP 1975, s. 106–107.
137) Tamtéž, s. 360.
138) V té souvislosti byly příznačné výhrady k některým článků Závěrečného aktu z Helsinek ze
strany CDU/CSU při ratifikaci dokumentu v Bundestagu; srov. např. T. G. ASH, W imieniu Europy Niemcy i podzielony kontynent, s. 283 nn.
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spolu s dalšími články (mj. spoluprací mezi státy, ale také kontakty jednotlivých občanů) podnítilo další rozvoj vztahů též mezi Prahou a Bonnem, a to
již nejen v rovině politických reprezentací, ale – byť jen postupně – i v rovině
dalších organizací (např. odborů a kulturních institucí), jakkoliv z československé strany byly pochopitelně podobné kroky striktně řízeny a limitovány.
Když přijel prezident G. Husák 10. dubna 1978 na historicky první návštěvu hlavy československého státu do (západního) Německa, vyhlásil, že
bude usilovat o zlepšování vzájemných vztahů „schrittweise“, tedy postupně,
krok za krokem. Při projevech všech zúčastněných státníků pak zazněla slova
o temné, ale i světlé společné minulosti, kterou je třeba poznat a překonávat,
obě strany se též přihlásily k odkazu Helsinek (z něhož ale tehdejší prezident
W. Scheel svému čs. kolegovi významně připomněl též „vývoj situace v postavení občanů ve státech našich sousedů“). Nejdůležitějším výsledkem
návštěvy byla společná deklarace z 11. 4., v níž se obě strany zavázaly „v souladu se smlouvou vyvinout další úsilí zaměřené na široký rozvoj na základě
rovnoprávnosti a vzájemné výhodnosti ...“139 Kontakty měly být ovšem rozvíjeny nejen v oblasti politické a hospodářské, ale měly směřovat k „prohlubování politického dialogu na různých úrovních“, čemuž daly brzy výraz pokusy o partnerství měst v obou státech. Zdůrazněna byla též nutnost
objektivního, věcného informování ve druhé zemi, a pak prohloubení vztahů
kulturních, k čemuž směřovala současně podepsaná dohoda o kulturní spolupráci. Dalším výsledkem byl závazek pravidelných každoročních konzultací šéfů diplomacií, definitivně pak zahájené návštěvou H.-D. Genschera
v Praze koncem roku 1980.140 Československá strana hodnotila výsledky
kladně, ministr Chňoupek před Federálním shromážděním ještě na podzim
následujícího roku vyslovoval „spokojenost s dosaženou úrovní vztahů“ a potvrzoval „zájem rozvíjet všechno pozitivně“, což mělo navenek demonstrovat
dobrou vůli Prahy k uvolňování napětí v Evropě.141 Brzy ale přišla změna.
Těžiště politické aktivity SRN se po nástupu vlády Helmuta Kohla přesunulo znovu jednoznačně západním směrem, mj. intenzifikací kooperace
s USA. Již to nemohlo vztahy k východním sousedům Německa nepoznamenat, navíc krizi ve vztazích mezi Bonnem a Moskvou (do níž se samozřejmě
odvíjela i kvalita poměru sovětských satelitů k západnímu Německu) ještě poznamenalo definitivní rozhodnutí o rozmístění amerických raket, které na

139) Srov. její text v DČZP 1978, s. 111–115.
140) Genscher dlel v Praze 20. prosince 1980; srov. zprávu ČTK z téhož dne, DČZP 1980,
s. 450–451.
141) Výklad B. Chňoupka před Federálním shromážděním 24. října 1979, DČZP, 1979, s. 406.
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podzim 1983 vyprovokovalo okázalá protiopatření Sovětů v ČSSR a NDR.
V případě Československa (a také Polska) k tomu přistoupila nová aktivita
svazů vysídlenců, které se ale nyní dostávalo výraznější podpory nejen od
zemských reprezentantů, ale i nové vlády. Tyto postoje v jistém ohledu vyvrcholily účastí spolkového prezidenta Karla Carstense na 35. sudetoněmeckých dnech v červnu 1984, a o dva roky později také – poprvé v historii Spolkové republiky – účastí kancléře samotného, proti čemuž v Praze (celkem
pochopitelně) protestovali jako proti jevu, jsoucímu „v rozporu s duchem a literou“ prosincové smlouvy a také deklarace z roku 1978.142 Změněná atmosféra pak byla znát i z publikovaných prohlášení při vzájemných návštěvách
ministrů H.-D. Genschera a B. Chňoupka v tomto období. Jestliže se ještě při
návštěvě šéfa německé diplomacie v únoru 1983 diskutovalo především o nedávném návrhu Varšavského paktu o smlouvě o nepoužití vojenské síly ve vzájemných vztazích, pak o půl druhého roku později jeho čs. kolega i veřejně
přiznával hloubku rozdílů ve vzájemných názorech i to, že – v důsledku rozmístění raket – je stávající situace „jedna z nejvážnějších od konce druhé světové války...“143 Obrat zpočátku nesignalizovala ani výměna vládní garnitury
v Moskvě na jaře 1985, když jedním z prvních kroků M. S. Gorbačova bylo
v dubnu téhož roku prodloužení smlouvy o Varšavském paktu o dalších dvacet let. K postupné proměně ve vztazích SRN – SSSR začalo docházet až od
léta 1986, přičemž jakýmsi pomyslným zlomem byla návštěva nového spolkového prezidenta Richarda von Weizsäckera v Moskvě v červenci následujícího roku.144 Gorbačovem postupně stále prosazovaná vize „evropského
domu“ od Atlantiku po Ural nemohla neovlivnit i poměr Praha-Bonn, jak ukázala nejvýrazněji několikrát odložená návštěva kancléře H. Kohla do Prahy.
Kohl přivezl koncem ledna 1988 do metropole na Vltavě celý balík otázek, o nichž byla ještě před několika lety diskuse prakticky nemožná, např.
nejen problémy vztahů hospodářských, ale též vlivy ekologické, nejen prohlubování vztahů politických v rámci elit, ale též problém „ještě intenzivnější účasti občanů našich zemí na výměně a spolupráci“, což mělo být dosaženo větší prostupností hranic.145 Kancléřův pražský projev se pak nesl
ideálem „překonání rozdělení Evropy“ a také vytvořením stabilní, zajištěné
úrovně ozbrojených sil..., aby jim byla odebrána jakákoliv schopnost nena142) Srov. např. text prohlášení FMZV z 12. června 1984, DČZP 1984, s. 263; Chňoupek tehdy reagoval na Carstensovu účast dokonce odvoláním tehdejšího velvyslance D. Spáčila z Bonnu.
143) Srov. Chňoupkův rozhovor z 13. července 1984, DČZP 1984, s. 301–302.
144) T. G. ASH, W imieniu Europy. Niemcy i podzielony kontynent, s. 513–14.
145) Srov. Kohlův rozhovor pro Rudé Právo z 23. ledna 1988.
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dálého útoku.“146 Také čs. představitelé hovořili o potřebě „vytváření nového ovzduší“ ve vzájemných vztazích, a B. Chňoupek dokonce při následující (a poslední) návštěvě Bonnu v srpnu téhož roku zdůrazňoval, že „politické styky ... dosáhly nového stupně.“ V praxi se to ale příliš neprojevilo,
jak ukazoval osud neustále odkládané dohody o zřízení kulturních
středisek.
Poslední komunistická vláda v čele s Ladislavem Adamcem byla ochotna
přistoupit k jistému rozšíření vztahů s SRN, samozřejmě především v ekonomické oblasti. Brzy byla ale konfrontována s celkovou proměnou klimatu
ve svém sousedství, jejímž projevem byla mj. už zmíněná masová emigrace
Němců z NDR přes Maďarsko na Západ. Shromažďování dalších na západoněmecké ambasádě v Praze bylo nakonec hlavním důvodem poslední návštěvy H.-D. Genschera v „komunistické“ Praze.147 Rozhodnutí Adamcova
kabinetu z konce září 1989, umožnit východoněmeckým uprchlíkům vycestovat do Spolkové republiky, bylo pak také posledním aktem „německé“
politiky ČSSR. Se záchvěvy sousedního rigidního Honneckerova režimu se
otřásl i ten v Praze, aniž jej po listopadových demonstracích přežil.

9.
Politika první post-listopadové reprezentace v čele s novým prezidentem
V. Havlem vůči Německu vycházela z přesvědčení, že svoboda v obou zemích je spojitou nádobou, která (jak to Havel vyjádřil při přejímání ceny
Karla Velikého v květnu 1991) souvisí se „sebeosvobozováním národů
střední a východní Evropy z pout totalitního systému“.148 Z toho pak –
vedle přesvědčení, že uspořádání poměru k Německu je nejdůležitějším
cílem pražské zahraniční politiky – vycházely i její kroky vůči Bonnu, resp.
Berlínu.
Skutečnost, že první Havlova zahraniční cesta na samém počátku ledna
1990 – tři dny po jeho zvolení hlavou státu – vedla právě do obou německých
států, byla stejně symptomatická, jako pohled jím a novým ministrem zahraničí, Jiřím Dienstbierem ztělesňované skupiny na problém německého znovusjednocení, který se stával stále aktuálnější. Vlády nejen v Moskvě a Varšavě, ale též v Paříži a Londýně se – zcela pochopitelně – obávaly potenciální
síly osmdesátimilionové německé velmoci a snažily se proces sjednocení

146) Srov. Kohlův projev (i projevy L. Štrougala) v DČZP, 1988, s. 18–20; 21–23.
147) Komuniké, vydané po rozhovorech, se o tom ovšem vůbec nezmiňovalo, srov. DČZP 1989,
s. 522–524.
148) V. HAVEL, Vážení občané... Projevy červenec 1990 – červenec 1992. Praha 1992, s. 77.
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alespoň zpomalit.149 Vedení nové čs. diplomacie, jejíž šéf J. Dienstbier pro
něj plédoval ještě v časech disidentských, jej naopak podporovalo. Ačkoliv
byly známy nedávné revizionistické výroky některých německých politiků
(např. ministra financí Th. Waigela) ve vztahu k německo-polských hranicím
podobně jako prétense sudetoněmeckých organizací, Dienstbier při návštěvě
Německa popřel jakékoliv obavy z možných německých nároků.150 Koordinace politického postupu s Polskem (a tedy hledání dodatečných záruk ze
strany Bonnu), nabízená polskou diplomacií, byla pak odmítnuta, když vedení Černínského paláce nevěřilo v možnost prosazení neplatnosti Mnichova ex tunc a legalita transferu Němců (který Havel i Dienstbier odsuzovali i jako proces) byla zdánlivě dostatečně ošetřena deklarací z Postupimi.151
V poměru bilaterálním pak prezident sám zvolil tón, vycházející z přesvědčení, „že se už nemusíme bát jedni druhých...“, jehož výrazem byla pak jeho
památná omluva Němcům za transfer jako údajnou pomstu v podobě odsouzení „nemorálního principu kolektivní viny“.152 Netřeba dodávat, nakolik taková slova povzbudila nároky sudetoněmeckých vysídlenců (a ovšem nejen
jejich), ještě více pak samozřejmě naděje na jejich prosazení posílily důvěrné
nabídky dvojího občanství ze strany některých českých politiků v následujícím roce.
Základem mezistátních vztahů demokratického Česko-Slovenska se Spolkovou republikou se měla stát nová čs.-německá smlouva, s jejíž přípravou zahraniční úřady v obou metropolích začaly na počátku roku 1991. Původní požadavky Bonnu na teoretickou možnost kolektivního návratu sudetských
Němců „do vlasti“ a materiální podporu německé menšiny v ČSFR, vznesené tehdejším státním tajemníkem D. Kastrupem, ovšem Praha odmítla.
V květnu 1991 ale prezident Havel – právě při přejímání zmiňované ceny
Karla Velikého – nabídl mj. možnost individuálního návratu těch sudetských
Němců, kteří se chtějí vrátit, přiznání jim čs. občanství a účast na privatizaci,
a to výměnou za rezignaci na další majetkové nároky ze strany Bonnu
a uznání neplatnosti „Mnichova“ od samého počátku.153 Úřední spolková
149) K tomu nejlépe T. G. ASH, W imieniu Europy Niemcy i podzielony kontynent, kap. VII; J. KIWERSKA, Międzynarodowe uwarunkowania zjednoczenia Niemiec, in: L. JANICKI, B. KOSZEL,
W. WILCZYŃSKI (ed.), Zjednoczenie Niemiec. Studia politologiczno-ekonomiczno-prawne. Poznaň 1997, s. 97–133.
150) Srov. J. DIENSTBIER, Od snění k realitě. Vzpomínky z let 1989–1999. Praha 1999, s. 58 n.
151) J. ŠEDIVÝ, Černínský palác v roce nula (Ze zákulisí polistopadové zahraniční politiky). Praha
1997, s. 76–82.
152) Srov. projev při návštěvě R. von Weizsckera 15. března 1990, in: V. HAVEL, Projevy. Praha
1990, s. 81.
153) J. DIENSTBIER, Od snění k realitě, s. 284.
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místa v čele s kancléřem H. Kohlem ale na tuto jistě velkorysou nabídku nereagovala, a jak pro organizace vysídlenců, tak pro jejich bavorské patrony
z CSU v čele s M. Streibelem byla – jak ukázala rezoluce v Ansbachu v červenci 1991 – beztak nedostatečná, když z jejich strany trval požadavek práva
„na kmenovou vlast“. Ze strany mluvčích sudetských Němců pak bylo stále
častěji potvrzováno, že více než o jakékoliv finanční odškodnění (o něž usilovala např. bavorská vláda154) jim jde – řečeno slovy Fr. Neubauera – „o naturální restituci“ v českých zemích. To nakonec vedlo k tomu, že majetkové
záležitosti byly ze smlouvy, parafované v říjnu 1991, vyloučeny.
Tzv. Smlouva mezi ČSFR a SRN o dobrém sousedství a přátelské spolupráci155 mohla být nakonec podepsána – po mnoha odkladech z německé
strany – až 27. února 1992 za již měnícího se politického klimatu. Ačkoliv
chtěla směřovat především do budoucna, k budování „dobrého sousedství“
a k překonání „rozdělení Evropy“, její preambule hovořila o obětech války
a také o „vyhnání“ (jež tím dávala do shodné roviny156), ze zásadních požadavků čs. státního interesu pak fakticky jen opakovala neplatnost „Mnichova“ odkazem na smlouvu z roku 1973. Článek 2 sice deklaroval respektování
„územní celistvosti“ a neporušitelnosti... hranic“. V čl. 3 se ale hovořilo
o hranicích „existujících“, v německém termínu označovaných za bestehende,
což podle kritiků textu skrývalo potenciální revizionistický účel. Československá strana navíc vyšla Bonnu vstříc i doprovodným dopisem J. Dienstbiera H.-D. Genscherovi z téhož dne, v němž bylo obsaženo prohlášení vlády,
podle kterého měla s perspektivou začlenění Česko-Slovenska do Evropských
společenství „vzrůstající měrou vytvářet možnosti, aby se také občané SRN
mohli usazovat v ČSFR,“ německé komentáře ale označily tento příslib za
nedostatečný.
Kancléř H. Kohl se nedlouho před podpisem smlouvy přirovnal za dědice
K. Adenauera s tím, že jeho výkon vůči Západu, zvláště Francii zopakoval
vůči sousedům Německa na východě. Podobné tóny, srovnávající německo-

154) Na podzim 1991 M. Streibl otevřeně prohlásil, že sudetským Němcům má být vrácen ten „jejich“ majetek v Československu, který je v současnosti v rukou československého státu, a snažil
se zabránit, aby byl privatizován !
155) Srov. její text, publikovaný např. v. J. DEJMEK, J. KUKLÍK, J. NĚMEČEK, Kauza: tzv. Benešovy dekrety. Historické kořeny a souvislosti. Praha 1999, příl. č. 13. Podrobný rozbor
např. M. KUNŠTÁT, Německo a Česká republika, in: V. Handl et cons. (eds.), Vztahy SRN ke
státům střední Evropy. Praha 1998, s. 201–203.
156) Tehdejší šéf pražské diplomacie přitom jasně termínem „vyhnání“ označoval – stejně jako publicistika sudetoněmecká – celý proces transferu, což mj. doložila i jeho kritika důvodové zprávy
ke smlouvě, která chtěla tento citově zřetelně zabarvený pojem vztáhnout na tzv. divoký odsud
před konferencí v Postupimi. Srov. J. DEINSTBIER, Od snění k realitě, s. 363–365.
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francouzský poměr „po válce“ a česko(slovensko)-německé vztahy na počátku devadesátých let, zazněly i v projevu V. Havla při podpisu smlouvy. Ta
se však z mnoha důvodů nemohla stát malou repeticí paktu Charlese de
Gaulla s K. Adenauerem z ledna 1963, již proto ne, že Bonn v letech šedesátých nemohl vztahy s Paříží zatěžovat (problematickými) požadavky plynoucími z půl století staré minulosti, zatímco v případě ČSFR byly – stále
méně zastíranou formou – vznášeny. S dědictvím minulosti se tak po rozdělení československého státu musela začít vypořádávat i nová česká vláda. Leccos prokazatelně naznačuje, že – bez ohledu na známou deklaraci z ledna
1997 – bude zátěž „společných dějin“ – ale samozřejmě nejen ona! – zatěžovat česko-německé vztahy i nadále.
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kapitola třetí

Vzestupy a pády politických utopií:
Československo, Rusko a Sovětský svaz

1.
Složitost, s jakou se vyvíjely vztahy mezi Československem a východní velmocí již od momentu vzniku republiky, náleží jistě k dějinným paradoxům,
zvláště uvědomíme-li si důležitost, jakou Rusko hrálo v českém kulturním
i politickém myšlení již od dob národního obrození. Česká občanská politika
v čele Karlem Kramářem – budoucím prvním ministerským předsedou republiky – udržovala čilé kontakty s ruskými vládními kruhy již dlouho před
rokem 1914 a na počátku první světové války dospěla dokonce k vizi, podle
níž osvobození Čechů z habsburské říše mohla přinést jedině ruská vojska,
ovšem s vyústěním do začlenění českého království v romanovské impérium.1
Rusko jako evropská velmoc – koncem světové války díky kruté občanské
válce, do níž upadlo po vítězství bolševické revoluce na podzim 1917, ovšem
spíše potenciální než reálná – hrálo důležitou roli i v zahraničně-politických
kalkulech prakticky všech českých politických proudů právě zrozené republiky. Všechny politické směry s výjimkou levice sociální demokracie pak také
jednoznačně odmítaly tamní vítězící bolševickou diktaturu s v čele s V. Leninem, zde ale vnější shoda končila.
Prezident T. Masaryk hned v prvním poselství Národnímu shromáždění
22. prosince 1918 deklaroval, že „silného Ruska, sjednoceného federativně,
my všichni potřebujeme“, současně ale vyjádřil pochybnosti, „že si Rusko bez
1) Srov. J. WERSTADT, Politické plány české Maffie v prvním roce války. Naše revoluce 6, 1930, č. 4;
doplňme jen, že proti takové vizi se vyslovoval ještě před odchodem do ciziny jak Masaryk, tak
i mladý E. Beneš jako jeden ze spoluzakladatelů domácí protirakouské sítě.
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pomoci Spojenců brzo dovede pomoci.“2 Podobný názor sdílel i první
(a dlouholetý) ministr zahraničí, Edvard Beneš, jenže ani on, ani prezident
si nepředstavovali, že by takovou „pomocí“ vnitřním konfliktem zmítanému
Rusku – v němž bylo uvězněno n.b. i nejméně šedesát tisíc českých a slovenských legionářů – měla být vojenská intervence. Právě s ní, a to s aktivní
účastí čs. vojska, ale počítala jak část západních vládních kruhů, především
francouzská politika, tak čs. premiér Kramář. Ten zamýšlel přispět k obnově
silného, centralizovaného Ruska (bez něhož mu byla v budoucnu bezpečnost
Československa nepředstavitelná) nejen československou armádou, ale též
podporou výstavby nových vojsk z ruských zajatců na čs. území.3 Proti moderovaným přístupům rodícího se „Hradu“ ale neuspěl, stejně jako návrhy
britského ministra války W. Churchilla, aby se čs. divize obrátily ze Sibiře na
severozápad Ruska, a probojovaly se k Archangelsku.
Intervenční, a vzhledem k situaci v samotném Rusku málo realistické
plány nepodporovala ani nálada většiny domácího veřejného mínění, ani je
nepřijímala většina českých a slovenských vojáků, toužících snad po obnově
demokratického Ruska, ale nikoliv po podpoře ruských „bílých“ generálů
v čele s admirálem Kolčakem.4 Ačkoliv pražská vláda ještě v létě 1919 podmíněně akceptovala jistou účast čs. divizí na možné protisovětské intervenci,
již na podzim jejich zapojení do války kategoricky zamítla a Západ byl naopak žádán o pomoc při evakuaci čs. legií ze Sibiře. Počátkem roku 1920 pak
Beneš i veřejně prohlásil, že „znovuvybudování velkého Ruska nemůže být
dílem Děnikinových a Kolčakových bodáků a kulometů...“, přičemž ohlásil
i zásady nového kursu, který Praha vůči Rusku zamýšlela sledovat – „bude
neutrální k vnitřním problémům a v dohodě s našimi spojenci bude navazovat styky s hospodářskými faktory jednotlivých částí Ruska.“5
Program neutrality spojený s hospodářskou penetrací (po níž ostatně volala
většina českých hospodářských kruhů) československé vlády důsledně prosazovaly i v následujícím období. Ještě počátkem února 1920 byla mezi zástupci
politického vedení čs. vojska a bolševické Rudé armády podepsána v Kujtunu
dohoda o podmínkách evakuace čs. legií.6 V dubnu téhož roku Beneš signali2) T. G. MASARYK, Cesta demokracie. Soubor projevů za republiky. I., 1918–1920. Praha 1933, s. 19.
3) Srov. např. Z. SLÁDEK, Karel Kramář a Rusko v roce 1919. Slovanské historické studie 9, 1971,
zvl. s. 156 nn.
4) K tomu viz brilantní studii: R. SAK, „Mohutný sen“ Bohdana Pavlů. Český příspěvek k pokusu o demokratickou přestavbu Ruska, in: Acta contemporana. Praha 1998, s. 336–355.
5) Srov. Benešův projev v Národním shromáždění 31. ledna 1920, in: E. BENEŠ, Problémy nové Evropy a zahraniční politika československá. Praha 1924, s.47–48.
6) Srov. její text v: Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů (dále jen
DČSSV), sv. I., Praha 1975, č. 263.
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zoval šéfu sovětské diplomacie Georgiji Čičerinovi ochotu k navázání „normálních“ styků a počátkem června již diskutoval o možných obchodních vztazích s vedoucím sovětské obchodní mise v Londýně L. B. Krasinem. V právě
probíhající rusko-polské válce, v níž se fakticky rozhodovalo přinejmenším
o budoucnosti celé východní části kontinentu, pak Praha vyhlásila striktní neutralitu, kterou podepřela i omezenými vojenskými opatřeními.7
Beneš nevěřil v nebezpečí bolševického vpádu do republiky, a i z toho důvodu striktně odmítal začlenění ČSR do jakýchkoliv mezinárodních kombinací s protisovětským ostřím, o nichž uvažovala část západních, především
francouzských diplomatických kruhů. Proti tomu položil naopak vlastní alternativu v podobě základů Malé dohody, směšující k obraně post-versailleského (a post-trianonského) statu quo, v němž republika existovala. Zdrženlivé linii v tomto ohledu pak vedení československé diplomacie zůstalo věrné
i po té, co válka na východě skončila polským vítězstvím a podpisem míru
v Rize. Ještě v říjnu 1920 Beneš instruoval své vyslance, že ČSR „nemůže
vzít zodpovědnost za mír v Rize uzavřený“, aby tak položil základ k dalšímu
kánonu své východní politiky.8 Nedůvěra v trvanlivost geopolitického uspořádání v této části Evropy, projevující se nejen v rezervovanosti vůči stávajícím polsko-ruským hranicím, ale též vůči existenci baltických republik, zůstala ostatně v úvahách vedoucích činitelů čs. zahraniční politiky přítomna
i v budoucnu, aby se – samozřejmě v transformované podobě – znovu projevila i v letech druhé světové války.
Bylo-li vedení pražské zahraniční politiky skeptické k trvanlivosti politicko-geografického uspořádání východní Evropy, je třeba zdůraznit, že
v Praze nevěřili ani v trvanlivost stávajícího rigidního Leninova bolševického
režimu, utvrzeného v občanské válce. Beneš (stejně jako Masaryk) věřil že
režim, má-li přežít, bude muset projít transformací do demokratičtější a federalistické podoby, a zde již viděl i příležitost pro ČSR, která měla přispět
jak k rekonstrukci Ruska, tak – zvláště výchovou jeho inteligence z řad emigrantů9 – k jeho pozdější demokratizaci. I když pozdější vývoj přinutil české
demokraty ke korekturám těchto pohledů, základní koncepce, shrnutá do
7) K tomu stále nejpodrobněji V. OLIVOVÁ, Československo-sovětské vztahy v letech 1918–1922. Praha
1957, zvl. kap. VII.
8) Srov. podrobněji J. DEJMEK, Edvard Beneš a fenomén Ruska mezi světovými válkami. SlovPř 2001,
č. 2, s. 171–172, tam citovány konkrétní dokumenty.
9) V Československu se usadilo postupně 15 až 20 tisíc politických emigrantů z Ruska, které podporovalo mj. i pražské ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím tzv. Ruské pomocné akce.
Přitom podporou ruského exilové školství čeští demokraté prokazatelně mysleli na výchovu inteligence a úřednictva pro budoucí, demokratické post-bolševické Rusko. Srov. např. S. TEICHMANOVÁ, Rusko v Československu Bílá emigrace v ČSR 1918–1939. Praha 1993.
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hesla „otevřít Rusko Evropě“ byla vytyčena a pražská diplomacie se pokoušela o její praktickou realizaci.
Prvním krokem k přímým vzájemným mezistátním vztahům mezi ČSR
a sovětským Ruskem byla výměna tzv. repatriačních misí v červenci 1920, jejichž praktickou kompetenci se československá strana snažila od počátku
roku 1921 postupně rozšiřovat. Pozvolna byl obnovován vzájemný obchod,
zahájena jednání o první čs.-sovětskou obchodní smlouvu a v létě 1921 obě
strany vyslaly do příslušných metropolí i početnější obchodní mise, které začaly postupně fakticky suplovat roli diplomatických zastupitelských úřadů.10
V téže době se Československo zapojilo i do tzv. Ruské pomocné akce, která
měla v zemi zachvácené otřeným hladomorem přinést úlevu především řadovým Rusům. Šéf čs. diplomacie pak vlastní diplomatickou aktivitou v Ženevě i jinde inicioval i další pomoc, aniž to ale jakkoliv prejudikovalo postoj
Prahy k samotnému bolševickému režimu, vlastně právě naopak.
Beneš byl přesvědčen, že – jak to vyjadřovala jedna z jeho instrukcí pro čs.
vyslance v cizině – nejlepší taktikou vůči sovětským vládcům, potýkajícím se
s vážnými ekonomickými a sociálními obtížemi, je „pomalý postup a vynucovat krok za krokem koncese stanovisku protibolševickému, postupně dávat
koncese politické, diplomatické, právní a hospodářské dnešnímu režimu...“11
S takovým programem odjížděla i čs. delegace na mezinárodní konferenci do
Janově na jaře 1922, jež se měla zabývat mj. programem hospodářské rekonstrukce Ruska a jeho re-integrací do evropských ekonomických vztahů.
Jestliže ale Beneš volal po jednotném postupu západních demokracií vůči sovětskému režimu, neuspěl – podobné jednotné fronty byl Západ stěží schopen o šedesát let později v konfrontaci s Brežněvovou expansí, nikoliv ale
počátkem dvacátých let. Zatímco došlo ke svárům mezi britskou a francouzskou delegací, využili Rusové konference k finalizování svých předcházejících kontaktů s Berlínem k podpisu tzv. rapallské smlouvy z 16. dubna 1922,
jež – především svými důsledky dlouhodobějšími v podobě intimní německosovětské spolupráce hospodářské a vojenské – znamenala vážnou ránu silám,
hájícím post-versailleské evropské uspořádání.12 Pro ČSR bylo jediným pozitivem z Janova navázání přímých kontaktů s vedením sovětské diplomacie,

10) Srov. k tomu např. Z. SLÁDEK, Hospodářdské vztahy ČSR a SSSR 1918–1938. Praha 1971.
11) Archiv ministerstva zahraničních věcí (dále jen AMZV), Telegramy odeslané 1922, č. 36–45/22.
Benešův cirkulář z 13. ledna 1922.
12) Srov. např. O. GROEHLER, Selbstmördersiche Allianz. Berlin 1992 (též český překlad: Sebevražedné spojenectví. Německo-sovětská vojenská spolupráce 1920–1941. Praha 1997), z ruské
strany nejlépe J. L. DJAKOV, T. S. BUŠUJEVA (eds.), Fašistskij měč kovalsja v SSSR. Moskva
1993.
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s nímž bylo dohodnuto uzavření prvních prozatímních mezistátních smluv
mezi ČSR a sovětským Ruskem a sovětskou Ukrajinou.
Smlouvy z 5. resp. 6. června 1922, podepsané v Praze Benešovými
náměstky Václavem Girsou, Janem Dvořáčkem a sovětským zástupcem
P. N. Mostovenkem, v zásadě naplňovaly předcházející program „ruské“ politiky.13 Zakotvovaly vzájemné hospodářské a obchodní vztahy mezi smluvními stranami, současně výslovně stanovovaly neutralitu v případě konfliktu
jedné z nich s třetí mocností. Zakládaly také faktické diplomatické i konzulární vztahy včetně obecných diplomatických práv pro zastupitelské úřady,
aniž ovšem došlo ke vzájemnému uznání de iure. K němu mělo dojít po
mnoha odkladech až o dvanáct let později.
Vedení pražské zahraniční politiky bylo připraveno formálně uznat sovětský
režim již v průběhu roku 1924, kdy jej uznala Velká Británie, Itálie a později
i Francie, Beneš dokonce sehrál úlohu jistého prostředníka mezi Moskvou
a Paříží, což mělo Sověty mj. přesvědčit, že nedávno podepsaná spojenecká
smlouva s Francií nemá protisovětské ostří. Čs. diplomacie se tehdy pokusila
přispět i k překonání propasti mezi Svazem a Rumunskem (kterou vyvolalo připojení Besarabie k Rumunsku v roce 1918), ale marně – právě Malá dohoda,
resp. protisovětské postoje dvorů v Bukurešti a Bělehradě se staly brzdou smělejší pražské „východní“ politiky, kterou měly zůstat celou další dekádu, samozřejmě vedle jejích tradičních oponentů z řad české a slovenské pravice.
Pro vedení pražské diplomacie přitom bylo příznačné, že požadovalo, aby
připravované nóty vyjadřující formální diplomatické uznání obsahovaly i závazek nezasahování do vnitřních záležitostí druhé strany, tedy jakousi pojistku proti podpoře komunistických aktivit v republice, fungující již od počátku dvacátých let. Příčinou nezdaru negociací, finalizovaných na jaře
1925, se ale nestala tato podmínka (kterou ostatně Moskva ani v jiných případech nebrala vážně14), ale otázky majetkové, když čs. strana vznesla požadavek náhrady za majetky čs. občanů v Rusku, proti kterým Sověty záhy
vyrukovaly s absurdními protinároky, vycházejícími z údajných škod spáchaným čs. legionáři.15 K normalizování vztahů tehdy nedošlo, a nezdařil se ani

13) Text čs.-ruské smlouvy viz v: DČSSV, sv. I, č. 447, s. 546–550.
14) Podpora komunistických stran jako sekcí Moskvou řízené Komunistické internacionály se
ostatně stala již tehdy příčinou přerušení diplomatických vztahů mezi SSSR a některými státy,
poprvé Velkou Británií roku 1927. Z téhož důvodu např. některé státy včetně USA uznaly SSSR
až ve třicátých letech a některé menší evropské země (např. Nizozemí, a do roku 1940 též Jugoslávie) se k tomuto kroku v meziválečném období neodhodlaly vůbec.
15) Příslušnou dokumentaci viz v AMZV, PZ Moskva 1925 a 1926, k tomu nejlépe S. KALAŠNIKOVOVÁ, Otázka uznání SSSR de iure v politice Československa v letech 1924–1926. Praha 1984.
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další pokus učiněný počátkem následujícího roku. Tehdy, po posílení pravice
v nedávných parlamentních volbách v ČSR, se ovšem šance na normalizování vzájemného poměru umenšily, a když v dubnu 1926 Beneš, který získal
informace o chystané nové německo-sovětské politické smlouvě, varoval před
jejím nebezpečím Západ,16 došlo v poměru mezi Moskvou a Prahou k dalšímu ochlazení, které trvalo až do počátku třicátých let.
Pro československou diplomacii, jejíž šéf ještě roku 1926 doufal v jakési
„východoevropské“ Locarno, jímž by bylo sovětské Rusko znovuzačleněno
do evropských mezinárodních vztahů na straně sil hájících poválečné uspořádání, zůstával nedořešený poměr k východní velmoci nejpalčivějším desideratem.17 V době vlády tzv. černo-zelené koalice byla ale normalizace vztahů
takřka vyloučena z důvodů vnitropolitických, navíc ji komplikovala – svoji
podporou „revolučních sil“ v republice – i politika sovětská. Pro sovětský tisk
Beneš zcela absurdně zůstával jedním z organizátorů jednotné „antisovětské
fronty“, sovětské bezpečnostní orgány šikanovaly stále otevřeněji čs. diplomaty, což posléze vyvrcholilo (samozřejmě zcela vykonstruovaným) obviněním legačního tajemníka čs. zastupitelského úřadu z pokusu o atentát na japonského velvyslance, a tedy vehnání Svazu do války s Japonskem. Jakékoliv
oteplení pak po roce 1928 ztěžoval i nový kurs Kominterny v podobě prosazované tzv. bolševizace komunistických stran, jež nyní bojovala především
proti reformistickým socialistům, tedy hlavním oporám Hradu v ČSR.18 Pro
sovětskou oficiální politiku pak Praha zůstávala až do roku 1933 jen poslušným klientem Paříže, a Moskva také neváhala – jak to nejvýrazněji osvědčila
v době zápasu Československa proti německo-rakouské celní unii – zaujímat
opačná stanoviska, než Francie a její spojenci včetně ČSR.
Ještě v roce 1932 karikovala oficiosní Izvěstija Beneše jako patrona evropského „protisovětského“ zbrojení. Vývoj v Evropě, především vzmach nacistických sil v Německu – do té doby hlavním politickém i hospodářském partneru SSSR – ale brzy přinutil Moskvu k hledání zahraničně-politických
alternativ k dosavadní „rapallské“, tj. protiversailleské linii. S postupnou
změnou poměru sovětsko-francouzského v letech 1932–33 pak měla nastat
i dlouho očekávaná změna vztahů sovětsko-československých.
16) Chystaná smlouva, podepsaná pak v Berlíně v dubnu 1926, totiž programově zbavovala Německo, krátce se předtím zavázalo ke vstupu do Společnosti národů, některých povinností plynoucích z Paktu Společnosti.
17) Srov. např. příslušnou pasáž projevu E. Beneše před zahraničními výbory parlamentu 9. prosince
1926, in: E. BENEŠ, Boj o mír a bezpečnost státu. Praha 1934, s. 370–371, ad.
18) Sovět. hledisko viz např. v: A. I. SOBOLEV (red.), Outline History of the Communist International. Moscow 1971, s. 272 nn., k tomu např. J. DEGRAS (ed.), The Communist International
1919–1942. Documents, sv. II. London 1958.
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2.
Nástup Adolfa Hitlera v Německu a jeho první kroky přinesly změnu sovětského oceňování Francie a jejích spojenců včetně Československa, i když sovětská politika zpočátku preferovala možnou spolupráci s Varšavou.19 Už
v červnu 1933 psal tehdejší delegát ČSR v Moskvě Josef Košek, že „Sovětský
svaz hledá nyní usilovněji než dříve cesty ke sblížení s Malou dohodou...“,
o měsíc později svedla diplomaty obou zemí k první společné akci příprava
tzv. Úmluvy o definici útočníka, který pak vedle nich podepsali zástupci
ostatních států Malé dohody a Turecka.20 Na podzim téhož roku pak již
Beneš počítal SSSR k zemím, které měly zájem nejen na zachování míru, ale
též na odporu proti „dynamickým“ diktaturám. Plně také podpořil právě
tehdy nastartované francouzsko-sovětské sbližování, jehož prvním výrazem
se stal Francouzi iniciovaný návrh multilaterálního garančního paktu pro
střední a východní Evropu, pro který se později vžil pojem Východní Locarno. V prvních měsících následujícího roku se pak se svým francouzským
kolegou Louisem Barthouem podílel na nové verzi tohoto návrhu, jehož součástí měl být – vedle nové spojenecké smlouvy francouzsko-sovětské – i multilaterální pakt o vzájemné pomoci mezi SSSR, Polskem, Československem,
baltickými republikami a Německem.21
Nové mezinárodní klima usnadnilo konečně i normalizaci politicko-diplomatických vztahů mezi ČSR a Svazem. Šéf československé diplomacie sice
stále narážel na odpor části české pravice (a také jugoslávského královského
dvora), 9. června 1934 bylo ale vzájemné uznání konečně notifikováno a do
Moskvy mohl brzy přijet první řádný čs. titulář.22 Beneš byl pak odhodlán
i pro případ neúspěchu velkorysé konstrukce Východního Locarna (který se
dal předjímat z negativního postoje Berlína i Varšavy) i nadále podporovat
alespoň užší spolupráci francouzsko-rusko-československou, a to jak z důvodů bezpečnostních, tak i vzhledem k očekávanému „zpětnému“ vlivu
v SSSR samotném. I proto se v září 1934 výrazně angažoval při proceduře
přijímání Svazu do Společnosti národů, a brzy se snažil působit i v Paříži, aby
19) Srov. např. V. J. SIPOLS, Vněšnaja politika SSSR 1933–1935. Moskva 1981, zvl. hlava I, naposledy O. KEN, Collective Security or Isolation. Soviet foreign policy and Poland, 1930–1935. St. Peterburg 1997, zvl kap. 2.
20) Její text viz např. v: DČSSV, sv. II, č. 442, s. 615–618.
21) Srov. nejlépe R. KVAČEK, Jednání o Východní Pakt v letech 1934–1935, AUC PhilHist 1966, č. 3,
z ruské literatury např. V. SIPLOLS, Vněšnaja politika SSSR, zvl. hlava III.
22) Bylo jistě příznačné, že za prvního vyslance ČSR ve Svazu byl vybrán Bohdan Pavlů, muž mající
blízko k národní demokracii, který – jako šéf Odbočky Národní rady na Rusi – náležel v letech
1918–19 ke stoupencům aktivního boje čs. legií proti bolševikům. Je možné, že tím měla být zdůrazněna vůle k nezávislým postojům čs. diplomacie i po uznání sovětského režimu.
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pokračovala ve sbližování s Moskvou i po té, co tato koncepce dostala úder
zavražděním ministra L. Barthoua. Odhodlání pražských diplomatů, připojit
se k bilaterální francouzsko-sovětské alianci, jež zůstala jako torzo z Východního Locarna po zavržení Německem a Polskem, pak jen vzrostlo na
jaře 1935 po prvních výraznějších fait accompli ze strany Hitlera, zvláště nepotrestaném znovuzavedení všeobecné branné povinnosti. Od počátku
dubna 1935 byly v Praze připravovány konkrétní texty příslušných dokumentů, aby 16. května téhož roku – dva týdny po té, co byla parafována spojenecká smlouva francouzsko-sovětská – mohl Beneš a vyslanec S. S. Alexandrovskij podepsat také pakt o vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR.23
Čs.-sovětská smlouva z 16. května 1935, hlásící se k Paktu Společnosti národů, představovala jakýsi článek v zamýšleném, ale nikdy nedobudovaném
celoevropském bezpečnostním systému. Článkem 1 se obě smluvní strany zavazovaly v případě hrozby útoku „přikročit bezu odkladu k úradě o opatřeních“, nejdůležitějším článkem 2 si pak slibovaly v případě nevyprovokovaného útoku poskytnutí okamžité pomoci a podpory. Tyto závazky byly
přitom totožné se smlouvou sovětsko-francouzskou a účinnost obou dokumentů také přímo propojoval čl. 2 tzv. Podpisového protokolu, jenž ustanovoval, že „závazky o vzájemné pomoci budou mezi nimi účinné jen pokud
budou naplněné podmínky předvídané touto smlouvou a pokud bude oběti
útoku poskytnuta pomoc ze strany Francie.“24 Toto omezení, dané do
smlouvy na žádost čs. diplomacie, bylo zřejmě vyvoláno řadou důvodů, především obavou, aby ČSR nemohla být zavlečena do izolovaného konfliktu
SSSR s některou velmocí, zvláště Německem bez svých spojenců, ale i vyloučení zneužití čs.-sovětské aliance v případě nové války rusko-polské, případně rusko-rumunské. Sovětům ovšem na podzim 1938 usnadnilo jejich
zdrženlivou politiku při „zachování tváře“, což mělo v budoucnosti zejména
v ohledu ideologicko-propagačním dalekosáhlé důsledky.
Jako potvrzení nového kursu podnikl E. Beneš ještě v první polovině
června 1935 poměrně dlouhou návštěvu SSSR, kde jednal nejen s předsedou rady lidových komisařů Vjačeslavem Molotovem a šéfem sovětské
23) Srov. text smlouvy např. v: DČSSV, sv. III, č. 66, s. 123–126. K nejlepším analýzám geneze stále
náleží např. V. OLIVOVÁ, Československo-sovětská smlouva z roku 1935. ČsČH 13, 1965,
s. 477–500, z ruské strany k tomu např. S. I. PRASOLOV, Československo-sovětská smlouva o vzájemné pomoci z roku 1935, in: Studie z dějin československo-sovětských vztahů 1917–1938, Praha
1967, zvl. s. 80–98. Poslední podrobný rozbor z pera I. PFAFFA, Die Sowjetunion und die Verteidigung der Tschechoslowakei 1934–1938, München-Wien 1996, s. 58–68, trpí bohužel nespolehlivostí citací odkazovaných dokumentů.
24) Text tohoto protokolu viz DČSSV, III, č. 66, s. 126.
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diplomacie M. M. Litvinovem, ale sešel se – což nebylo obvyklé – i J. V. Stalinem, z formálního hlediska „jen“ generálním tajemníkem ÚV VKS(b).
To, stejně jako jeho zájezdy do Petrohradu, Charkova a Kyjeva nasvědčovalo mnohem většímu významu politickému návštěvy, zážitky z této sovětskými orgány nepochybně pečlivě režírované cesty pak posílily Benešův
celkově pozitivní dojem, který si odnesl s rozhovorů se sovětskou elitou.
Stejně jako řada evropských levicových a levě liberálních intelektuálů pozitivně hodnotil rozsáhlou ekonomickou a sociální modernizaci Ruska, kterou sovětský režim provedl, což samozřejmě umocnilo jeho oceňování jako
významného faktoru evropské rovnováhy proti Německu.25 Dodejme jen,
že v této interpretaci vývoje v SSSR české demokraty brzy povzbudil také
návrh nové sovětské ústavy, kterou např. publicisticky pochvaloval
i K. Čapek. Tím větší mělo být ale rozčarování po té, co se ve Svazu rozeběhla spirála teroru, v průběhu let 1936 až 1938 zasahující stále širší vrstvy
sovětské společnosti.
Ještě na jaře 1935 došlo k celkové intenzifikaci vztahů i v rovině hospodářské a finanční, jež symbolizoval mj. podpis nové obchodní a platební dohody, došlo i k navázání spolupráce na poli zbrojním a ryze vojenském, především v oblasti letecké a zpravodajské.26 V prosinci 1935 prezidentem
zvolený Beneš pak stále více považoval „ruský“ aspekt čs. spojeneckého
systému za nejdůležitější vedle Francie, když – jak to např. zdůrazňoval francouzskému ministerskému předsedovi P. Lavalovi – „díváme se na východ
i na západ a jsme přechodem...“27 Avšak mnohé z toho, co v Praze od spolupráce s Ruskem především v celoevropském rozměru očekávali, zůstalo nerealizováno. Francouzsko-sovětská aliance začala brzy stagnovat, a neoživilo
ji příliš ani vítězství francouzské levice ve volbách v květnu 1936, navíc Paříž
a Moskvu začal brzy oddělovat zásadně odlišný postoj k občanské válce ve
Španělsku. Nevyplnila se ani další podmínka bezproblémového fungování
čs.-sovětského spojenectví, když nedošlo k očekávanému podpisu smlouvy
sovětsko-rumunské a vztahy mezi Bukureští a Moskvou se naopak od podzimu 1936 stále zhoršovaly.28 Dalším „kazem“ na čistotě vzájemného poměru se brzy staly i stalinistické procesy, přerůstající stále více do celospole-

25) Detaily viz v: J. DEJMEK, Edvard Beneš a fenomén Ruska mezi světovými válkami, s. 182–183.
26) Srov. např. A. POKORNÁ, Vzájemné vztahy mezi armádami ČSR a SSSR v polovině třicátých let,
HaV 1981, č. 3, s. 52–72, a další.
27) Cit. ze záznamu rozhovoru Beneš – P. Laval 29. září 1935, otištěného v: DČSSV, III, č. 106.
28) Srov. např. G. CIORANESCO etc. (ed.), Aspects des Relations Russo-Roumaines. Rétrospectives et
orientations. Paris 1967, s. 135–142.
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čenského kataklyzmatu.29 Vedení čs. diplomacie sice mohlo – a to až do konference v Mnichově – oceňovat v zásadě antirevizionistické postoje oficiální
sovětské politiky, jistotu ohledně dalšího vývoje v Rusku ale v Praze neměli.
Právě obava z retardace k nové protiněmecké spolupráci pak nepochybně
stála i v pozadí Benešova rozhodnutí, předat do Moskvy – jak dnes víme,
podvržené – informace o údajné spolupráci části sovětské generality v čele
s M. Tuchačevským s Berlínem, což napomohlo k dalším procesům.30
Ve stínu nacistické hrozby hrál SSSR v úvahách českých a slovenských demokratů v čele s E. Benešem předůležitou roli i ve fatálním roce 1938.
V Praze kalkulovali alespoň s omezenou přímou vojenskou asistencí Rudé armády, s vydatnou pomocí leteckou a v neposlední řadě s tím, že Moskva bude
držet v šachu Polsko, jehož vláda odmítala ještě na jaře toho roku všechny
pokusy o zlepšení vzájemných vztahů. Některé kroky Sovětů, např. energický
postoj při tzv. polsko-litevské krizi v březnu 1938, mohl v tomto přesvědčení
utvrzovat, fakticky ale – zvláště v souvislosti s politikou Západu – zachovávala Moskva od jara 1938 vůči ČSR spíše zdrženlivost.31 Navenek sice sovětská diplomacie neustále zdůrazňovala ochotu vyplnit své smluvní závazky
vůči Československu, ovšem – vyplní-li je i Francie, jak stanovovala zmiňovaná smlouva. Ve stejném duchu dostal prezident Beneš odpovědi i na své
otázky sovětskému vyslanci 19. září 1938 po té, co se čs. vláda rozhodla odmítnout tzv. anglo-francouzský plán, dohodnutý v Berchtesgadenu.32 To sice
znamenalo, že Moskva vyjadřovala teoretickou ochotu poskytnou ČSR podporu podle příslušných článků Paktu Společnosti národů, v Praze si ale
dobře uvědomovali malou pravděpodobnost, že by Společnost přijala proti

29) Srov. např. R. TUCKER, Stalin u moci. Revoluce shora, 1928–1941, čes. překlad Praha 1995, zvl.
kap. 12–13 ad.; českou reflexi procesů alespoň zčásti zmapoval I. PFAFF, Česká levice proti
Moskvě, 1936–1938. Praha 1994.
30) Dokumentaci k tomu shromáždil např. J. VALENTA, Praha ve zpravodajské hře o M. N. Tuchačevského na jaře 1937, in: Studie Muzea Kroměřížska 90, 1990, s. 155–172.
31) Postoje Moskvy k jednotlivým fázím krize by ovšem mohlo detailně objasnit jen úplné zpřístupnění sovětské dokumentace; bez ní je možno vyvozovat – jak ukazují i studie z devadesátých let
– závěry namnoze zcela protichůdné. Srov. např. I. PFAFF, Die Sowjetunion und die Verteidigung
der Tschechoslowakei 1934–1938, passim, a I. LUKEŠ, Czechoslovakia between Stalin and Hitler.
The Diplomacy of Edvard Beneš in the 1930s. New York 1996. Obě byly rozebrány, konfrontací
s čs. diplomatickými dokumenty, v: J. DEJMEK, K československo-sovětským politickým vztahům
ve druhé polovině třicátých let. ČČH 1999, č. 1, s. 80–106.
32) Vyslanec Alexandrovskij na (druhou) otázku, co by SSSR učinil v případě, že by Francie zůstala
stranou a ČSR by se přesto bránila, přinesl následující odpověď: „... Sovětský svaz by v tom případě žádal, aby se vláda československá obrátila hned na Společnost národů. I kdyby rozhodnutí
Společnost národů nebylo jednohlasné [tj. ve věci posuzování německé agrese-JD], většinové
rozhodnutí by Moskvě stačilo a rozhodla by se pro pomoc Československu...“ E. BENEŠ, Mnichovské dny. Praha 1968, s. 316–317.
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útočníkovi jakákoliv opatření, jestliže by Francie a Velká Británie zůstaly stranou. Beneš se ovšem ruské „karty“ až do konce krize nevzdal, a když se po
ztroskotání jednání v Godesbergu situace vyhrotila natolik, že hrozila bezprostřední německá agrese proti republice, neváhal v noci z 27. na 28. září
požádat Moskvu prostřednictvím vyslance Z. Fierlingera „o okamžitou podporu letectvím“.33 Beneš tedy překročil onen údajný „sociální“ strach,
z něhož jej obviňoval brzy sovětský vyslanec a později desítky komunistických ideologů a historiků, Stalin ale nereagoval. Jistě i proto, že se vývoj vzápětí znovu obrátil, aby skončil u jednacího stolu v Mnichově, bez zástupců
Československa, ale též bez reprezentanta sovětského.
Deklarovaná sovětská věrnost stávajícím závazkům, tolik kontrastující
s politikou západních demokracií, přesto výrazně ovlivnila představy E. Beneše i dalších českých demokratů o budoucím zajištění státu, což se naplno
projevilo již ve druhé fázi nové války. Po uchopení moci komunisty se pak
stala důležitým ideologickým pilířem, na další čtyři desetiletí podpírajícím
přináležitost republiky k sovětskému bloku a později i přítomnost ruských
vojsk na jejích územích.

3.
Roky druhé světové války vnesly postupně do československo-sovětských
vztahů zásadní zlom. Se sovětským Ruskem prakticky od počátku kalkulovaly všechny proudy českého protiněmeckého odboje zahraničního i domácího, i když představy o jeho roli se pochopitelně značně různily – v první
fázi nejvíce mezi demokraty vedenými E. Benešem, a komunisty, později
i mezi některými proudy zahraniční „akce“.34 Nelze ale ani pochybovat, že
československý problém hrál důležité místo i v politice Moskvy, a to jak
v obecné rovině, tak – zvláště v závěrečné fázi války – v politice středoevropské, při budování pro-sovětského pásu mezi Ruskem a poraženým Německem jako základu budoucích sovětského „bloku“.
Sovětská politika v čase mnichovské krize stejně jako odmítavý postoj
SSSR k německé okupaci českých zemí v březnu 1939, jemuž dal výraz i dip-

33) AMZV, TD 1938, č. 930/38. Fierlingerova reakce na Benešovu žádost z 28. září, nyní otištěná v:
J. DEJMEK (ed.), DČZP XX/2. Československá zahraniční politika v roce 1938/2. Praha 2000, č. 754.
34) Veškeré základní dokumenty čs. provenience o politicko-diplomatických vztazích čs. exilu
k SSSR přináší nyní sbírka: J. Němeček, I. Šťovíček et cons (eds.), Československo-sovětské vztahy
v diplomatických jednáních 1939–1945. 2 svazky, Praha 1998 a 1999 (dále jen ČSSVD). Dobré resumé politických vztahů československého demokratického exilu k SSSR načrtli Fr. JANÁČEK
a J. NĚMEČEK, Reality a iluze Benešovy „ruské“ polity 1939–1945. in: Edvard Beneš – československý a evropský politik. Praha 1994, s. 71–97.
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lomatický protest sovětské diplomacie,35 přispěly k tomu, že sovětský faktor
hrál důležitou roli v politice postupně se rodící česko-slovenské exilové reprezentace na Západě i po té, co Svaz zůstal v důsledku smlouvy o neútočení
ze srpna 1939 stranou nového válečného konfliktu. Beneš, který udržoval
Londýně styky s sovětským velvyslancem i jako neformální vůdce zahraničního odboje, sice nepochyboval, že by se Moskva za příznivých podmínek
mohla pokusit – zvláště v závěrečné fázi války – vyvolat i ve střední Evropě
komunistickou revoluci, byl ale přesvědčen, že mnohem spíše bude Svaz zatažen do evropského konfliktu „proti své vůli“ dříve, a že tedy – bez ohledu
na aktuální doktrínu o oboustranně „imperialistické válce“, hlásanou Komunistickou internacionálou, přispěje nakonec k porážce nacistického Německa. I proto vedení čs. zahraničního odboje od začátku války – bez ohledu
na sovětský podíl na dělení Polska – prosazovalo vůči ČSR pokračování
„v linii československé zahraniční politiky posledních let“, kterou Beneš sám
resumoval do zkratky: „loajalita, vzájemná sympatie a přátelství a očekávání,
že SSSR neudělá nic, čím by nám ve své dnešní politice škodil.“36
Moskva se ovšem příliš loajálního kursu vůči Čechoslovákům – nepochybně
i v souvislosti s prohlubující se spoluprací s Berlínem – nedržela, a nakonec
v prosinci 1939 uzavřela čs. vyslanectví v SSSR. Benešem řízená politika čs.
exilu si ale (bez ohledu na jeho interní kritiku „brutálně-egoistických“ kroků
Rusů) ukládala ve vztahu k Sovětům i nadále rezervu, a i ve chvílích největšího
vrcholu protisovětských nálad na Západě – zvláště v době sovětské agrese proti
Finsku – se vystříhala jakýchkoliv protiruských projevů.37 Opatrný kurs vůči
Moskvě československé exilové ministerstvo zahraničních věcí zachovalo i po
té, co byly v Londýně zahájeny ve druhé polovině roku 1940 rozhovory o možném konfederačním projektu s polskou vládou gen. W. Sikorského, která se považovala za jsoucí ve válečném stavu s SSSR.38 V jisté, byť sporadické kvantitě
ostatně pokračovala i spolupráce pro-londýnského domácího českého odboje
se Sověty (přes sovětský konzulát v Praze), což později přineslo Moskvě i informace o blížícím se německém přepadení. Čs. MNO v Londýně se pak ještě
35) Proti německé okupaci českých zemí protestoval u tehdejšího německého velvyslance v Moskvě
formou zvláštní nóty 18. března 1939 šéf sovětské diplomacie M. M. Litvinov.
36) Cit z Benešova vzkazu domácímu odboji 28. října 1939, in: J. Šolc (ed.), Edvard Beneš: Vzkazy
do vlasti. Praha 1996, č. 9.
37) Srov. např. J. NĚMEČEK, Československý zahraniční odboj a sovětsko-finská válka. Moderní dějiny 3, 1995, s. 139nn.
38) Státní tajemník MZV H. Ripka v příslušné instrukci instruoval: „…respektujeme právní stanovisko Poláků, ale neuděláme nic, co by mohlo Rusko chápat jako nepřátelský akt. Přejeme si, aby
se Poláci dohodli s Rusy...“ AMZV, LA, Telegramy odeslané 1941, Ripka V. Hurbanovi do Washingtonu 5. 4. 1941.
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před koncem roku 1940 pokusilo o vyslání neoficiální vojenské mise do Ruska,
což bylo nakonec – s jistým zpožděním po sovětském váhání – realizováno
v dubnu 1941, tedy dva měsíce před německou invazí.39
Přepadení SSSR Německem v červnu 1941 Beneš označil ihned za „jednu
z nejdůležitějších událostí válečných“, neboť byl přesvědčen že – bez ohledu
na všechny komplikace a reminiscence – „máme konečně druhou východní
frontu v plné její síle“ a že „tato fronta už až do konce války bude Německo
užírat také z druhé strany...“40 Stejně jako ve třicátých letech totiž i nyní čs.
prezident předvídal, že rozbujelý nacistický militární kolos a jeho spojence
může porazit jedině spolupráce západních demokracií v čele s Británií
a USA s Ruskem; přesvědčení o tom, že Rusko sehraje při porážce Němců
klíčovou roli, pak hájil i po té, co se na počátku východní fronta posouvala
hluboko do ukrajinského, resp. ruského vnitrozemí. Moskva ostatně vzápětí
po nacistickém vpádu změnila svůj postoj i k menším zemím, okupovaným
Němci, v tom i Československu, a – ústy velvyslance I. Majského – nabídla
jak politické uznání čs. londýnské vlády, tak organizování čs. jednotek na Východě. Beneš samozřejmě ihned přijal, a už 18. července 1941 byla podepsána nová čs.-sovětská smlouva, zakotvující obnovu diplomatických vztahů
a vzájemnou pomoc v protinacistickém zápase včetně vytvoření čs. vojsk na
východní frontě.41
Díky současnému definitivnímu uznání čs. státnímu zřízení ze strany
Britů pro československý zahraniční odboj skutečně skončila „pomnichovská
perioda“ a jeho vedení mohlo předpokládat, že půjde „jako rovný s rovným
společně až ke konečnému vítězství a společně ... budeme dělat také mír.“ Na
takové vizi, tedy na spolupráci západních demokracií v čele s Británií a sovětského Ruska, pak založilo i koncepci bezpečnostní politiky pro budoucí
obnovenou republiku; cesta k ní měla být ale – i zásluhou Stalinových aspirací – ještě dlouhá.
Jakkoliv se vztahy mezi čs. exilovou vládou a Sověty vyvíjely zpočátku výrazně pozitivně, zvláště v kontrastu s vývojem vztahů sovětsko-polských, již
v roce 1942 na ně padl první stín v podobě faktického sovětského veta vůči
39) V jejím čele tehdy stanul pluk. H. Píka, někdejší čs. vojenský atašé v Rumunsku, který se měl stát
šéfem čs. vojenské mise v SSSR. Srov. detailně K. RICHTER, A. BENČÍK, Kdo byl generál Píka.
Portrét čs. vojáka a diplomata. Brno 1997, zvl. s. 89 nn.
40) Cit. z Benešova projevu k domovu 24. června 1941, in: E. BENEŠ, Šest let exilu a druhé světové
války. Praha 1946, s. 112.
41) Srov. text této smlouvy v: DMČSV, IV/1, č. 82, s. 149. K čs. vojenským jednotkám v SSSR srov.
naposledy K. RICHTER, Vojenský odboj v SSSR. Praha 1993.
42) Srov. např. prohlášení vyslance A. J. Bogomolova J. Masarykovi z 15. července 1942, ČSSVD, I,
č. 178.
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projektu čs.-polské poválečné konfederace. Československá strana sice zdůrazňovala v jednání s Poláky nutnost jejich dohody s Moskvou jako základní
podmínku možného poválečného užšího svazku obou států, když v Benešových představách měla právě československo-polsko-ruská spolupráce garantovat střední a východní Evropu před novým německým útokem. Sovětská
diplomacie byla ale nejprve rezervovaná, aby v červenci 1942 vyjádřila proti
konfederačnímu projektu svůj definitivní odpor.42 Čs. exilová reprezentace se
sice ani pak polské „karty“ nevzdávala, stále více se ale prosazovala spíše
idea spojenectví obou západoslovanských států se Svazem, přičemž již v průběhu druhé poloviny roku 1942 sovětský faktor v čs. kalkulacích převážil. Ačkoliv ve vztazích s Moskvou existovaly i další problémy, mj. při výstavbě čs.
vojenské jednotky,43 poměr čs.-sovětský byl klasifikován i prezidentem jako
„opravdu přátelský a loajální“44 a ještě koncem roku začala být sondováno
možnost podpisu nové čs.-sovětské spojenecké smlouvy.
Budoucí aliance s Moskvou měla v projekcích architektů čs. zahraniční
politiky vyplnit řadu cílů, jež sám Beneš předestřel celkem otevřeně hned při
zahájení jednání o její text sovětskému tituláři. Čs.-sovětské spojenectví mělo
především navazovat na anglo-sovětský pakt z května 1942, případně i na kooperaci Svazu s dalšími západními státy, jež měly vytvářet základní rámec
poválečné evropské bezpečnosti. Československo měla přitom primárně zajistit především proti možné nové německé agresi, „každému budoucímu
Drang nach Osten“ a z toho důvodu čs. strana požadovala, aby ke smlouvě
mohlo přistoupit Polsko.45 Současně měla být ale smlouva i jakousi právní
pojistkou proti „vměšování se“ Sovětů do vnitřních československých poměrů, tj. měla se alespoň pokusit zabránit zkomunizování ČSR po příchodu
Rudé armády na jeho území, který se v průběhu roku 1943 jevil stále zřetelněji.46 Moskva záhy – ještě koncem dubna 1943 – vyslovila s těmito principy

43) Vážným problémem byla neochota sovětských bezpečnostních orgánů propouštět internované
Podkarpatské Rusíny, kteří přešli před rokem 1941 do Svazu a nyní se hlásili do čs. armády. Dalším problémem byly pokusy o komunistickou infiltraci jednotky, vedené vedoucími představiteli
KSČ, sídlícími tehdy v Moskvě.
44) Cit. z Benešova projevu před Státní radou 12. listopadu 1942, in: E. BENEŠ, Šest let exilu a druhé
světové války, s. 316. Je zajímavé, že tváří tvář kritice pravicových emigrantských kruhů musel
Beneš již tehdy vyvracet, že by čs. vláda uvažovala o konfederačním spojení se Svazem.
45) Srov. např. záznam Benešova rozhovoru s vyslancem A. J. Bogomolovem, DČSSV, I, č. 220,
s. 444–450; též E. BENEŠ, Paměti. Od Mnichova k nové válce, s. 359–360.
46) Nebezpečí komunistické revoluce se sovětskou pomocí se přitom v jistém smyslu nejvýrazněji rýsovalo tehdy v Jugoslávii díky síle komunistické rezistence a jejím konfliktům se seskupeními,
orientujícími se na královskou vládu v exilu; stále více se – zvláště po roztržce v dubnu 1943 pro
tzv. katyńskou aféru – rýsovalo nebezpečí dosazení prosovětské vlády především do osvobozovaného Polska.
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souhlas, a mohl být tedy připravován konkrétní text dokumentu, který zamýšlel prezident podepsat při chystané návštěvě. Její termín se ovšem musel
nakonec odložit – proti podpisu podobné smlouvy se totiž postavila – byť jen
dočasně – Foreign Office, tvrdící, že se velmoci zavázaly nevstupovat do užších svazků s menšími státy, a Beneš nemohl riskovat s Brity konflikt. Cesta,
zakončená podpisem smlouvy, se realizovala až po konferenci ministrů zahraniční velké trojky v Moskvě (koncem října 1943), na níž šéf britské diplomacie A. Eden ustoupil od svých výhrad.
Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci,47 jak zněl
oficiální název dokumentu podepsaného šéfem sovětské diplomacie V. Molotovem a vyslancem Zd. Fierlingerem, vytkla v preambuli i v čl. 1 jako program smluvních stran „politiku trvalého přátelství a přátelské vzájemné spolupráce, jakož i vzájemné pomoci.“ Zatímco čl. 2 zavazoval obě strany k další
válečné spolupráci ve válce proti Německu, čl. 3 zakotvoval vzájemnou
pomoc i pro poválečnou éru „v případě, že by jedna z nich byla zavlečena ...
do válečných akcí s Německem, které by obnovilo svou politiku Drang nach
Osten, nebo s kterýmkoliv ze států, který by se spojil s Německem přímo neb
v jakékoliv jiné formě ...“ Čs. strana přitom považovala za neméně závažný
i čl. 4, jímž se signatáři zavazovali k „vzájemnému respektování své nezávislosti a svrchovanosti, jakož i nevměšování do vnitřních věcí druhého státu...“
Dokument, uvozující i prohlubování vztahů v dalších oblastech (mj. ekonomické) byl přitom – proti původnímu záměru čs. vlády – podepsán na dobu
dvaceti let, čímž byla fakticky vytčena alespoň mezinárodně-právně jedna ze
základních linií poválečné politiky Československa. Beneš ostatně nepochyboval, že „důsledkem bude koordinace postupu diplomacie obou států ve
všem jim společným otázkám mezinárodní politiky a těsná spolupráce na
poli vojenském i hospodářském...,“ v čemž jej utvrzovalo jeho při návštěvě
Ruska ještě posílené přesvědčení, že Svaz vyjde z války jako nový stát, zmodernizovaný, demokratizovaný a federalizovaný, který bude schopen a ochoten ochránit i menší slovanské státy (včetně ČSR) před případným novým
nebezpečím.48
Beneš i další členové československé londýnské vlády nyní věřili, že mají
vyřešeny všechny základní otázky s velmocemi jak pro dobu válečnou, tak

47) Text viz v: E. BENEŠ, Šest let exilu a druhé světové války, s. 471–473, nověji např. v: DČSSV, IV/1,
č. 324, s. 455–458.
48) Srov. záznamy Benešových rozhovorů se sovětskými státníky v prosinci 1943, otištění naposledy
v DČSSV, II, č. 58, 60, 63 a 69; prezidentovy názory dobře zrcadlí i jeho výklad na zasedání
vlády 11. ledna 1944, otištěný tamtéž, s. 75, i jeho výklad ve Státní radě 3. února 1944, atd.
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pro období po válce, a že je čs.-sovětskou smlouvou zajištěna i bezpečnost obnovovaného státu (tím spíše, že ani Velká Británie, tím méně USA byly
ochotny podobný pak podepsat).49 Čs. exilovému státnímu zřízení nehrozil
ani stále zřetelněji se rýsující osud emigračních vlád polské a jugoslávské,
proti nimž Moskva buď přímo vyvářela nové mocenské centrum, či vydatně
podporovala prokomunistické síly již existující, právě naopak. Na jaře 1944
vedení sovětské diplomacie vyjádřilo ochotu podepsat s čs. exilovou vládou
dohodu o poměru mezi sovětskými vojsky, která se již blížila k československému teritoriu, a obnovovanými čs. úřady, které měl zastupovat delegát nominovaný londýnskou vládou.50 Ještě události druhého pololetí 1944, poprvé
postoj SSSR k povstání na Slovensku a pak především podivný průběh „osvobození“ Podkarpatské Rusi, formálně integrální části Československa, ale demonstrovaly svérázný výklad aliance ze strany Moskvy.
O projektu vojenského povstání na Slovensku, organizovaného důstojníky
uznávající autoritu čs. exilové vlády, byla Moskva informována více kanály –
čs. vojenskou misí, britskými diplomaty i přímo ze Slovenska – několik týdnů
před jeho – předčasným – propuknutím.51 Ačkoliv bylo ale evidentní, že vojenského cíle – totiž „otevření“ fronty pomocí dvou slovenských divizí na severovýchodním Slovensku – může být dosaženo jedině v koordinaci s Rudou
armádou, sovětská strana na informace nijak nereagovala. Nadto pokračovala
ve vysílání partyzánských skupin, jejichž aktivita nakonec přivedla Němce
k pokusu o obsazení celého slovenského území, a následně k předčasnému povstání velké části slovenské armády. I pak zůstal postoj sovětských vládních
i vojenských kruhů k tomuto největšímu vystoupení československého odboje
přinejmenším zdrženlivý.52 Hlavní vojenská akce na pomoc povstání, tzv. karpatsko-dukelská operace, byla zahájena 8. září 1944 až po té, co zmiňované divize byly již Němci odzbrojeny, přičemž průlom na severní Slovensko se z očekávaných několika dnů protáhl na pět měsíců. Ani čs. vládou úpěnlivě žádaná
pomoc dodávek zbraní nebyla zdaleka dostatečná, a největší akcí se nakonec
stala přeprava čs. stíhačů přímo z Ruska a pak 2. čs. brigády. Spolu se zjev49) Už v projevu v Moskvě 21. prosince 1943 Beneš prohlásil mj. že „to co zde nyní děláme je jedno
z hlavních zajištění pro celou naši dohlednou budoucnost existence sjednoceného národního
státu československého...“ (E. BENEŠ, Šest let exilu a druhé světové války, s. 220), v podobném
duchu byla smlouva hodnocena i před státní radou (ibid., zvl. s. 361–362) a dalších příležitostech.
50) Srov. text této dohody z 8. května v: DČSSV, sv. IV/2, č. 59, s. 91–93.
51) Srov. např. V. PREČAN, Britové, Sověti a povstání, in: Týž, V kradeném čase. Výběr ze studií,
článků a úvah z let 1073–1993. Praha 1994, zvl. s. 82 nn.
52) Základní dokumenty viz v: V. V. MARJINA, Sovětskij Sojuz i Slovackoje nacionalnoje vosstanije
1944 g. Novaja i novějšaja istorija (dále jen NNI), 1996, č. 5, s. 100–121; č. 6, s. 112–123
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ným preferováním komunistů proti silám orientujícím se na čs. londýnskou
vládu53 muselo vést i samotného prezidenta k přesvědčení, že „povstání ... po
mé žádosti přispěno nebylo.“54 Bylo to tím vážnější, že – jak ukázal postoj
Britů – přinejmenším celá východní část republiky byla v sovětské operační
zóně, v níž se západní vlády (ani vojáci) nehodlaly angažovat.
K nejzávažnějšímu konfliktu mezi čs. exilovou vládou a Sověty ale došlo
v souvislosti s obsazováním Podkarpatské Rusi, jejíž přináležitost k ČSR
Moskva až dosud – bez ohledu na některé názory čs. politiků o jejím možném pozdějším předání Svazu – nezpochybňovala.55 Na její území přijela
koncem října 1944 delegace v čele s jmenovaným vládním delegátem, ministrem Fr. Němcem, která měla – podle zmiňované smlouvy z 8. května – postupně přebírat moc a obnovovat struktury čs. vojenských i civilních orgánů.
Sovětské vojenské úřady však nejen čs. zástupcům nepředali správu, ale od
počátku listopadu začaly odvádět místní obyvatele do Rudé armády a posléze podporovat hnutí části Rusínů na připojení k sovětské Ukrajině. To vyvrcholilo Sověty režírovaným sjezdem místních národních výborů v Mukačevu 26. listopadu, deklarujícím sjednocení Zakarpatské Ukrajiny
s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou. Prosovětská národní rada,
samozřejmě podporovaná sovětskými bezpečnostními orgány, pak vypověděla čs. vládního delegáta i vojenské zástupce, a londýnská vláda mohla jen
protestovat a „pozorovat.“56 Formálně bylo sice trváno na další přináležitosti
Podkarpatska k republice (a v tom smyslu došlo v lednu 1945 i k výměně dopisů mezi Stalinem a Benešem), fakticky ale vláda musela rezignovat, mj.
v odůvodněné obavě, aby karpatoruský „scénář“ nebyl Rusy opakován i na
Slovensku.57 Porušování dohody z 8. května 1944 o předávání území vládnímu delegátovi spolu s dalšími kolizemi, především problémy při obnově čs.
armády (do čehož sovětské orgány zcela neomezeně zasahovaly), vedly také
Beneše k akceptování sovětské iniciativy, aby se vrátil do osvobozovaného
Československa ještě před koncem války – přes Moskvu.

53) Bylo příznačné, že např. komunistické poslance J. Švermu a R. Slánského Sověti dopravili na
Slovensko 27. září, generála R. Viesta, čs. vojenského velitele povstání ale až 6. října a zástupce
londýnské vlády v čele s vládním delegátem ministrem F. Němcem až následujícího dne.
54) Tak to prezident shrnul v rozhovoru s sovětským vyslancem V. Z. Lebeděvem 13. listopadu 1944,
ČSSVD, sv. II, č. 151, s. 334.
55) Srov. přehledně J. NĚMEČEK, Edvard Beneš a Podkarpatská Rus 1939–1945. In: Záverečná fáza
druhej svetovej vojny a oslobodenije Slovenska. Bratislava 1997, s. 174–181.
56) Srov. zvl. instrukci prezidenta Beneše F. Němcovi z 12. prosince 1944, ČSSVD, sv. II, č. 178,
s. 376–77. Němcovy vlastní reflexe viz v: F. NĚMEC, V. MOUDRÝ, The Soviet Seizure of Subcarpathian Ruthenia. Toronto 1955, kde je otištěna i další dokumentace.
57) Tamtéž, č. 188, s. 391–94; Benešova instrukce F. Němcovi z 22. prosince 1944.
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Benešova třetí návštěva SSSR, zahájená 22. března 1945, probíhala navenek ve stejném duchu jako předcházející, skutečná atmosféra se ale – především díky přítomnosti sovětských vojsk na československém území – změnila.58 Hlavním obsahem ostatně nebyla jednání se Sověty, ale s poslanci
KSČ, kteří dosud působili v moskevském exilu, na jejichž základě byla koncem března sestavena první poválečná vláda v čele s dosavadním velvyslancem v Moskvě (a levicovým socialistou) Z. Fierlinegrem. I když v ní demokraté měli většinu, komunisté, koordinující se kroky přímo se Stalinem, nyní
podrželi řadu klíčových ministerstev, především vnitro, informace a také zemědělství, což – i vzhledem k přítomnosti sovětské armády a útvarů NKVD
na československém teritoriu – umenšovalo šance demokratických sil v rýsujícím se zápase o další charakter státu. Potvrdily to pak okolnosti prezidentova návratu na východní Slovensko počátkem dubna (kde zůstal i s celou
novou vládou několik týdnů fakticky izolovaný sovětskými orgány), ale i neochota západních, zvláště amerických generálů angažovat se výrazněji
v osvobozování Československa na západě. Ačkoliv postupem amerických divizí do nitra Čech se mj. mohl snížit rozsah území, na němž prosovětské síly
pod patronací jednotek NKVD nerušeně budovaly své pozice, zůstali Američané na přání Rusů u Plzně a Budějovic, čímž vzali vracejícím se čs. demokratům jednu z velkých nadějí...

4.
Spojenecká vazba na Sovětský svaz pochopitelně zůstala – přes první stíny,
vržené na vzájemné vztahy koncem války – ústřední osou zahraniční politiky
Třetí republiky, aniž se přitom stala předmětem jakýchkoliv diskusí mezi demokraty a o absolutní moc usilujícími komunisty. V koncepci českých a slovenských demokratických reprezentantů v čele s prezidentem, staronovým
ministrem zahraničí J. Masarykem či ministrem zahraničního obchodu
H. Ripkou to samozřejmě nemělo znamenat izolaci od Západu.59 Jak to ale
vyjádřil v jednom ze svých projevů E. Beneš, „zotaví-li se opět Německo, nebudeme svou polohou mezi žádným západem a východem. Budeme mít před
sebou znovu Německo, tj. objeví se nám zase starý náš problém... Jsme však
dnes v sousedství se Sovětským svazem bezpečnější ...“60 Koncepce vícestranné orientace republiky, vypracovaná ještě za války (a později nepřesně
58) Srov. např. E. TÁBORSKÝ, Prezident Beneš mezi Západem a východem. Praha 1993, s. 231–237.
59) Srov. např. V. MOULIS, Podivné spojenectví. K československo-sovětským politickým a hospodářským vztahům mezi dubnem 1945 a únorem 1948. Praha 1996, s. 15–16.
60) Benešův projev v Kroměříži 14. července 1946, cit. dle E. Beneš národu. Z projevů presidenta republiky v letech 1945–46. Praha 1946, s. 50–51.
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nazvaná koncepcí „mostu mezi východem a západem“), měla ostatně šanci
na realizaci jedině za podmínky pokračující spolupráce Sovětského svazu se
západními velmocemi, především anglosaskými demokraciemi, což se ale
ukazovalo stále více – již od sklonku roku 1945 – iluzorní. Jestliže pak Masarykem vedená (ale státním tajemníkem V. Clementisem fakticky dirigovaná) čs. diplomacie na mezinárodním poli většinou úzce spolupracovala se
Sověty, jak ukazovala již zakládající konference OSN v San Franciscu a pak
znovu mírová jednání s satelity Německa, vyvolával tento postoj zvláště
v USA reakce, které svými důsledky našim demokratům jen zmenšovaly beztak zužující se prostor.
Právě sovětská politika ve středo-východní Evropě (ne ale v samotném
Československu) po roce 1945 se přitom stala záhy jednou z hlavních příčin
prohlubujících se disonancí mezi Svazem a Západem, které přerostly do tzv.
studené války. Stalin nepochybně usiloval vytvořit z celého tohoto prostoru
zónu vlastního „vlivu“, řízenou na Moskvu orientovanými vládami, nelze ale
s jistotou prokázat, že od počátku směřoval k budování zcela unifikovaného
bloku (jaký začal být vytvářen od podzimu 1947), stejně jako nelze tvrdit, že
od počátku kalkuloval s nutnou kolizí se Západem.61 Postupná radikalizace
sovětské politiky, patrná definitivně od jara 1947 (která nemohla neovlivnit
také osud Československa!), byla zřejmě vyvolána řadou faktorů, počínaje kolizemi mezi Moskvou a Západem i mimo Evropu přes rýsující se nedohodu
o dalším osudu Německa62 až po neúspěchy komunistických sil ve většině
zemí středovýchodní Evropy v svobodných volbách tam, kde byly připuštěny.
Nepříjemným překvapením pro Moskvu bylo i „setrvání“ americké přítomnosti v Evropě, v této fázi vrcholící Marshallovým plánem. V každém případě
ale opětné důsledné centralizování politiky jednotlivých komunistických

60) Benešův projev v Kroměříži 14. července 1946, cit. dle E. Beneš národu. Z projevů presidenta republiky v letech 1945–46. Praha 1946, s. 50–51.
61) V názorech na Stalinovy úmysly bezprostředně po skončení války nejsou jednotní ani ruští historikové, mající nejlepší přístup k primární dokumentaci – srov. např. L. J. GIBJANSKIJ (red.),
U istokov „socialističeskogo sodružestva“. SSSR i vostočnoevropejskije strany v 1940 gg. Moskva
1995; týž, Moskva a východní východní Evropa. Některé aspekty vzniku sovětského bloku. Soudobé
dějiny 1997, č. 1/97, s. 26–41; odlišně např. M. REIMAN, Stalin po válce (1945–1945). Soudobé
dějiny 1/97, s. 42–63, etc. Zřejmě nejlepší souhrn o názorech sovětských vůdců srov. v:
V. ZUBOK, K. PLEŠAKOV, Zimna wojna zza kulis Kremla. Od Stalina do Chruszczowa. Warszawa 1997 (angl. originál 1996), zvl. kap. III až V.
62) Je pravděpodobné, že původní Stalinův koncept kalkuloval s tím, že komunisté ovládnou celé Německo, které se tak stane součástí jeho bloku. Vývoj v západních okupačních sektorech a zvláště
anglo-americká politika (kdy si Washington tehdy ani později nedokázal představit zajištění obranyschopnosti západní Evropy bez Německa!) ale přiměl sovětské vládce ke korekci tohoto záměru, pravděpodobně ještě na přelomu let 1947/48, tedy před definitivním rozdělením.
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stran, jehož symbolem bylo založení Kominformy v létě 1947, spolu s nyní
prosazovanou tezí o existenci dvou táborů, totiž lidově demokratického
v čele s Moskvou, a imperialistického v čele s Washingtonem,63 definitivně
pohřbilo základní podmínku, z níž chtěla vycházet zahraniční politika třetí
Československé republiky.
Bilaterální vztahy mezi Prahou a Moskvou se ostatně vyvíjely ambivalentně již před létem 1947, kdy došlo k rozhodujícímu zlomu. Na straně
jedné byl SSSR těsně po válce nepochybně chápán drtivou většinou alespoň
české veřejnosti jako nejbližší spojenec republiky, o čemž nebylo sporu ani
mezi žádnou politickou stranou v parlamentu. Sovětská diplomacie pak skutečně v některých otázkách (např. při realizaci transferu Němců, ale také při
pokusu o prosazení odsunu Maďarů z jižního Slovenska na konferenci v Paříži) podpořila čs. zájmy, československému receptu alespoň zpočátku odpovídala i sovětská politika vůči Německu. Již od pozdního léta 1945 byla také
intenzifikována vzájemná obchodní výměna, přičemž sovětský zájem o některé dodávky dokonce překračoval možnosti čs. průmyslu, Sověti také napomohli s alespoň zatímním vyzbrojením obnovované čs. armády.64 Na
druhé straně ale řada kroků napovídala o svérázném chápání spojenectví ze
strany Moskvy, počínaje např. bezohledným rekvírováním tzv. německého
majetku na čs. území, či krajně nevýhodným kontraktem na exploataci čs.
ložisek uranu na Jáchymovsku.65 Sovětská politika se nadto stále více snažila
ovlivňovat i čs. kroky jak na vnitřní scéně, tak na scéně mezinárodní, v čemž
ostatně nacházela aktivní podporovatele v KSČ, po volbách v květnu 1946
navíc nejsilnější straně ve státě.
Příkladem sovětského vměšování byl od léta 1946 vyvíjený tlak na urychlené uzavření spojenecké smlouvy ČSR s Polskem bez ohledu na to, že mezi
oběma státy existovala řada nedořešených problémů včetně neochoty nové
polské vlády uznat předmnichovské československé hranice v oblasti Těšínska. Když nebylo dohody dosaženo ani v následujících měsících, obrátil se
Stalin přímo na předsedu vlády K. Gottwalda s tím, že „protahování uzavření
československo-polské smlouvy o vzájemné pomoci vytváří skandální situaci
63) V úplnosti byla tato teze poprvé vyslovena A. Ždanovem na zasedání devíti komunistických stran
ve Szklarske Porebě koncem září 1947; srov. jeho řeč v: A. ŽDANOV, O mezinárodní situaci, in:
Zasedání devíti komunistických stran ... Praha, [1948], s. 3–50, tomu např. G. ADIBEKOV, Kominform i poslevojennaja Evropa, 1947–1956. Moskva 1995.
64) Srov. např. E. VORÁČEK, Československo-sovětské hospodářské vztahy 1945–1948. Praha 1985.
65) První – tajná – smlouva o tom byla podepsána již 23. 11. 1945, na těžbu přitom dohlížela byť nevelká sovětská jednotka, která zůstala v ČSR i po evakuaci zbývajících součástí sovětské armády
z ČSR koncem roku 1945. Srov. např. Z. ZEMAN, Československý uran a únor 1948. Soudobé
dějiny 1998, č. 2–3, s. 257–265.
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a vyvolává nepříznivý dojem...“66 To samozřejmě jednání urychlilo, pakt
s tehdy již zcela „zkomunizovaným“ Polskem byl podepsán 10. března téhož
roku, sotva ale v tom duchu, jaký mu původně – ještě za války – chtěl přisuzovat E. Beneš. Ještě závažnější pak bylo, že si Moskva – ať již prostřednictvím KSČ a jí řízených úřadů, či přímo – budovala již od roku 1945 v armádě
a především v bezpečnostních složkách vlastní agenturu, která do podzimu
1947 do značné míry eliminovala možné využití těchto složek ze strany demokratů.67 Vše to – spolu s vývojem mezinárodní situace – anticipovalo vítězství Moskvou řízených komunistů v stále tvrdším mocenském zápase, jak
napovídaly již na podzim 1947 události na Slovensku.
Symbolem kvality vývoje čs.-sovětských politických (a v důsledcích i ekonomických) vztahů byl zásah Moskvy do postoje ČSR k projektu Marshallova plánu v červnu-červenci 1947. Gottwaldova vláda, která – ústy ministra
zahraničí J. Masaryka – předběžně akceptovala účast na přípravné konferenci o projektu v Paříži, nezměnila své stanovisko ani když vešel ve známost
odmítavý postoj sovětské politiky, ba ani po té, co vedení KSČ obdrželo
8. 7. direktivu ÚV KS(b), „doporučující“ účast na poradě odmítnout.68 Již
příštího dne byla ale čs. delegace v čele se samotným Gottwaldem (a ministrem zahraničí J. Masarykem) podrobena v Moskvě tvrdému nátlaku, aby
rozhodnutí revokovala. Stalin vícekrát opakoval, že „pro nás je tato věc „vopros družby“... Půjdete-li do Paříže, dokážete, že chcete spolupůsobit při akci
na izolaci Sovětského svazu.“ Masarykovi pak moskevský diktátor zopakoval,
že „toho by Sovětský svaz ani vláda nesnesli...“69 Při stejné příležitosti Rusové fakticky vetovali i jednání o čs.-francouzské spojenecké smlouvě, posledním instrumentu, který ještě mohl vyvážit jednostranný sovětský vliv.
Čeští demokraté, kteří v té době neměli ani elementární podporu západních
demokracií, nedokázali říci „ne“.
Události léta 1947 předznamenaly další osud Třetí republiky, jejíž v zásadě
demokratická struktura byla již v dané podobě pro moskevskou politiku nežádoucí. Vedení VKS(b) to dalo – svoji náležitou kritikou – znát i předákům
66) Cit. V. MOULIS, Podivné spojenectví. K československo-sovětským politickým a hospodářským vztahům, s. 49–50; podrobněji viz v následující kapitole o čs.-polských vztazích.
67) Příkladem může být ovládnutí tzv. Hlavní správy vojenského obranného zpravodajství a dále
Hlavní správy výchovy a osvěty ze strany KSČ, umožňující postupně získat straně kontrolu nad
armádou, jakkoliv tento proces nebyl do převratu v únoru 1948 dokončen. Srov. nejlépe
F. HANZLÍK, J. POSPÍŠIL, Soumrak demokracie. Reicinovo obranné zpravodajství na cestě KSČ
k moci. Vizovice 2000.
68) Srov. K. Kaplan, R. Jičín et cons. (eds.), Československo a Marshallův plán. Sborník dokumentů.
Praha 1992, č. 37, s. 51.
69) Tamtéž, č. 43, s. 59–60.
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KSČ, kritizovaným za přílišné podléhání „iluzím parlamentarismu“ a zastávání chybné teorie o možnosti „nenásilné cesty k socialismu,“ tedy toho modelu, který roku 1945 Stalin schválil.70 Kurs k definitivnímu uchopení moci
komunisty, který demonstrovala i „krize“ na Slovensku, byl odstartován, což
pražští demokraté pocítili i v přístupu sovětských politiků. Nejvýrazněji se
o tom přesvědčil ministr zahraničního obchodu H. Ripka při své poslední návštěvě Moskvy v polovině prosince 1947; stejně jako prezident nyní viděl, že
„jedině energická politika západních mocností by mohla přivést Sověty
k smířlivějšímu postoji a zarazit jejich rozpínavé tendence...“71 K „energické
politice“ proti Moskvě sice Washington a se svými spojenci ochoten byl, nikoliv ale v centrální Evropě, což si konec konců Češi uvědomovali.72 Anticipovalo to ovšem – bez ohledu na jejich optimismus – i výsledek mocenské
kolize o dva měsíce později.
Když vyvolali v polovině února 1948 demokratičtí ministři Gottwaldova
kabinetu, odmítající tolerovat další penetraci komunistů do ozbrojených složek, vládní krizi, byli podle sovětského návodu obviněni Gottwaldem a jeho
lidmi jako „reakcionáři“, usilující o „puč.“ Někdejší sovětský velvyslanec
v Praze V. Zorin ostatně přivezl 18. 2. 1948 – tedy již dva dny před osudnou
demisí – komunistům nabídku případné intervence sovětské armády, Gottwald ji ale nevyužil. Ke střetnutí se léta připravující KSČ ovládala policii,
a díky vlastní milici (a samozřejmě i propagandě) také „ulici“. Prezident
Beneš věděl, že „nám nikdo nepomůže, a Moskva to ví...“ Plným právem konstatoval nedávno historik, že „bez pomoci ze zahraničí bylo Československo
[či lépe řečeno – jeho demokracie-JD] ztracena.“73

5.
Komunistická vláda v čele s K. Gottwaldem začala po svém vítězství v únoru
1948 doslova provádět devízu svého šéfa, se kterou vystoupil již uprostřed
krize, totiž že, „dnes se přimkneme k Sovětskému svazu pevněji než kdy
70) Viz nejlépe V. V. MARJINOVÁ, Od důvěry k podezíravosti. Sovětští a českoslovenští komunisté v letech 1945–1948. Soudobé dějiny 1997/2–3, zvl. s. 466–467; táž, v: Fevral’ 1948. Moskva i Praga.
Moskva 1998, zvl. s. 39–41.
71) H. RIPKA, Únorová tragédie. Svědectví přímého účastníka. Brno 1995, s. 132–133.
72) H. Ripka, expert národních socialistů na zahraniční politiku, i E. Beneš byli vzhledem k postoji
Západu přesvědčeni, že „nechceme-li Moskvě poskytnout záminku k zásahu do našich záležitostí, musíme se za každou cenu vyvarovat jakéhokoliv kroku, který by se dal vykládat jako namířený proti Sovětům.“
73) V. MOULIS, Podivné spojenectví. K československo-sovětským politickým a hospodářským vztahům,
s. 75. Srov. též G. P. MURAŠKOVÁ, Únorová politická krize roku 1948 v Československu a „sovětský faktor.“ Soudobé dějiny 1997/2–3, s. 468–478, dále diskusi v témžě časopise, č. 2–3/1998,
s. 312–320, etc.
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jindy.“74 Nejen pro Gottwaldovu stalinistickou ekipu, ale i pro jeho následovníky včetně reformních komunistů koncem šedesátých let zůstávalo „spojenectví“ s SSSR nejzákladnějším (a ovšem pro komunisty samé nejvitálnějším)
prvkem jejich zahraničně-politické orientace, kterou příslušní mluvčí ve svých
projevech opakovali od jara 1948 až do pozdního podzimu roku 1989. Pregnantně to vyjádřil již na IX. sjezdu KSČ v květnu 1949 K. Gottwald, tehdy již
prezident ČSR – „nic nás od Sovětského svazu neodtrhne. Sovětský svaz zaručuje nám nejen národní svobodu a státní nezávislost, ale Sovětský svaz stojí
také v čele těch, kdož zápasí o udržení světového míru...“75 Pravdou zůstala
ale jen první třetina tohoto tvrzení, což mohl i Gottwald sám – zvláště po
svých rozhovorech s J. V. Stalinem v září 1948 na Krymu – tušit. Jestliže totiž
pražská komunistická vláda v prvních měsících své moci předpokládala, že
i jako věrný klient Moskvy povede – a to i na mezinárodním poli – do značné
míry autonomní politiku, navazující na předcházející období, pak měla být
rychle vyvedena z omylu.76 Stalin již nepožadoval věrné spojence, ale ve všem
se totálně podřizující, uniformní satelity, jež se měly co nejdříve ve všech ohledech stát součástí jeho „vnějšího“ impéria. Tomu odpovídaly i konkrétní
kroky Moskvy vůči lidovým demokraciím ještě koncem čtyřicátých let, vedoucí již tehdy v mnoha směrech ke ztrátě skutečné národní suverenity.77
Lidově demokratické Československo začalo být záhy ke svému sovětskému
patronovi připoutáváno prakticky ve všech rovinách, přičemž tyto vazby byly
samozřejmě upevňovány jednak dosazováním Moskvě oddaných lidí do příslušných struktur, jednak vysíláním poměrně početného sboru sovětských poradců jak do sfér hospodářských, tak do státního aparátu a samozřejmě armády. V oblasti obchodně-ekonomické zakotvila těsné propojení republiky se
Svazem již nová dohoda z prosince 1948, kterou vzápětí – v lednu následujícího roku – ještě ztvrdilo založení Rady vzájemné hospodářské pomoci
v Moskvě. Tato instituce totiž – bez ohledu na svůj vznosný název – necílila,
alespoň v letech padesátých, k institucionalizované hospodářské spolupráci
mezi zeměmi právě dotvořeného východního bloku, ale především k totálnímu
podřízení ekonomik jednotlivých satelitů včetně Československa politickým záměrům Stalina a jeho ekipy.78 Nejúčinnějším instrumentem v tomto ohledu se
74) Cit. z Gottwaldova projevu 22. 2. 1948, in: K. GOTTWALD, O československé zahraniční politice.
Praha 1950. s. 71–72.
75) Gottwaldův projev 25. května 1949, tamtéž, s. 112.
76) Jedním z důsledků bylo mj. odstranění V. Clementise a jeho stoupenců (R. Bystrický, V. Hajdu,
D. Krno ad.) z vedoucích míst v československé diplomacii na přelomu let 1949/50.
77) Srov. např. K. KAPLAN, Mocní a bezmocní. Toronto 1989, s. 25–27 ad.
78) Srov. zvláště K. KAPLAN, Československo v RVHP 1949–1956. Praha 1995, zvl s. 35–43.
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pak záhy staly i ve vztazích čs.-sovětských dlouhodobé hospodářské smlouvy,
na jejichž základě se československá ekonomika – především nyní intenzivně
budovaný těžký průmysl – podílela na válečných přípravách celého bloku. Prostřednictvím tzv. byra RVHP byly také „upravovány“ první pětileté plány jednotlivých satelitů Moskvy včetně ČSR, apod. Československo, jehož komunističtí ekonomové původně usilovali o spolupráci vyššího charakteru (mj.
koordinaci plánů, společné využívání surovinové báze, atd.) se sice podrobilo
sovětskému řízení svého hospodářství jako poslední z bloku, přesto byla ale
jeho ekonomika v letech 1951–52 již plně pod sovětským komandem. Budiž
jen předznamenáno, že na základních rysech tohoto přístupu se mnoho nezměnilo ani po roce 1953, neboť formy spolupráce v rámci RVHP zůstaly již
prakticky trvale zajišťovány výlučně mimoekonomickými nástroji.79
Právě počátkem padesátých let se přitom Československo díky začlenění do
Stalinova impéria ocitlo na křižovatce, jejíž důsledky měly jeho další vývoj – především v hospodářské a sociální oblasti – poznamenat na řadu dalších desetiletí.
Jak dosvědčují i torzovité čs. dokumenty, dospělo sovětské vedení již roku 1950
k závěru o blížícím se světovém konfliktu mezi socialismem a „imperialismem“
vedeným USA, který měl definitivně rozhodnout o osudu světa. V souvislosti
s tímto názorem došlo od počátku téhož roku k masivní výstavbě čs. armády,
v jejím důstojnickém sboru pak byly provedeny pod sovětským tlakem razantní
personální změny včetně výměny ministra národní obrany, kde byl generál Ludvík Svoboda (nemající důvěru Moskvy) nahrazen Gottwaldovým zetěm A. Čepičkou. Ten pak také – spolu s generálním tajemníkem KSČ R. Slánským – zastupoval ČSR na poradě u Stalina v únoru 1951, na níž byl vyhlášen plán
maximální výstavby ozbrojených sil, vojenského průmyslu tak, aby východní
blok byl schopen v průběhu tří – čtyř let provést ofenzívu proti Západu a „osvobodit“ celou západní Evropu.80 I když byla taková perspektiva opuštěna – též
pod dojmem zkušeností z války v Koreji – ještě před Stalinovou smrtí, její důsledky byly i pro ČSR dalekosáhlé, počínaje masivní militarizací ekonomiky
(a také mnohonásobením kapacity vojenského a těžkého strojírenského a hutního průmyslu), a konče urychlenou kolektivizací za účelem dosažení zemědělské velkovýroby. Podobně jako další menší komunistické státy tak bylo Československo totálně podřízeno sovětským zahraničně-politickým hlediskům.81
79) Tamtéž, s. 204–205.
80) Na tuto tajnou poradu upozornil poprvé K. KAPLAN, Mocní a bezmocní, s. 201–203.
81) Dokumentace z generálního sekretariátu pražského MZV (Srov. AMZV, f. Sekretariát ministra
– tajný, 1953/54) přitom napovídá, že obedience satelitních států ve věcech vnější politiky tehdy
byla prakticky absolutní – v Moskvě se rozhodovaly nejen veškeré otázky politické, ale též záležitosti týkající se exportu jakéhokoliv význačnějšího zboží mimo blok, ba i udělování agrément
pro cizí diplomaty v Praze!
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Období mezi Stalinovou smrtí v březnu 1953 a pověstným XX. sjezdem
KSSS v únoru 1956, který měl hluboce ovlivnit i klima v menších komunistických zemích, bylo i z hlediska čs.-sovětských vztahů určitým intermezzem.
Na jedné straně ČSR zůstávala plně podřízena veškerým iniciativám Svazu,
přičemž je evidentní, že jeho stranické vedení tuto preponderanci plně akceptovalo i v otázkách, kde měla republika vlastní specifické zájmy, zvláště
ve vztazích s Německem a také Rakouskem.82 Na druhé straně došlo ale postupně od poloviny roku 1953 ze strany Moskvy k programovému uvolňování
celkového mezinárodního napětí, jež se odrazilo i v jejích nárocích vůči menším „spojencům“, zvláště v rovině ekonomické. Přijetí tzv. nového kursu, charakterizovaného jistým přesunem akcentu od další výstavby těžkého průmyslu k průmyslu spotřebnímu znamenalo alespoň částečný ústup od tlaku,
který způsobil i ČSR vážné ekonomické poruchy a škody, i když se jednalo
jen o ústup dočasný.83 Ani po roce 1956 se ale již Moskvou řízená ekonomická politika bloku včetně ČSR nevrátila k principům počátku padesátých
let, a naopak docházelo postupně k pokusům o kvalitativně vyšší ekonomickou spolupráci v rámci „socialistického tábora“.
Nejzávažnějším prvkem i z hlediska čs.-sovětských vztahů se nepochybně
stala formální dotvoření multilaterální politicko-vojenské struktury v letech
1955–56, které také – vedle dalších událostí – signalizovalo jakési definitivní
zakonzervování rozdělené Evropy. Moskva již na podzim 1954, na konferenci zástupců evropských socialistických států včetně ČSR, oznamovala, že
na ohlašované začlenění Spolkové republiky do NATO, zakotvené tzv. pařížskými dohodami, bude reagovat „společnými opatřeními“ v oblasti organizace ozbrojených sil socialistických států. Když se pak Západ nedal od integrace západního Německa do paktu odstrašit, reagovalo na to sovětské
vedení nejprve svoláním konzultativní schůzky do sovětské metropole, a pak
konferencí ve Varšavě, kde byl také 14. května slavnostně podepsána multilaterální Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci.
Pakt, který měl na následující tři a půl dekády vytyčit základní rámec politice menších komunistických států v Evropě včetně ČSR,84 sice jménem
smluvních stran deklaroval „zdržovat se ve svých mezinárodních vztazích
hrozby silou nebo jejího použití...“ a (čl. 2) ohlašoval také ochotu „účastnit

82) Srov. podrobněji v předcházející části o vztazích československo-německých.
83) Srov. detailně K. KAPLAN, Československo v RVHP 1949–1956, zvl. s. 174–202.
84) Jeho text srov. např. v: Dokumenty československé zahraniční politiky 1945–1959. Praha 1960,
č. 62, s. 322–327. Viz též sbírku oficiálních dokumentů paktu: Organizace Varšavské smlouvy. Dokumenty a materiály. 1955–1985. Praha 1986, č. 1 a 2.
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se v duchu upřímné spolupráce všech mezinárodních jednání, jejichž cílem
je zajistit mezinárodní mír“. Nejdůležitější byly ale závazky článků následujících, zakotvující jednak konzultace o všech důležitých mezinárodních otázkách, což v praxi znamenalo pro menší státy další úplné podřizování se zahraničně-politickým koncepcím Sovětského svazu, jednak princip „okamžité
pomoci“ v případě napadení jednoho z osmi signatářů. Další články pak
ohlašovaly jednak zřízení Spojeného velení ozbrojených sil, jež bylo formálně vytvořeno v lednu následujícího roku na pražském zasedání paktu, jednak tzv. Politického poradního výboru. Oba orgány tak jen znovu podřizovaly jak vojenské, tak politické složky menších států Moskvě, i když se
později – po polovině šedesátých let – podařilo zvláště Rumunsku – vliv vojenské struktury alespoň pro sebe poněkud omezit.
Šéf čs. delegace na konferenci ve Varšavě, předseda vlády Viliam Široký,
při podpisu paktu deklaroval, že je založen „na základních a všeobecně
uznávaných zásadách mírových vztahů“, přičemž síly které ztělesňuje „jsou
našemu lidu neotřesitelnou zárukou, že již nikdy bota agresora nebude
dupat po naší krásné zemi...“85 Tyto teze měly ale projít – v případě jednoho
ze signatářů, totiž Maďarska, dokonce velmi záhy – tvrdou zkouškou. Nové
sovětské vedení v čele s prvním tajemníkem ÚV KSSS (a brzy i šéfem vlády)
N. S. Chruščovem se již od počátku roku 1956 v souvislosti s novým kursem po XX. sjezdu distancovalo od předcházející stalinistické politiky vůči
„bratrským socialistickým státům“ a ohlašovalo – jak to formulovala deklarace vlády SSSR z 30. října 1956 – že vztahy s menšími spojenci budou nyní
vytvářeny „na základech plné rovnoprávnosti a respektování územní celistvosti“.86 V dubnu téhož roku byla zrušena Kominforma, o měsíc později prošla na svém sedmém zasedání radikální reformou i RVHP.87 Už podzim
1956 s dvojí intervencí sovětské armády při potlačování národního povstání
v Maďarsku (s níž Praha samozřejmě vyslovila plný souhlas) ale ilustroval,
že platnost podobných deklarací má své „třídní“ limitování. O omezené
platnosti teze o „plné rovnoprávnosti“ se ostatně soustavně přesvědčovali
i soudruzi pražští.
Když koncem ledna 1957 vykonal tehdejší prezident Antonín Zápotocký
s početným doprovodem státní návštěvu SSSR, byla při té příležitosti vydána
85) Srov. projev V. Širokého ve Varšavě 11. května 1955, DČZP, 1955, s. 207–208.
86) Srov. její znění v: V. KOTYK (red.), Dokumenty sovětské zahraniční politiky 1945–1961. Praha
1962, č. 26, s. 112–114, k tomu např. J. ŠEDIVÝ, Dvacet let československo-sovětské smlouvy. Praha
1964, s. 109–111.
87) V jejím rámci byly místo jediného byra vytvořeny stálé komise, zabývající se vývojem v jednotlivých základních odvětvích.
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společná československo-sovětská deklarace, jež – vedle konstatování o „totožnosti zájmů, ušlechtilých zásad proletářského internacionalismu a jednoty
názorů v boji za výstavbu socialismus a komunismus“ – znovu potvrzovala,
že se vztahy mezi oběma zeměmi budou vyvíjet na základě „leninských principů rovnoprávnosti, respektování územní celistvosti, státní nezávislosti
a svrchovanosti a nevměšování se do vnitřních věcí.“88 V duchu „nového
kursu“ vyzněla i návštěva N. S. Chruščova a N. A. Bulganina v Československu ve druhém a třetím týdnu července téhož roku, mimochodem vůbec
první oficiální návštěva nejvyšších sovětských představitelů v republice.89 Už
v polovině listopadu téhož roku ale sovětské stranické orgány zasáhly do situace, vzniklé úmrtím Zápotockého, a prosadily zvolení šéfa strany Antonína
Novotného prezidentem republiky.90 Dosazení tohoto muže „nepříliš samostatného a nepříliš schopného“, který zastával v následujících deseti letech
vždy zásadně pro-moskevská stanoviska tak, jako je zastával v roli stranického aparátčíka v letech předcházejících, samozřejmě výrazně přispělo
k pevnému připoutání kursu Prahy ve všech oblastech ke kursu sovětskému,
a to i momentech, kdy někteří satelitní vůdcové – zvláště polští a rumunští –
začali v šedesátých letech projevovat více iniciativy a samostatnosti. Nic na
tom nezměnila ani skutečnost, že si – i díky dobrým vztahům s N. S. Chruščovem – Novotný dokázal vůči Moskvě postupně získat (jak tvrdí např. největší znalec komunistického režimu K. Kaplan) největší prostor ze všech komunistických prezidentů ČSR.
Novotného projevy na všech třech sjezdech KSČ, jimž vévodil, dokládají,
nakolik se základní optika stranického – a tedy i státního – vedení republiky
neměnila. V hlavním referátu na XI. sjezdu strany v červnu 1958 prezident
prohlásil, že se lid ČSR „postavil nesmlouvavě na správnou stranu – na
stranu Sovětského svazu, na stranu socialistických zemí, na stranu komunismu“, přičemž snahu o dovršení „socialistické výstavby“ přímo spojil s existencí SSSR a světové socialistické soustavy.91 O čtyři a půl roku později,
v prosinci 1962 na sjezdu následujícím (na němž bylo slavnostně ohlášeno
vítězství „socialistického řádu v Československu“) Novotný opakoval, že „základem této [socialistické] jednoty je pro nás pevné spojenectví a věrné přátelství s první zemí socialismu se Sovětským svazem, spolupráce naší strany
88) Srov. plné znění deklarace, podepsané 29. ledna 1957, v DČZP, 1957, s. 38–45.
89) Chruščov přitom tehdy navštívil nejen Prahu a Bratislavu, ale též Brno, Ostravu a Plzeň, Bulganin pak i Most. Příslušné projevy viz DČZP, 1957, s. 283–334.
90) K. KAPLAN, Mocní a bezmocní, s. 62–63.
91) Plný text tohoto projevu viz např. v: A. NOVOTNÝ, Projevy a stati, sv. 2, 1958–1962, s. 5 nn, tu
s. 10–11.
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s KS Sovětského svazu.“92 Ve stejném duchu pak samozřejmě vyzněl i Novotného referát na XIII. sjezdu KSČ počátkem června 1966, již za přítomnosti L. I. Brežněva, který tu tehdy vedl – poprvé – sovětskou stranickou delegaci. Hlediskům Moskvy byla v „Novotného éře“ samozřejmě zcela
podřízena veškerá zahraničně-politická aktivita Československa, což vždy
a všude osvědčoval i tehdejší šéf čs. diplomacie V. David. Praha svými deklaracemi plně podporovala Moskvu v jejích aktivitách ve vztahu k německé
otázce koncem let padesátých, i při tzv. druhé berlínské krizi 1960–61, vyústivší do postavení známé zdi. Podporovala plně sovětská hlediska v „globální“ politice, např. ve vztazích ke konfliktům na Předním východě a jihovýchodní Asii, především od roku 1965 eskalující válce ve Vietnamu, jejímu
pozdějšímu rozšíření, atd. Od roku 1961 ale plně podpořila Sověty i v jejich
postupně se dramatizující roztržce s Čínou, i v dalších sporech mezi komunistickými a „dělnickými“ stranami.93
Formálním výrazem trvající úzké vazby Československa se Svazem se stal
protokol o prodloužení platnosti smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci
z prosince 1943, podepsaný při návštěvě A. Novotného a tehdejšího šéfa
vlády J. Lenárta v Moskvě 27. listopadu 1963.94 Ten již v preambuli konstatoval, že „nebezpečí narušení míru ... není odstraněno a síly, které rozpoutaly
druhou světovou válku, jsou i v současné době hrozbou evropskému a světovému míru“, přičemž se ihned nepřímo – odkazem na to, že jen jeden ze
států vzniklých na území bývalé německé říše jde cestou míru – napovídalo,
proti komu je prolongace určena především. V politické rovině trvající absolutně primární roli vztahů se Svazem demonstrovaly i postupně stále častější
návštěvy nejvyšších státních a stranických představitelů v Moskvě, ale též
v Praze, jejichž rytmus vážně nenarušila ani změna v čele ÚV KSSS v říjnu
1964, byť s ní sám Novotný vyslovil interně evidentní nesouhlas.95
V rovině vojenské zůstal instrumentem sovětského vlivu Varšavský pakt,
na jehož charakteru se ani formálně až do roku 1969 (kdy přibyla nový výbor
ministrů obrany) prakticky nic nezměnilo.96 Na úvahy o případné alterna92) Cit. dle Novotného projevu 4. prosince 1962 na XII. sjezdu KSČ, in: A. NOVOTNÝ, Projevy
a stati, sv. 3, 1962–1965, s. 88 n.
93) Řadu konkrétních dokladů o bezpodmínečné podpoře Svazu ze strany čs. diplomacie uvádí
K. KAPLAN, Kořeny československé reformy 1968, Brno 2000, část. I: Československo a rozpory
v sovětském bloku.
94) Jeho text viz DČZP, 1963, s. 338–339.
95) K odstranění N. S. Chruščova srov. např. D. VOLKOGONOV, The Rise and Fall of the Soviet Empire. London 1999, zvl. s. 252–256.
96) Srov. k jeho vývoji např. Th. CASON, The Warsaw Pact, in: M. J. SODARO, Foreign and Domestic Policy in Eastern Europe. London-New York 1984, zvl. s. 216–218.
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tivní čs. vojenské doktríně, neodvislejší od Moskvy, nebylo místa ani na
sklonku éry Chruščevovy, ani v počátcích vlády jeho následovníka Leonida
I. Brežněva. Sovětský postup v době mezinárodních krizí, např. berlínské či
karibské v letech 1961–62, sice jasně ukazoval, že Moskva realizuje veškerá
vojenská opatření bez nejmenší konzultace se svými menšími „spojenci“. Zástupci ČSSR se ale přesto ještě ani v roce 1966 nepokusili připojit se k hlasu
Rumunů, kteří požadovali rozšíření kompetencí politického poradního výboru Varšavského paktu i výraznější zastoupení menších států v orgánech
společného velení, a naopak již předtím akceptovali sovětské plány pro případnou válku ve střední Evropě, které mj. kalkulovaly s atomovým bombardováním československého území. V prosinci 1965 také tehdejší ministr národní obrany generál B. Lomský podepsal se svým ruským protějškem tajnou
smlouvu o výstavbě skladů jaderných hlavic na čs. území, která pak byla realizována v průběhu následujících tří let.97 Poměrně početná čs. armáda,98
budovaná podle sovětsko-československých protokolů z let 1963 a 1967, pak
tvořila důležitý prvek v sovětských strategických úvahách pro případ války,
což výrazně ovlivňovalo sovětské postoje k jakémukoliv pohybu v republice.
I když se tehdejšímu pražskému komunistickému vedení podařilo ještě v roce
1966 zabránit rozmístění dvou sovětských divizí na čs. teritoriu, jež požadovalo sovětské velení, bylo nesporné, že ČSSR náleží v sovětských politickovojenských koncepcích Moskvy jedno z primárních míst v Evropě.99 To samozřejmě nemohlo další osudy československého státu neovlivnit.

6.
Počátky reformního hnutí v KSČ po lednu 1968 nevnesly do vztahů mezi
Prahou a Moskvou dramatické proměny. Jak víme ze zpřístupněné sovětské
dokumentace, Brežněvova ekipa (až na část tzv. „jestřábů“) zpočátku dokonce oceňovala reformní kurs nového vedení KSČ v čele s Alexadrem Dubčekem víceméně pozitivně, mj. i vzhledem k předcházejícím problémům
uvnitř čs. stranického vedení, o nichž se Brežněv sám přesvědčil při poslední
návštěvě v prosinci 1967.100 Základní zahraničně-politickou devízou poled97) O ní K. KAPLAN, Kořeny československé reformy, s. 37–38.
98) Síla čs. armády krátce před Pražským jarem se pohybovala okolo 230 tis. mužů; armáda disponovala 2700 tanky, asi 3000 obrněnými transportéry a zhruba 600 bojovými letouny. Po polské a rumunské armádě byla nejpočetnější z ozbrojených sil evropských satelitů Moskvy.
99) J. NAVRÁTIL, K otázce výstavby československé armády před rokem 1968. HaV 1991, č. 5, m
s. 119–120.
100) Srov. např. R. G. PICHOJA, Čechoslovakija, 1968: vzgljad Moskvy. Novaja i novějšaja istorija
(NNI) 1994, no. 6, s. 6–8; K. DURMAN, Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964–1991.
Praha 1997, s. 76–77.
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nové pražské reprezentace ostatně zůstávalo socialistické Československo
jako součást východního bloku, ovšem – na rozdíl od předcházejícího období
– již jako rovnoprávný partner, jež může (mj. i v politické i vojenské oblasti)
spolurozhodovat o svých osudech.101 Již personální změny, prováděné od
konce února ve velení armády, ve stranickém aparátu a nakonec i v ministerstvu vnitra, začaly ovšem vedení v Moskvě znepokojovat,102 ještě více pak reflexe pražského „tání“ zneklidňovalo některé místní sovětské veličiny
(zvláště na Ukrajině a v Pobaltí), a pak také konzervativní komunistické předáky ve východním Berlíně, Varšavě a Sofii. Především jejich zásluhou byla
také již na první schůzce komunistických představitelů v Drážďanech
23.–24. března situace v Československu hodnocena jako „kontrarevoluce“,
i když na ní čs. představitelé ještě nalezli opatrného spojence v J. Kádárovi.
Recept navrhovaný tajemníkem PSDS Wl. Gomułkou – vyslání vojsk celého
Varšavského paktu do ČSSR – sice nebyl ještě sovětským vedením přijat,
brzy měl ale získat převahu i v Moskvě.
Negativní postoj čelních představitelů Svazu k dění v Československu definitivně převážil počátkem dubna 1968, po formě, s jakou byla v Praze provedena změna v čele státu (byť vůči generálu L. Svobodovi převládala tehdy
vcelku důvěra), a po přijetí tzv. Akčního programu KSČ. Ačkoli obava Sovětů z „demontáže“ socialismu v Československu byla přinejmenším zčásti líčená, především z důvodů geo-strategických Moskvu děsila již pouhá možnost
opakování „rumunské“ alternativy v ČSSR, která by ohrožovala její vojenské
koncepce v centrální Evropě. To bylo nepochybně rozhodující. Už koncem
dubna začala sovětská generalita v čele s maršálem Andrejem Grečkem připravovat plány „na konkrétní opatření“ v Československu, tedy invazi, i když
i díky postojům samotného L. Brežněva byla vojenská operace dočasně odložena jako nejzažší řešení.
Zdůrazňování věrnosti SSSR a Varšavskému paktu ze strany pražských reformátorů, jež zaznělo znovu mj. v programovém prohlášení nové vlády
v čele s O. Černíkem počátkem dubna, nemělo na Moskvu prakticky žádný
vliv. Když byly později v průběhu pozdního jara provedeny ve velení čs. armády další změny a ozvalo se volání pro vlastní čs. vojenské doktríně, ruská
generalita začala osočovat Prahu z neschopnosti hájit západní hranice se
Spolkovou republikou. Bylo ale příznačné, že návrhy některých čs. generálů
101) Srov. např. J. S. HÁJEK, 1968. Mezník dějin. Praha 1994, s. 23; podrobněji viz pozn. č. 78
v úvodní kapitole.
102) Srov. nejlépe M. KRAMER, The Czechoslovak Crisis and the Brezhnev Doctrine, in: C. FINK et
cons. (eds.), 1968: The World Transformed. Cambridge 1999, zvl. s. 124–125.
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v čele s V. Prchlíkem (v té době šéfem tzv. administrativního oddělení ÚV
KSČ), aby byla promýšlena i možnost obrany proti případné sovětské invazi,
byly odmítnuty ze strany samotného A. Dubčeka, i novým vedení pražského
MNO v čele s gen. M. Dzúrem.103
Další vývoj, nesený ve znamení stále se stupňujícího nátlaku ze strany
Moskvy a jejích „věrných“ spojenců, tedy především W. Gomułky, W. Ulbrichta a T. Živkova, na jejichž pozice postupně – zvláště po schůzce ve Varšavě v polovině července 1968 – přecházel i J. Kádár, je natolik známý, že
jej nemá smyslu podrobně přehlížet.104 Jak naznačil např. v exilu pracující
český historik K. Durman, pro další rozhodování Moskvy bylo – samozřejmě vedle celkové mezinárodní situace – zásadní, že se pražské reforměkomunistické vedení proti stále zřetelněji hrozící sovětské invazi neodhodlalo k jakýmkoliv aktivnějším obraným opatřením, jež by byli nejen zástupci
ryze pro-moskevských sil, ale též Dubček a jeho lidé považovali za
„zradu“.105 Čs.-sovětská jednání v Čierné (29. 7.–1. 8.) a pak v Bratislavě
(3. 8. 1968) nepřinesla rezultát a Dubček posléze – jak ukazuje ruský záznam jeho telefonátu se sovětským vůdcem – na Brežněvovy hrozby o „nevyhnutelných opatřeních“, nebudou-li vyplněny jeho požadavky, reagoval rezignací, aby dělal „takové kroky, jaké vaše politbyro pokládá za správné...“106
Výsledkem bylo totální překvapení v noci z 20. na 21. srpna i s jeho fatálními následky v podobě únosu značné části československé reprezentace
a pokusu o dosazení tzv. dělnicko-rolnické vlády v čele s A. Indrou sovětskými tanky.
Některé z bezprostředních cílů sovětské invaze, zvláště vytvoření Moskvou sestavené vlády, sice pro masivní odpor čs. veřejnosti (a částečně prezidenta Svobody) zůstaly nerealizovány, základního cíle – obsazení československého státu bez jeho aktivního vojenského odporu – ale dosaženo bylo.
Po selhání původního scénáře bylo sice Brežněvovo vedení přinuceno propustit internované čs. představitele a přivést je po 23. srpnu k jednacímu
stolu v Moskvě, kam se vypravil i prezident Svoboda a jeho doprovod. Podmínky ale tak jako tak diktovali soudruzi sovětští. V tajném protokolu
103) Detaily viz u M. KRAMERA, The Czechoslovak Crisis and Brezhnev Doctrine, s. 139–140.
104) Srov. naposledy A. BENČÍK, Requiem za Pražské jaro. Praha 1999, tam uvedena i starší literatura, především práce vzešlé z aktivity vládní komise událostmi let 1968–70 se zabývající počátkem devadesátých let.
105) Srov. K. DURMAN, Útěk od praporů, Kreml a krize impéria..., s. 95–96.
106) Srov. R. G. PICHOJA, Čechoslovakija, 1968: část II, NNI 1995, č. 1, s. 39 nn.; J. Vondrová,
J. Navrátil (eds.), Mezinárodní souvislosti Československé krize 1967–1970. Brno 1996, sv. II, zvl.
č. 121 (záznamy z Čierné) a č 123 (Bratislava). Dubčekův výrok cit. dle záznamu z 13. srpna,
ibid., č. 130, 172–180, tam na s. 176.
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z 26. 8.107 zástupci ČSSR v čele s prezidentem a prvním tajemníkem
ÚV KSČ nejen ztvrdili náležitost Československa k sovětskému bloku, ale zavázali se ke krokům, jež znamenaly nejen faktický konec reforem, ale v řadě
případů – např. ve věcech tiskové svobody – návrat před „leden“. Moskva
prosadila také příslib odstranění jí nejvíce nepohodlných osob a naopak
ochranu činitelů „kteří bojovali za upevnění pozic socialismu...“, přinejmenším dočasně byl legalizován – jakkoliv ne formálně – i pobyt okupačních
vojsk. Tak byl již tehdy položen základ k budoucí „normalizaci.“
Čs. vedení se sice ani po „srpnu“ nevzdávalo požadavku, aby invazní vojska opustila území republiky, ale marně. Počet cizích vojsk byl sice postupně
omezován (a stažena vojska spojenců Rusů, v první řadě východní Němci),
sovětská vojenská přítomnost v Československu se však stala skutečností. Nakonec byla tato otázka vyřešena smlouvou, předjednanou nejprve v Moskvě
a pak podepsanou při návštěvě šéfa sovětské vlády Alexeje Kosygina v Praze
16. října.108 I když některé požadavky Sovětů nebyly nakonec zohledněny
(formálně také neměly na území ČSSR nadále působit jiné než čs. úřady a orgány), „dočasný“ pobyt sovětské armády v Československu se stal formálně
potvrzenou realitou, která měla trvat více než dvě desetiletí. [Krátce nato,
v polovině listopadu 1968 na varšavském V. kongresu PSDS definitivně vyjádřená tzv. Brežněvova doktrína o omezené suverenitě jednotlivých socialistických států, jejichž samostatnost byla plně podřízena zájmům světového socialismu, zakotvovala další sepětí Československa i jeho vnitřního zřízení se
sovětskou říší také teoreticko-politicky.109] Na podstatě sovětské politiky vůči
menším státům ve sféře „vlivu“ Moskvy se jí sice fakticky mnoho nezměnilo,
její aplikace vůči Československu dokázala ale během krátkého okamžiku
zničit i zbytek pozitivních vztahů k „Rusku“, jež dosud v české a slovenské
společnosti přežívaly od konce druhé světové války. Leccos naznačuje, že si
to uvědomovali i v Moskvě...

7.
Přímá podpora „konzervativních sil“ ve vedení KSČ a definitivní etablování
nového vedení strany v čele s G. Husákem (byť v něm ryze prosovětští exponenti jednoznačně nedominovali) umožnila ve vedení Československa prosazení takového kursu, jenž jej až do osmdesátých let proměnil v jeden z nej107) Srov. jeho text v: J. Vondrová, J. Navrátil (eds.), Mezinárodní souvislosti Československé krize
1967–1970, II, č. 169 (tamtéž otištěny i záznamy z moskevských jednání).
108) Srov. tehdejší hodnocení z čs. strany viz např. v cirkulárním telegramu MZV z 17. října 1968,
in: J. Vondrová, J. Navrátil (eds.), Mezinárodní souvislosti československé krize, sv. III, č. 202.
109) Srov. např. M. KRAMER, The Czechoslovak Crisis and the Brezhnev Doctrine, zvl. s. 167–169.
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poslušnějších satelitů Moskvy. Personální změny přitom – zvláště v prvním
pololetí roku 1969 – probíhaly často pod přímým tlakem sovětských politiků
a generálů,110 kterým aktivně napomáhaly jednak promoskevské elementy ve
stranickém vedení, jednak skupina čs. generality v čele s F. Bedřichem
a O. Rytířem. Konečná porážka reformistů Dubčekovým pádem pak rychle
umožnila provedení řady kroků, které definitivně situaci „konsolidovaly“ ke
spokojenosti Moskvy – koncem září 1969 ÚV KSČ zrušila vlastní usnesení
„protisovětská usnesení“ z 19. 7. a 21. 8. předcházejícího roku, v lednu 1970
byl O. Černík nahrazen ve funkci předsedy vlády Lubomír Štrougalem, atd.
Prakticky současně byla zahájena čistka v řadách strany, která vedla k rozsáhlým personálním změnám až do místní úrovně. Triumf Moskvy byl pak
korunován nejprve totálním podřízením čs. armády sovětskému velení,
a také novým formálním ztvrzení „spojenectví“, jemuž dala výraz sovětskými
diplomaty textovaná smlouva z 6. května 1970, doplněná o nedlouho později
také novou dlouhodobou dohodou obchodní.
První oblastí, kde se nová sovětská dominace projevila nejrychleji, byly
ozbrojené síly, což ovšem mělo řadu reálných i potenciálních následků pro
celou zemi. V duchu diktátu sovětské generality na jaře 1969 byla nyní organizační struktura čs. armády maximálně přiblížena organizaci armády sovětské, přičemž podstatná část jejích jednotek byla začleněna do „prvního
sledu“ s cílem podpořit v případě války hlavní úder Sovětů na Západ, tedy na
území Spolkové republiky.111 Tak byl naplněn záměr sovětské vojenského velení, projevovaný již v šedesátých letech, aby se čs. armáda fakticky proměnila v pouhý sovětský „vojenský okruh“, prostě dirigovaný z Moskvy bez
ohledu na zájmy ČSR, toto přizpůsobení ČSLA mělo ale i řadu dalších, dalekosáhlejších dopadů. V hospodářské oblasti si Moskva vzápětí vynutila –
i v souvislosti s přestavbou čs. vojska – novou akceleraci výroby zbraní, i nadále masivně exportovaných též do Svazu a dalších zemí.112 Nejfatálnější
dopad mělo ale totální podřízení sovětské generalitě v oblasti strategické
v případě války. Již samotná vojenská přítomnost pěti ruských divizí na československém teritoriu, znamenající zvýšení sovětské převahy v konvečních

110) Postačí připomenout pobyt předsedy tzv. Komise stranické kontroly prezídia KSSS A. J. Pelšeho v únoru-březnu 1969, „misi“ ministra obrany SSSR maršála A. A. Grečka a náměstka ministra zahraničí SSSR V. S. Semjonova koncem března téhož roku, atd. Srov. např. J. WANNER, Brežněv a východní Evropa 1968–1982. Praha 1995, s. 92–94.
111) Srov. např. J. MADRY, Sovětské zájmy v pojetí obrany Československa (1965–1970). HaV 1992/5,
zvl. s. 135–148 a další práce téhož autora.
112) Jen v letech 1971–1975 měl vývoz v ČSSR vyrobených zbraní do Svazu stoupnout oproti předcházejícímu průměru o 103 %, přičemž tento trend pokračoval až do poloviny osmdesátých let.
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zbraních nad relevantními silami NATO ve Spolkové republice, prokazatelně
znásobila hrozbu jaderného bombardování území ČSSR.113 Přičteme-li
k tomu dnes známé plány ruské generality, zasazovat „omezené“ jaderné
údery již na počátku sovětského útoku na Západ, jež by byly samozřejmě
okamžitě vyvolaly protiúdery protivníka, lze dát za pravdu názoru, že takové
„obranné“ koncepce ohrožovaly samotnou fyzickou existenci obyvatel Československa.114 Přitom se na nich nic podstatného nezměnilo až do druhé poloviny osmdesátých let, ba – fatálním rozhodnutím J. Andropova z podzimu
1983 o rozmístění sovětských raket SS 12 a SS 13, o němž ještě bude zmínka
– bylo toto nebezpečí ještě znásobeno.
Novou situaci „normalizovaného“ Československa ve vztahu ke Svazu zpečetila – formálně na dvacet let, výhledově ale, jak se vyjádřil při podpisu
G. Husák, „pro celou budoucnost“ – zmiňovaná bilaterální smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, podepsaná v Praze 6. května
1970 L. I. Brežněvěm, A. N. Kosyginem, G. Husákem a L. Štrougalem.115 Ačkoliv navazovala jak na smlouvu z prosince 1943, tak na text Varšavského
paktu z roku 1955, její dikce byla již nesena zcela v duchu Brežněvovy doktríny o omezené suverenitě socialistických států, halené tu samozřejmě na několika místech včetně preambule do hesla o „zásadách socialistického internacionalismu.“116 Již v čl. 1 byla vytčena hlavní idea dokumentu, „nadále
upevňovat věcné a nerozborné přátelství mezi národy ČSSR a SSSR, rozvíjet všestrannou spolupráci mezi oběma státy a poskytovat si vzájemně bratrskou pomoc a podporu“. Dovětek tohoto artikulu o dodržování „státní svrchovanosti a nezávislosti, rovnoprávnosti a nevměšování do vnitřních
záležitostí“ jistě vyzníval pro čs. stranu okupovanou sovětskými vojsky poněkud zvláštně, zvláště když zmíněná Brežněvova doktrína byla prakticky verbis expresis vyjádřena v čl. 5, který strany zavazoval k nutným opatřením
113) Čs. generální štáb odhadoval, že by v případě války bylo čs. teritorium již v prvních dnech
zasaženo zhruba 200 jadernými hlavicemi o účinnosti srovnatelné s pumou, svrženou na
Hirošimu. Rezultát podobného úderu v hustě osídleném Československu budiž ponechán
na čtenáři...
114) Srov. např. J. WANNER, Brežněv a východní Evropa, s. 96; přitom je třeba připomenout, že Brežněvovi „jestřábi“ v čele s náčelníkem generálního štábu, maršálem N. Ogarkovem, otevřeně –
bez ohledu na momentální détente mezi Moskvou a Washingtonem – s jadernou válkou kalkulovali, přičemž byli přesvědčeni o možném vítězství ve velkém jaderném konfliktu.
115) Srov. její text DČZP, 1970, s. 125–128; tam otištěny i nejdůležitější projevy, podpis smlouvy doprovázející.
116) Bylo ostatně příznačné, že smlouvu podepisovali vedle šéfů vlád i první tajemníci ÚV příslušných komunistických stran, tj. L. Brežněv a G. Husák. Až dosud byla u většiny podobných dokumentů zachována formální zásada, že je podepisovala buď hlava státu, či předseda vlády a ministr zahraničních věcí.
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„k ochraně socialistických vymožeností lidu, bezpečnosti a nezávislosti obou
zemí“, a akcentoval další prohlubování všestranných vztahů mezi „socialistickými“, tj. komunistickými státy. Další články zakotvovaly konkrétní rozvíjení spolupráce v řadě oblastí, mj. hospodářství (čl. 2), vědě a kultuře (čl. 3)
a mezi „orgány státní moci a společenskými organizacemi (čl. 4), přičemž
nedůležitější byl samozřejmě čl. 10, zakotvující okamžitou vojenskou pomoc
a podporu všemi prostředky v případě ozbrojeného útoku proti některé ze
smluvních stran. Článek 11 „obě“ strany zavazoval ke vzájemným poradám
a konzultacím, další články fakticky reagovaly na momentální otázky evropské politiky, zvláště snahu sovětské diplomacie zakotvit výsledky druhé světové války novou mezinárodní konferencí, k níž vyzýval Politický poradní
výbor Varšavského paktu již od roku 1969. V tom duchu mj. Čl. 6 deklaroval
absolutní neplatnost Mnichova, čl. 9 zase „nedotknutelnost státních hranic
v Evropě, jak se vytvořily po druhé světové válce.“
Ačkoliv byla nová čs.-sovětská smlouva podepisována u příležitosti
25. výročí osvobození ČSSR (a ve většině proslovů také zaznělo připomenutí rozhodujícího podílu Sovětů na porážce Německa a tedy obnovy československého státu), řada projevů jasně demonstrovala, že se stane nejdůležitější osou pro další zahraniční politiku pražského vedení v budoucnu.
Sám L. Brežněv neopomněl ostatně na Pražském hradě zdůraznit, že dokument vyjadřuje „pevnou vůli našich zemí k tomu, aby byla podniknuta
všechna nezbytná opatření k obraně socialistických vymožeností sovětského a československého lidu,“117 což znamenalo fakticky úplné podřízení
politiky ČSSR záměrům Moskvy. To se ostatně v následujícím období nekompromisně realizovalo. Proti pokusům o pragmatičtější přístup sovětské
vedení ještě během roku 1970 podpořilo nejkonzervativnější elementy
v čele s V. Biľakem, jehož verze „Poučení z krizového vývoje“ se stala nejen
závazným výkladem nedávných událostí, ale též vodítkem další vnější politiky, což definitivně ztvrdil koncem května 1971 „nový“ XIV. sjezd KSČ.
Ten také již jednoznačně vyjádřil Sovětům vděčnost za internacionální
„pomoc“ před necelými třemi roky, aby současně zakotvil, že „trvalým základem zahraničně-politické linie KSČ a ČSSR ... jsou vztahy bratrské spolupráce, přátelství a pevného spojenectví s SSSR a ostatními spojeneckými
státy.“118 Taková devíza byla ostatně opakována i na dalších dvou sjezdech
v dubnu 1976 a v dubnu 1981, ve vládních prohlášeních všech čtyř Štrougalových vlád, atd. Moskva si ostatně ještě koncem roku 1971 zajistila ak117) Viz projev L. Brežněva 6. května na Pražském hradě, ibid., s. 134.
118) Rezoluce XIV. sjezdu KSČ z 29. května 1971, část IV. Zahraniční politika.
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tivního podpůrce svých aktivit dosazením muže své důvěry Bohuše
Chňoupka, předtím zastávajícího nedlouho úřad velvyslance v SSSR, i do
čela pražské diplomacie. Spolu s krátce předcházejícím dosazením ryze
prosovětsky orientovaných mužů do čela republikových vlád a také obou
komor federálního parlamentu119 bylo završeno etablování nové reprezentace, která měla ovládat ČSSR a její politiku až do druhé poloviny osmdesátých let.
Pražské komunistické vedení v čele s G. Husákem se skutečně ve všech
ohledech přimklo k Moskvě a její politice, což bylo ještě posíleno po té, co
se Husák sám stal – samozřejmě s předcházejícím sovětským posvěcením –
koncem května 1975 prezidentem ČSSR.120 Čs. zástupci samozřejmě již
v létě 1971 podpořili na bukurešťském zasedání RVHP tzv. Komplexní program rozvoje dalšího prohlubování a zdokonalování spolupráce, předjímající
ekonomickou koordinaci a „vyrovnávání ekonomického rozvoje“ v rámci socialistického bloku až do počátku devadesátých let [!], aby pak odsouhlasili
i další sovětské návrhy v této oblasti.121 Stejným způsobem čs. diplomacie
v čele s B. Chňoupkem pravidelně podporovala přípravu všech deklarací na
zasedáních politického poradního výboru Varšavského paktu, atd. Zástupci
ČSSR se tak stali – snad vedle delegátů Bulharska a částečně NDR – nejagilnějšími podpůrci vší sovětské politiky prakticky ve všech oblastech, jak na
evropské scéně, tak např. podporou sovětských aktivit v tzv. třetím světě.122
Úzká spolupráce byla pak demonstrována i poměrně častými zájezdy čs. politiků do Svazu, a vice versa, jejichž kvantita převyšovala množství podobných
návštěv zástupců jiných sovětských satelitů.
Je pravděpodobné, že – jak dosvědčuje např. dlouholetý Brežněvův konzultant pro otázky zahraniční politiky – generální tajemník KSSS skutečně
z mnoha důvodů věnoval vztahům s KSČ a Československem mimořádnou

119) Předsedou Federálního shromáždění byl „zvolen“ A. Indra, někdejší designovaný šéf promoskevské dělnicko-rolnické vlády, předsedou Sněmovny lidu ex-ministr zahraničních věcí V. David,
známý svými zásadně pro-sovětskými postoji, atd.
120) J. WANNER, Brežněv a východní Evropa, s. 104–105.
121) Srov. jeho plné znění např. v: Komplexní program dalšího prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje socialistické integrace členských států RVHP. Praha 1972.
122) Postačí tu připomenout postupně se rozvíjející spolupráci s řadou států jihovýchodní Asie
a Afriky, jejichž vlády se orientovaly v sedmdesátých a osmdesátých letech na SSSR, zvláště
Sýrií, Irákem, Afghánistánem, Kambodžou, Laosem a samozřejmě Vietnamem, ale také Etiopií, Angolou, Mosambikem, Libyí, atd. S řadou z nich, např. Vietnamem (1980), Laosem
(1980), Etiopií (1981), Jižním Jemenem (1981), Afghánistánem (1982), Libyí (1982) a Sýrií
(1984) čs. diplomacie také podepsala po vzoru SSSR politické smlouvy o přátelství a spolupráci, zakotvující mj. úzkou kooperaci v zápase proti „světovému imperialismu“. Srov. též pozn.
č. 84 v úvodní kapitole, kde jsou odkazy na přesné znění těchto dokumentů.
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pozornost.123 Moskva nejednou demonstrovala, jakou důležitost v jejích
očích i v rámci východní bloku ČSSR má, a byla také ochotna navenek tohoto svého „spojence“ vyznamenávat, a to nejen poměrně častými návštěvami nejvyšších sovětských představitelů,124 byť na straně druhé sovětské
vládní kruhy evidentně umně rozehrávaly mocenské zápasy v stranickém vedení KSČ, usnadňující pochopitelně jeho ovládání. Úzké vazby se Svazem
nejen v politické, ale především ekonomické oblasti se ovšem dlouhodobě nemohly negativně neprojevit, a jestliže se sovětské hospodářství začalo již ve
druhé polovině sedmdesátých let potýkat (mj. díky enormním zbrojním výdajům) s vážnějšími problémy, pak nejpozději počátkem následující dekády
– tj. ještě na sklonku Brežněvovy éry – tento trend výrazně nepříznivě ovlivnil i ekonomiku Československa.125
Husákovo vedení ČSSR bylo ovšem na samém počátku osmdesátých let
mnohem více znepokojeno vývojem v sousedním Polsku, a čs. prezident sám
náležel k těm, kteří nemocného L. Brežněva ponoukaly již na podzim roku
1980 k vojenské intervenci proti tamní „kontrarevoluci“.126 K uplatnění „československého“ receptu sice – i vzhledem k postupu polského vedení v čele
s generálem W. Jaruzelskim – nakonec nedošlo, pražská komunistická elita
však mohla – nejvýrazněji na XVI. sjezdu své strany v dubnu 1981 – demonstrovat nejen svoji bezvýhradnou loajalitu (či spíše podřízenost) Sovětům, ale
též relativní fungování vlastního systému v kontrastu s „debaklem“ polským
i obtížemi jinde.127 Pražské vládní kruhy ostatně stále osvědčovaly absolutní
podporu Moskvě i všude na mezinárodním poli – ještě počátkem léta 1981
podpořily sovětskou iniciativu „K národům a parlamentům světa“, reagující
na celkové zhoršení vztahů mezi Západem a Východem, v červenci téhož
roku L. Štrougal na XXXV. zasedání RVHP odsouhlasil sovětskou koncepci
dalšího prohloubení specializace v rámci bloku, atd.128 Totální obedienci so-

123) A. M. ALEKSANDROV-AGENTOV, Ot Kollontaj do Gorbačeva. Vospominanija diplomata. Moskva 1994, s. 145 nn. Ve světle těchto i dalších záznamů je přitom evidentní, že Brežněv i jeho
okolí plně důvěřovali samotnému G. Husákovi, nikoliv ale již L. Štrougalovi, který byl považován za „prozápadního“ technokrata.
124) Stačí připomenout jisté „vyznamenání“ pražskému režimu v podobě vůbec první smíšené komické posádky v březnu 1978, kdy se expedice kosmické lodi Sojuz 28 zúčastnil čs. kosmonaut.
125) Detailně viz J. WANNER, Brežněv a východní Evropa, s. 107–108.
126) Srov. např. K. DURMAN, Útěk od praporů. Kreml a krize impéria..., s. 226 n.
127) Na sjezdu mj. zaznělo, že došlo k dalšímu prohloubení zahraničního obchodu v rámci RVHP,
přičemž obrat obchodu s SSSR měl podle oficiálních čísel ve druhé polovině sedmdesátých let
vzrůst o plných 84 %.
128) Srov. k vývoji RVHP v tomto období např. S. WASOWSKI, COMECOM: the recent Past and Perspectives for the 1980s, in: M. J. SODARO, Foreign and Domestic Policy in Eastern Europe. London – New York 1984, zvl. s. 208–210.
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větským politickým záměrům pak demonstrovala i návštěva prezidenta
G. Husáka a celého státního a stranického vedení v Moskvě počátkem léta
1982, poslední za Brežněvova života, již v době akcelerující tzv. druhé studené války, umocněné nedávným vyhlášením vojenského stavu v Polsku a následnými sankcemi USA proti Moskvě a Varšavě.129 I při této schůzce čs. stranické vedení neváhalo odsoudit aktivizaci „militaristické politiky NATO,
zvláště USA“, proti níž byla deklarováno další „upevňování semknutosti
a jednoty socialistického společenství“ a „upevňování vojensko-politického
obranného svazku států Varšavské smlouvy...“130 Jak měl brzy ukázat další
vývoj, pražští soudruzi – teď ovšem již takřka jako jediní v celém východním
bloku – neváhali ani nyní riskovat existenci vlastní země, a přenechat ji bez
váhání k využití sovětské generalitě v jejích závodech s USA.
Zřejmý vrchol tzv. druhé studené války v průběhu roku 1983, k němuž
došlo již v době vedení sovětské říše někdejším dlouholetým šéfem KGB Jurijem Andropovem, svými důsledky hluboce ovlivnil i osudy některých satelitů Moskvy včetně Československa. Jestliže se totiž nové soupeření obou
hlavních bloků až dosud odehrávalo – alespoň na evropském kontinentu –
v rovině politických polemik a částečného omezení vzájemného obchodu,
pak se nyní realizací tzv. quadelupského rozhodnutí z roku 1979 o rozmístění
nových amerických raket v západní Evropě, především Spolkové republice
přeneslo znovu do roviny militární. Moskva, která se ještě počátkem roku pokoušela marně tomuto kroku zabránit,131 reagovala okamžitým přerušením
jednání o omezení raket středního doletu (a brzy i strategických jaderných
zbraní). Již v květnu 1983 ale oznámila, že SSSR „bude nucen přijmout po
dohodě s dalšími členskými státy Varšavské smlouvy nezbytná opatření
k ochraně SSSR a jeho spojenců“, koncem října téhož roku pak bylo oznámeno zahájení rozmisťování nových ruských raket i na území ČSSR a NDR.
V případě Československa, jehož vláda odsouhlasila „přípravné práce k rozvinutí raketových komplexů operativně-taktického určení“ 24. října t.r., to
znamenalo rozmístění střel SS-12 a SS-13, které byly současně umístěny
129) Srov. k tomuto pojmu např. C. KENNEDY-PIPE, Russia and the World 1917–1991, London
1998, kap. 8.
130) Srov. text společného sovětsko-československého komuniké z 4. června 1982, DČZP 1982,
s. 232–237, tam s. 234.
131) Jednou z nejdůležitějších akcí bylo pražské zasedání Politického poradního výboru Varšavského
paktu v lednu 1983, jemuž vévodil samotný J. Andropov. Na něm byla přijata deklarace s řadou
konkrétních odzbrojovacích návrhů, současně byla vyhlášena v komunistické diplomacii neobvyklá zásada „oddělit ideologické otázky od problematiky mezinárodních vztahů.“ a navrženo
uzavřít vzájemnou smlouvu o neútočení mezi oběma bloky. Srov. její znění v: Organizace Varšavské smlouvy. Dokumenty a materiály..., Praha 1985, č. 89, s. 334–356, tam s. 353.
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i v NDR.132 To ovšem jen umocňovalo nebezpečí, že by se země stala v případě války terčem prakticky okamžitého jaderného úderu, pravděpodobně
i preventivního, ze strany protivníka...
Přinejmenším část komunistických vůdců v Praze v čele s předsedou vlády
Štrougalem, uvědomující si fatální hrozbu, kterou s sebou nový krok Moskvy
pro ČSR přinesl, projevovala z dalšího posílení sovětské vojenské přítomnosti v republice jen malé nadšení.133 Praha ale přesto i v následujícím období bezvýhradně podporovala další sovětské kroky, vedoucí – minimálně do
poloviny roku 1984 – k dalšímu zostřování napětí, a to i v momentu, kdy se
již ve většině metropolí satelitních států ozývaly vůči konfrontačnímu kursu
Svazu, vedeného od února 1984 konzervativním Konstantinem Černěnkem,134 více či méně zastřené výhrady. Když byl např. na jaře t.r. v sousedním
Maďarsku v nejvyšších stranických kruzích projeven názor, že jednotlivé socialistické státy budují „socialismus v národním rámci“ a že by právě menší
země mohly sehrát roli jakýchsi prostředníků mezi supervelmocemi, konzervativně-komunističtí novináři blízcí tajemníku ÚV KSČ V. Biľakovi odmítli
podobné teze ještě dříve než samotná Moskva, a to v době, kdy se již koncepce „zvláštních“ vztahů se západem prosazovala i ve Východním Berlíně,
ba – samozřejmě specificky – i v Sofii.135 Úplnou „totožnost názorů“ s politikou Svazu pak prezident G. Husák potvrdil K. Černěnkovi znovu v červnu
1984, při schůzce nejvyšších představitelů RVHP v Moskvě,136 a znovu ji deklaroval ještě v únoru následujícího roku – měsíc před smrtí dalšího nejvyššího šéfa celého impéria – na obvyklé návštěvě B. Chňoupek.137 V té době se
ovšem již kurs Moskvy začal z mnoha důvodů postupně znovu odklánět od
konfrontačního tónu, aby nový směr nabral definitivně vrchu po nástupu nového stranického lídra M. Gorbačova v polovině března 1985. Nemohl neovlivnit také situaci ČSSR, včetně kvality bilaterálních vztahů sovětsko-československých.
Gorbačovova vnější politika se – ani ve vztahu k „malým“ spojencům –
v první fázi jeho působení zásadně nezměnila, naopak. Jedním z prvních
132) Srov. např. B. LITERA, Sovětský svaz, „Eurorakety“ a eroze sovětského bloku. SlovPř 1994, č. 3,
zvl. s. 263 nn.
133) L. Štrougal dokonce ještě po sovětském rozhodnutí o rozmístění raket v jednom z rozhovorů
prohlásil, že se „hluboce dotýká každého z nás... Žádný z nás nejásá nad rozhodnutím, které bylo
právě přijato...“ [!] DČZP 1983, s. 402–403.
134) Srov. např. K. VOLKOGONOV, The Rise and Fall of the Soviet Empire, s. 389 nn.
135) Srov. Rudé právo 30. března 1984; k tomu podrobně B. LITERA, Sovětský svaz, „Eurorakety“
a eroze, s. 268–69.
136) Viz Deklarace členských států RVHP z 14. června, in: DČZP, 1984, s. 220 nn.
137) DČZP, Komuniké o návštěvě B. Chňoupka v SSSR, DČZP, 1985, s. 64 nn.
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kroků nového sovětského vedení byl podpis poměrně krátkého protokolu
z 26. dubna 1985, jímž se platnost Varšavské smlouvy z května 1955 prodlužovala o dalších dvacet let.138 Ani dikce tehdy v Moskvě koncipovaných dokumentů se zásadněji nelišila od minulosti – např. na setkání představitelů
parlamentů států Varšavského paktu v Budapešti byla další existence aliance
zdůvodněna aktivitou sil, „které zvětšují arzenály zbraní, připravují je rozmístit v kosmu, provádějí politiku válečných hrozeb, usilují o revanš, o revizi
poválečných územních a politických realit v Evropě...“139 V souvislosti s obměňování Brežněvových souputníků a dědiců proreformními muži140 se ale
styl měnil, aby dosáhl svého prvního vrcholu na XXVII. sjezdu KSSS na přelomu února a března 1986, kde byly již plně ohlášeny nejen zásady vnitřní perestrojky, ale také nová politika zahraniční včetně staronové teze o společném
evropském domě,141 která nemohla nezasáhnout také politiku moskevských
satelitů. Třebaže zvláště návrat k détente mezi Moskvou a Washingtonem
trval déle, než sovětské vedení očekávalo, a ještě druhá schůzka M. Gorbačova s prezidentem USA R. Reaganem v říjnu 1986 v islandském Reykjavíku
neskončila konkrétními výsledky, z různých signálů bylo brzy zřejmé, že moskevskému vedení jsou jistě bližší liberálně komunistické režimy v Budapešti
a také Varšavě, než konzervativní struktury v čele s E. Honneckerem ve východním Berlíně – a V. Biľakem v Praze.142 K přímým zásahům proti „konzervativcům“ ve vlastním táboře se ale Gorbačov z mnoha důvodů neodhodlal ani později, což posléze umožnilo soudruhům v Praze přejmout heslo
svých východoněmeckých partnerů, že – bez ohledu na verbální užívání části
reformátorské frazeologie – je perestrojka do dalších států nepřenosná.
Ze spletité soustavy vazeb se satelity začala Moskva jako první měnit
vztahy hospodářské, když si reformátoři stále více uvědomovali, kolik Svaz
ve většině případů v poměru k východoevropským zemím ztrácí. Ještě koncem roku 1985 byl na zasedání RVHP přijat tzv. Komplexní program vědec138) Text protokolu viz v: Organizace Varšavské smlouvy. Dokumenty..., č. 105, s. 412–413. Za čs.
stranu protokol podepsal sám prezident G. Husák, v ČSSR byl pak ratifikován – jako poslední
– koncem května téhož roku.
139) Tamtéž, dok. č. 107, s. 419.
140) Jednou z nejdůležitějších byla výměna A. A. Gromyka v čele sovětské diplomacie za proreformního E. Ševarnadzeho v dubnu 1985, po níž následovala i postupná obměna na řadě diplomatických postů, nikoliv ale v ČSSR kde zůstal ještě r. 1984 jmenovaný ambasador Lomakin. Důležité pro vztahy se socialistickými státy byly i změny v čele příslušného oddělní ÚK
KSSS, kam byli dosazeni roku 1986 reformě ladění V. Medvěděv a G. Šachnazarov.
141) Viz např. M. McCAULLEY, Gorbachev. London 1998, s. 53; 79–80, etc.
142) Srov. např. B. LITERA, Gorbačov a východní Evropa, in: E. Voráček, M. Moulis, (red.), Sondy
do dějin SSSR I. Praha 1993; K. DURMAN, Útěk od praporů. Kreml a krize impéria...,
s. 239–340, etc.
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kotechnického pokroku do roku 2000, mající docílit mj. větší vědeckou
a technologickou nezávislost celého bloku na Západě.143 Postupně se ale –
jistě i v souvislosti s postupnou rezignací sovětských reformátorů na vytváření zvláštního, socialistického trhu – měnila i kvalita vzájemných ekonomických vazeb; na straně jedné Moskva naléhala na prohlubování hospodářské integrace, mj. vytvářením společných podniků, na straně druhé ale
akcentovala rentabilitu vzájemného obchodu a jeho postupný přechod na
světové ceny.
V politické rovině přistoupilo Gorbačovovo vedení ke změně politiky vůči
menším spojencům jen postupně od přelomu let 1986/87, přičemž sám generální tajemním KSSS stále více zdůrazňoval, že žádná z komunistických
stran „nemá monopol na pravdu“, a že je tu místním reprezentacím ponechávána za jistých podmínek autonomie. V Praze se o tom nejvýrazněji přesvědčili při návštěvě M. S. Gorbačova v ČSSR v dubnu 1987, kde veškeré
projevy sovětského vůdce vyzněly – k velkému zklamání levicové opozice
i řadových občanů – především jako apologie dosavadní sovětské politiky
a pak postupu vůči Západu. V metropoli na Vltavě uslyšeli, jak je „v ekonomických vztazích nezbytné dodržovat zásady vzájemné výhodnosti a vzájemné pomoci“, ale také o snižování sovětské přítomnosti ve střední Evropě
a samozřejmě – sotva k velké libosti zdejších dogmatiků v čele s V. Biľakem
– o nutnosti budování „evropského domu“.144 K celkové demokratizaci, o níž
již nejvyšší sovětský představitel běžně hovořil, však jistě Husákovo vedení
KSČ nepohnul a zdá se také, že v Moskvě byli situací v Praze značně rozčarováni.145 Pražští soudruzi jen pružně využili Gorbačovovy teze o tom, že
každá země musí postupovat „podle vlastní strategické linie“, a – s výjimkou
kosmetických úprav v rovině ekonomické – nejen zachovali dosavadní rigidní
model, ale využili větší volnosti k utužování vztahů s podobně konzervativními režimy ve východním Berlíně, Bukurešti a evidentně také v Pekingu.146
Na oslavách sedmdesátého výročí bolševické Říjnové revoluce v Moskvě počátkem listopadu téhož roku sice prezident G. Husák opakoval některé
143) Srov. např. DČZP, 1986.
144) Srov. příslušné projevy v DČZP, 1987, s. 137–165, cit. dle Gorbačovova projevu 10. dubna v Paláci kultury.
145) Ve svých pamětech na to ostatně neopomněl vícekrát upozornit i Gorbačov sám; viz M. GORBACHEV, Memoires. London 1997, zvl. s. 610 a 626.
146) Po předcházející více než dvacetileté pomlce přijel nejprve do Prahy v březnu 1987 šéf čínské
diplomacie Wu Sue-Čchcien, v červnu téhož roku pak i šéf KS Číny a předseda státní rady Čao
C-Jang. V květnu následujícího roku se do Pekingu vydal i nový generální tajemník ÚV KSČ
M. Jakeš i další činitelé, v září téhož roku pak Čínu navštívil dokonce i prezident G. Husák
a ještě v létě 1989 – již po masakru v Pekingu – ministr národní obrany M. Václavík.
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módní teze o potřebě prohloubení mezinárodní spolupráce, současně ale
zdůraznil „názorové rozdíly, různé představy o cestách společenského vývoje“, i odlišnost podmínek, „ve kterých působí.“147 Perestrojka byla zkrátka
nepřenosná.
Jakkoliv dnes ještě neznáme detailně postoje jednotlivých mužů čs. vedení
k dalším procesům ve Svazu, i z dostupného materiálu je evidentní, že ani
změna v čele KSČ, kde G. Husáka vystřídal koncem roku 1987 M. Jakeš, ba
ani náhlý pád Štrougalovy vlády a nástup „reformního“ kabinetu L. Adamce
v říjnu 1988 nevnesl do poměru k přestavbě zásadní změny. Praha samozřejmě při každé příležitosti až do konce režimu zdůrazňovala podporu sovětské zahraniční politiky, v souvislosti s proměnou sovětsko-amerických
vztahů koncem roku 1987 byla ochotna přizpůsobit nové atmosféře i vlastní
„slovník“, a – formou tzv. Jakešova návrhu na vytvoření pásma důvěry ve
střední Evropě – přispět alespoň navenek k celkovému uvolnění. I nový šéf
KSČ ale hned při první cestě do Moskvy v nové funkci v lednu 1988 zdůraznil, že při společných „významem i rozsahem revolučních cílech“ „samozřejmě přihlížíme ke konkrétním podmínkám v naší zemi...“148 I při dalších
kontaktech na nejvyšší úrovni byla akcentována – vedle shody názorů na světové problémy – potřeba prohloubení hospodářské a vědecko-technické spolupráce, které měla posloužit především tzv. nová koncepce hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi na příštích 15 až 20 let. Jednání o ní byla
zahájena ještě v době poslední Husákovy návštěvy Svazu v dubnu 1988, podepsána byla ale až po dalších deseti měsících, při oficiální návštěvě nového
předsedy vlády L. Adamce v Moskvě v polovině února 1989.149 I projevy,
které jí provázely – z čs. strany jen zdůrazňovaná potřeba ekonomických reforem – napovídaly o hlubokých rozdílech v chápání aktuálních procesů
obou komunistických reprezentací.
Pražská komunistická vláda nepřestala až do konce vyzdvihovat význam
vztahů s SSSR, „naším nejbližším spojencem a největším hospodářským
partnerem.“ Ještě v posledním parlamentním výkladu o čs. zahraniční politice neopomněl tehdejší šéf čs. diplomacie J. Johanes zdůraznit, že dochází
k prohlubování koordinace v zahraničně-politické oblasti, přičemž obligátně
prohlašoval, že vzájemné vztahy jsou „plnokrevné a dynamicky se rozvíje147) Srov. text projevu G. Husáka v Moskvě 4. listopadu 1987, DČZP 1987, s. 512. Dodejme jen, že
– jak prokazují např. zpřístupněné zprávy východoněmeckého vyslance z Prahy z tohoto období
– značná část vůdců KSČ ještě roku 1987 doufala, podobně jako jejich soudruzi v Pankovu,
v Gorbačovův pád…
148) Projev M. Jakeše v Moskvě 11. ledna 1988, DČZP, 1988, s. 30–31.
149) Srov. čs.-sovětské komuniké z 18. února 1989, DČZP 1989, s. 136–138.
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jící... Zkušenosti sovětských přátel jsou ... pro nás nenahraditelným zdrojem
inspirace.“150 K reálné demokratizaci mocenské struktury, jakou v SSSR nepochybně představovaly právě v březnu–dubnu 1989 se konající volby tzv. lidových zástupců, se ale ani Adamcovo vedení inspirovat nedalo, a musel si ji
až o půl roku později vynutit občanský pohyb, vyústivší nakonec do svržení
komunistického režimu. Netřeba pochybovat, že k jeho pokojné formě napomohla i nepodpora stávajícího pražského režimu ze strany Moskvy.151

8.
Pro novou pražskou reprezentaci, vytvořenou po úspěšném převratu v listopadu–prosinci 1989, se pochopitelně vztah k Sovětskému svazu, jakkoliv
vnitře oslabenému, stal jednou z existenciálních otázek. Dnes sice víme, že
při schůzce na Maltě v prosinci 1989 M. Gorbačov přislíbil prezidentu
G. Bushovi, že Svaz proti nově se konstituujícím demokratickým vládám ve
střední a východní Evropě nezasáhne. Vývoj v Československu – podobně
jako již předtím v Polsku a Maďarsku, nemluvě o rychlém rozkladu NDR –
ale rozhodně neodpovídal představám sovětských reformátorů, a nadto
nikdo nemohl předvídat, jakým směrem dále vývoj v SSSR půjde. I proto
první cesta zástupců porevoluční reprezentace v čele s premiérem M. Čalfou
a novým ministrem zahraničí J. Dienstbierem směřovala do Moskvy, aby tu
byl mj. vznesen kategorický požadavek odsunu sovětských vojsk z ČSSR.152
Jeho realizace byla sice komplikována mj. členstvím republiky ve Varšavském
paktu a jejími z něj závazky (a také účastí v multilaterálních odzbrojovacích
jednáních), nakonec byl ale prosazen. Když na konci února 1990 přijel do
Moskvy nový čs. prezident V. Havel s doprovodem, mohl tu mj. podepsat –
vedle tzv. Deklarace o vztazích mezi ČSSR a SSSR – i dohodu o odchodu
sovětských vojsk z republiky, jenž měl být – a posléze také byl – cele dokončen do června 1991.
V souvislosti se vztahy s SSSR musela čs. demokratická reprezentace řešit
i otázku další existence obou multilaterálních organizací Moskvou ovládaných, jichž bylo Československo po desetiletí členem, tj. RVHP a Varšavského paktu. V případě první instituce byl – nejen ze strany čs. zástupců –

150) Srov. projev J. Johanese ve Federálním shromáždění 21. března 1989, DČZP 1989, s. 196–7.
151) Podle amerického autora R. G. Kaisera M. Gorbačov vzkázal v polovině listopadu 1989 do
Prahy, že tamní režim rozhodně nemůže počítat s jakoukoliv podporou případného „čínského“
řešení, cit. K. DURMAN, Útěk od praporů. Kreml a krize impéria, s. 426.
152) J. DIENSTBIER, Od snění k realitě. Vzpomínky z let 1989–1998. Praha 1999, zvl. s. 41–45; souhrnně J. ŠEDIVÝ, The Pull-out of Soviet Troops from Czechoslovakia. Pespectives 2, 1993/1994,
s. 21–37.
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vysloven hned na 45. zasedání v Sofii v lednu 1990 požadavek její radikální
transformace, o ekonomickou spolupráci s členskými státy v čele s Ruskem
ale Praha pochopitelně – již vzhledem k po desetiletí směřované orientaci vývozu i surovinovým dodávkám odtud – stála.153 S uplatněním na východních,
především ruských trzích, dosud obhospořadovaných převážně prostřednictvím Rady, ostatně souvisela i jedna z největších iniciativ popřevratové diplomacie, tzv. Dienstbierův plán, představený svým tvůrcem na bostonské
universitě v polovině května 1990.154 Nakonec se ale z řady důvodů nerealizoval ani tento projekt, ani se nekonvertovala Rada, definitivně zrušená protokolem při zasedání v Budapešti koncem června 1991.
Varšavský pakt zamýšlela sovětská diplomacie přetvořit i po zhroucení komunistických režimů ve střední Evropě do jakéhosi východoevropského
NATO, v tomto záměru ji ale z členských států podpořilo jen Rumunsko.
O vlastní likvidaci paktu ovšem neusiloval ani Západ v čele s USA (pro než
znamenal jistou záruku stability), o využití jeho modifikovaných struktur
projevila v konfrontaci se sjednocujícím se Německem jistou dobu zájem i diplomacie polská. Také proto Černínský palác zpočátku neprosazoval jeho
rozpuštění, tím spíše, když nová, celoevropská bezpečnostní struktura byla
v nedohlednu. Čs. diplomacie ale – spolu s Maďary – trvala na zrušení vojenských složek paktu a na transformaci jeho struktury politické ve směru
k rovnoprávné bezpečnostní instituci, což bylo předloženo na zasedání politického poradního výboru v Moskvě počátkem června 1990.155 Dohody
o zrušení vojenských součástí paktu bylo pak dosaženo poměrně záhy, již na
podzim téhož roku156; úvahy o totální likvidaci aliance ale urychlila až intervence sovětských jednotek v Pobaltí v lednu následujícího roku, kdy se na její
nutnosti shodli vzápětí šéfové diplomacií ČSFR, Polska a Maďarska. Ruská
diplomacie, vedená tehdy již A. A. Bessmertnychem, se sice snažila dekompozici svazku zabránit, ale marně – „příběh“ aliance byl ukončen podpisem
protokolu 1. července 1991 v Praze, který za ČSR podepsal prezident
V. Havel, za sovětskou stranu viceprezident Gennadijem Janajev.
Československá zahraniční politika v té době usilovala o zakotvení nového
153) Jen v samotném SSSR přitom měla ČSSR/ČSFR počátkem devadesátých let zamrzlá aktiva ve
výši více než 500 milionů tehdejších rublů, aktiva, která se – dodejme – nepodařilo z největší
části již nikdy vyrovnat.
154) Srov. J. DIENSTBIER, Od snění k realitě. Vzpomínky, zvl. s. 112–115 ad.
155) Tamtéž, s. 100 nn.
156) Činnost vojenské organizace byla nakonec ukončena – v duchu dohod, dosažených na zasedání
aliance v Budapešti koncem února 1991– definitivně k 31. březnu téhož roku.
15)7 A. Kozyrev také 14. května podepsal s J. Dienstbierem protokol o spolupráci obou zahraničních
úřadů.
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charakteru korektních bilaterálních vztahů s SSSR v podobě nové politické
smlouvy, o jaké se jednalo i s dalšími státy. Opatrně se navazovaly i kontakty
s jednotlivými částmi rozkližujícího se Svazu včetně samotného Ruska, jehož
radikální prezident B. Jelcin v polovině května 1991 navštívil – v doprovodu
„svého“ ministra zahraniční A. Kozyreva i Prahu.157 Příprava mezistátní
smlouvy byla ale stále zdržována nejistými poměry v SSSR, které nakonec vyvrcholily známým pokusem o puč v polovině srpna 1991. V Praze – podobně
jako v dalších středoevropských metropolích – sice převrat samozřejmě vzbudil značné obavy, když ve faktickém mocenském vakuu se nalézající Československo nemělo dosud od Západu žádných reálných záruk své bezpečnosti.
Pražští demokraté ale – ústy prezidenta – vyslovili ihned podporu legitimní
vládě v čele s M. Gorbačovem, jíž zůstal věrný i pražský sovětský vyslanec
B. Pankin. Neúspěšná avantura viceprezidenta G. Janajeva a dalších nakonec
ovlivnila nejen optiku Západu vůči středoevropské oblasti (jejíž bezpečnostní
problematikou se konečně začal vážněji zabývat), ale též vztahy čs.-sovětské,
byť na jejich samém sklonku.
Vláda ČSFR nyní projevila – podobně jako další evropské státy – ochotu
uznat např. nezávislost baltických států, v čemž si až dosud pražští demokraté ukládali stejně jako Západ značnou rezervu.158 Na straně druhé byla ale
urychleně dokončena i příprava tzv. Smlouvy o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci mezi Československem a Sovětským svazem.
J. Dienstbier ji mohl parafovat s novým šéfem moskevské diplomacie, někdejším pražským velvyslancem B. Pankinem, při návštěvě Moskvy již
3. října 1991, kdy se Pankin současně nepřímo omluvil Československu za invazi v roce 1968.159 Cena smlouvy byla ale vzápětí relativizována – o deset
týdnů později se totiž konstrukce Svazu rozpadla, resp. byla nahrazena nově
zrozeným Společenstvím nezávislých států, definitivně zpečetěným summitem v Alma-Atě 21. prosince téhož roku.
Dekompozice sovětské velmoci, jejíž politika hluboce ovlivňovala téměř
půl století také osudy střední Evropy, vedla nutně také pražskou zahraniční
politiku k změně své východní politiky, i když základní motiv – zajištění bezpečnosti státu vůči tamnímu nejistému vývoji – zůstal pochopitelně zachován. Čs. vláda ještě 26. prosince 1991 deklarativně uvítala ustavení SNS jako
spolku nezávislých republik, současně pokračovala v navazování přímých

158) Nezávislost tří baltických států byla čs. vládou definitivně uznána 29. srpna 1991, v září téhož
roku byly obnoveny diplomatické vztahy.
159) J. DIENSTBIER, Od snění k realitě. Vzpomínky, s. 280 n. Text smlouvy viz v: Československá
zahraniční politika. Dokumenty, č. 10B/1991, s. 1229–1239.
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diplomatických vztahů s jednotlivými státy nového společenství, jež bylo zahájeno již před finálním rozpadem SSSR.160 Fundamentální ale samozřejmě
i nadále zůstávaly vztahy s vlastním Ruskem a k němu se také upírala hlavní
pozornost čs. vládních kruhů jak z důvodů politických, tak z důvodů ekonomických, mj. pro nevyjasněnost otázky dluhu bývalého SSSR vůči Česko–Slovensku.
Většina těchto otázek byla diskutována při druhé návštěvě
premiéra M. Čalfy v Moskvě koncem třetího únorového týdne 1992, kdy byla
současně parafována J. Dienstbierem a šéfem ruské diplomacie A. Kozyrevem nová čs.-ruská smlouva o přátelství a spolupráci, nahrazující výše zmíněný dokument z října předcházejícího roku.161 Tento dokument byl pak podepsán při druhé moskevské návštěvě prezidenta V. Havla 1. dubna téhož
roku, aby položil základní směrnice vývoje vztahů obou států pro budoucno.162
Havlova moskevská cesta, která se měla stát počátkem nových, rovnoprávných vztahů mezi dvěma demokratickými státy, se nakonec stala spíše
epilogem složitého poměru mezi post-sovětským Ruskem a Česko-Slovenskem, jehož další osud vzápětí zpečetil výsledek parlamentních voleb v červnu 1992. Smlouva z 1. dubna 1992 nicméně vytvořila základní rámec též
pro následující vývoj politických vztahů česko-ruských, které se ovšem přes
její vzletné formulace o vzájemném přátelství a respektu neměly vyvíjet zcela
beze stínů, souvisejících především s obtížným loučením Moskvy s její někdejší imperiální minulostí.

160) Nezávislost Ukrajiny ČSFR uznala již 8. prosince 1991; většina ze zbývajících deseti států Společenství nezávislých států byla pak – stejně jako Gruzie – uznána jednorázovým aktem čs. vlády
22. ledna 1992.
161) Text této smlouvy viz v: Československá zahraniční politika. Dokumenty, č. 4/1992, s. 334–345.
162) Distancování se nového Ruska od minulosti symbolizovalo mj. předání kopií archivních dokumentů, týkajících se sovětské agrese proti Československu v roce 1968, prezidentem B. Jelcinem
jeho československému protějšku.
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kapitola čtvrtá

Nejednoduchá cesta ke spojenectví:
Československo a Polsko

1.
T. G. Masaryk již na sklonku první světové války vytkl „shodu a totožnost
zájmů československých a polských“, když ve své Nové Evropě napsal, že „bez
svobodné Polsky nebude svobodných Čech a Slovenska, bez svobodných
Čech a Slovenska nebude svobodné Polsky...“1 Bez ohledu na objektivně
dané společné zájmy, vytvářené především společným sousedstvím s mocným (byť po roce 1918 dočasně oslabeným) Německem a fakticky i Ruskem,
se však nejen už při zrodu obou samostatných republik na sklonku roku
1918, ale fakticky ani v následujících desetiletích nedařilo mezi Prahou a Varšavou vytvořit vztahy, jež by naplňovaly citované Masarykovo dictum. Nesporně ke škodě obou států, jak dostatečně drasticky demonstrovaly jejich katastrofy let 1938 a 1939.
Československo-polské politická neshoda v momentu obtížného budování obou nových republik, jež přerostla počátkem roku 1919 do krátké, ale
svým způsobem fatální války o část někdejšího Knížectví těšínského, pramenila ovšem nejen z místní kolize o nevelké, byť hospodářsky významné
území. Již kontakty exilových seskupení na evropském Západě ve druhé polovině světové války totiž napovídaly, že do značné míry obtížně slučitelné
jsou i dlouhodobé politické cíle, jak je na straně jedné vytkl Masaryk (a brzy
i E. Beneš) a na straně druhé Roman Dmowski, o proudu vedeném Józefem
Piłsudskim – bojujícím velkou část války proti Rusům po boku Rakušanů –
1) T. G. MASARYK, Nová Evropa. Stanovisko slovanské. 4. vyd., Praha 1994, s. 162.
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ani nemluvě. Jestliže zmiňovaní čeští političtí vůdcové (kteří se pak stali
hlavními architekti zahraniční politiky První republiky) uvažovali o Polsku
jako o partneru pro své středoevropské plány,2 pak většina polských lídrů viděla v obrozující se Druhé Rzeczypospolité přinejmenším regionální mocnost, aspirující nejen na teritoriální obnovu do podoby, v jaké existovalo Polsko do XVIII. století, ale též na politické vůdcovství celé východní části
kontinentu. Takové plány, které se pak v letech 1919–1920 pokusil realizovat J. Piłsudski v modifikované podobě Varšavou vedené východoevropské
federace ve válce s bolševickým Ruskem, samozřejmě nekorespondovaly ani
s českými představami o roli Polska, ani – a to především – s vizí o obnově
demokratického Ruska, s nímž tehdy počítaly prakticky všechny významné
české politické proudy.3
Konflikt o Těšínsko a pak i o nevelká teritoria na severu Slovenska se stal
svým způsobem pro rozvoj dalších vztahů mezi oběma státy osudovým.
V prvních týdnech po zahájení budování obou republik se sice zdálo, že spor
o část těšínského území, historicky a právně náležející k českému státu od
XIV. století, osídlené ale ve východní a centrální části převážně polskou populací, bude vyřešen jednáním, které anticipovala již zatímní dohoda Zemského národního výboru pro Slezsko a polské Rady narodowe v Těšíně
z 5. listopadu 1918.4 V ní předběžně dohodnutá delimitace byla ovšem pro
československou stranu krajně nevýhodná, a třebaže část českých politiků
(včetně ministra E. Beneše v Paříži) od počátku počítala s ústupky ve prospěch Polska, neměly jít – i z důvodů dopravních a hospodářských – tak daleko, jak požadovali Poláci. Obtížnou situaci ještě zkomplikovalo vypsání
voleb do varšavského ústavodárného sejmu i na sporných územích, a když
nedošlo při jednáních polské delegace v Praze v prosinci 1918 k dohodě, rozhodla pražská vláda prosadit zájmy ČSR ozbrojenou mocí. 23. ledna 1919 začalo české vojsko obsazovat celé území až k Visle, což mělo ovšem fatální následky nejen pro celý další vývoj vzájemných vztahů (kdy Poláci
interpretovali akci jako „české“ přepadení v době jejich konfliktů s dalšími

2) Srov. k tomu naposledy J. VALENTA, Masaryk i sprawy polskie, a J. DEJMEK, Edward Beneš
a Polska miedzywojenna, obě in: Dzieje najnowsze, Warszawa 2000, č. 3., s. 61–77, resp. 89–118.
3) Právě tradiční rusofilství přispělo vedle územního konfliktu o Těšínsko vydatně k tomu, že část
českých politiků v čele s prvním ministerským předsedou K. Kramářem pohlížela pak na Polsko
s vyslovenou averzí; srov. např. J. GRUCHALA, Karel Kramář a sprawy polskie (1918–1937) Studia historyczne 1997, s. 359–373.
4) Její text viz v: DČZP II/1. Československo na pařížské mírové konferenci. Ed. F. Kolář, J. Dejmek
et cons., Praha 2000, č. 5, s. 58–61; k předcházejícímu vývoji česko-polských vztahů v této oblasti
viz Nástin dějin Těšínska. Ostrava 1992, zvl. kap. z pera A. Grobelného.
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sousedy), ale zkomplikovalo to i čs. pozice na mírové konferenci.5 Vedoucí
reprezentanti Dohody přinutili E. Beneše už 3. února 1919 k akceptování
úmluvy o zatímním rozčlenění Těšínska, zcela nevyhovující čs. zájmům a potřebám, tato úmluva ale uzavřela jen první dějství problému, který byl nakonec vyřešen až po mnoha zvratech v létě 1920.
V jednáních o těšínské otázce, pro níž byla na pařížské mírové konferenci
vytvořena dokonce zvláštní komise, měla ovšem československá diplomacie
minimální prostor. Na jedné straně byla limitována vlastními zájmy ekonomickými a také dopravními, když tzv. bohumínská dráha představovala v té
době jediné významnější železniční spojení se Slovenskem. Na straně druhé
ochotu k částečným územním cesím znesnadňovala polská neústupnost, požadující celé teritorium s domnělou polskou majoritou. Zatímco všechny
ostatní územní požadavky republiky byly do léta 1919 minimálně teoreticky
potvrzeny (i když problémy Slovenska dořešil mezinárodně-právně až trianonský mír v červnu následujícího roku), těšínský problém nevyřešila ani dohodová diplomacie v Paříži, ani jednáním bilaterální, vedená přímo mezi Varšavou a Prahou. V září 1919 Beneš nakonec přijal ideu plebiscitu na sporných
územích, k jeho realizaci ale nedošlo, a to nejen pro stupňující se krizi na samotném teritoriu. Vývoj situace, zvláště zvraty v mezitím definitivně vzplanuvší polsko-ruské válce, umožnil nakonec šéfovi čs. diplomacie užít nabídky
arbitráže ze strany dohodových představitelů, žel v momentu, který nemohla
polská strana nepovažovat za – mírně řečeno – neproblematický.
Stanovisko pražské politiky k polsko-sovětskému konfliktu na východě
bylo přitom od počátku zdrženlivé. E. Beneš sice již v lednu 1920 ohlašoval,
že „budeme se musit dohodnouti s Poláky a nimi se hospodářsky i politicky
učit spolupracovat,“ programově také odmítal vůči Varšavě jakýkoliv „šovinism“ a varoval před podceňováním polského státu.6 Na druhé straně ale ani
Masaryk, ani Beneš nevěřili v úspěch polské ofenzívy na východ, kterou Piłsudského vojska zahájila v dubnu 1920, a tedy ani v možnost trvalejší realizace plánů Varšavy, které ostatně ostře kolidovaly s názory pražských demokratů na ruskou budoucnost. Jakékoliv případné aktivity ČSR ve prospěch
Polska také zásadním způsobem determinovaly nálady veřejného mínění,
především vzmáhající se prokomunistické hnutí části dělnictva, ochromující
5) Srov. ke konfliktu a jeho mezinárodním ozvěnám nejpodrobněji J. VALENTA, Česko-polské vztahy
v letech 1918–1920 a těšínské Slezsko. Ostrava 1961, zvl. s. 99 nn., z polské strany naposledy
M. K. KAMIŃSKI, Polityczne aspekty czeskiego najazdu na Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku.
Prace komisji środkowoeuropejskiej II, Kraków 1994, s. 109–123.
6) Srov. zvláště Benešův projev 31. ledna 1920, in: E. BENEŠ, Problémy nové Evropy a zahraniční politika československá. Praha 1924, zvl. s. 54–55.
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mj. již od května i železniční transporty do Polska.7 Vláda tedy vůči vlastnímu konfliktu, v němž již v červenci Rusové získali převahu (aby počátkem
srpna stanuli před Varšavou), vyhlásila neutralitu, i když část dodávek zbraní
byla přes čs. území nakonec propuštěna.8 Krize polského státu bylo navíc československou diplomacií využito k dořešení sporu o Těšínsko, když diplomaticky zdatný Beneš prosadil, aby byl pro čs. stranu relativně výhodný verdikt o jeho rozdělení zahrnut dohodovými zástupci mezi podmínky, jimiž
Západ podmiňoval poskytnutí vydatnější pomoci Varšavě.9 Polský ministerský předseda Władyslaw Grabski nakonec na konferenci ve Spa koncem
července 1920 spojenecký arbitrážní výrok ohledně Těšínska akceptoval, moment i způsob jeho prosazení ale nebyl polskou stranou „Čechům“ zapomenut.
Od podzimu 1920, kdy se vývoj na polsko-sovětském válčišti přiklonil definitivně ve prospěch Poláků, se československá zahraniční politika pokoušela o normalizování vztahů s severovýchodním sousedem republiky. Neznamenalo to však plné akceptování té geopolitické situace, jak se tehdy v této
části kontinentu vyvinula, a jak ji později potvrdil polsko-sovětský mír v Rize
z března 1921. Praha měla zájem o jistou spolupráci s Varšavou v rámci
vlastní středoevropské struktury, později pojmenované Malou dohodou,
přímé začlenění Polska do této aliance ale odmítala.10 Jak bylo řečeno koncem října 1920 šéfovi rumunské vlády D. Take Jonescovi, který usiloval o širokou kooperaci ČSR, Polska, Rumunska, Jugoslávie a Řecka, „československá vláda nemůže vzít zodpovědnost za mír v Rize uzavřený. Každá
eventuální dohoda s Polskem může se týkat jen mírových smluv versailleské,
st.-germainské a trianonské...“11 Taková výhrada, později mnohokráte – a ne
vždy šťastně – opakovaná, se pak stala limitem možného sblížení ČSR s Druhou Rzeczypospolitou až do třicátých let. Protipólem mu byla nedůvěra (ba
i animozita) části polské politické elity v čele s J. Piłsudskim k českým demokratům v čele s Masarykem, jež se ovšem fatálně projevila až po maršá-

7) K tomu nejpodrobněji V. OLIVOVÁ, Československo-sovětské vztahy v letech 1918–1922. Praha
1957, zvl. kap. VII.
8) Když získala Praha informace, že pomoc Polsku má být ze strany některých konzervativních
kruhů především v Maďarsku využito jako záminky k prosazení změny statu quo, reagovala na
to čs. diplomacie nejen odmítavým postojem k podobným iniciativám, ale nakonec i vlastními
„ofenzivními“ kroky, jež vyústily v polovině srpna 1920 do podpisu čs.-jihoslovanské aliance.
9) Srov. text příslušné deklarace o Těšínsku např v: DBFP, ser. 1, vol. 8, č. 62, appendix 3, k celému
jednání např. J. VALENTA, in: J. ŽÁČEK (red.), Češi a Poláci v minulosti. II. Praha 1967,
s. 470–479.
10) Srov. přehledně A. ESSEN, Polska a Mała Ententa 1920–1934. Warszawa 1992, kap. I.
11) AMZV, Telegramy odeslané 1920, č. 4021–4030. Cirkulář MZV z 30. října 1920.
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lově návratu k moci roku 1926, či spíše jejím definitivním upevnění počátkem následující dekády.
Praha zahájila od počátku roku 1921 vůči Varšavě kurs, plynoucí – jak to
vyjádřil před parlamentem Beneš – z přesvědčení „že tyto dva státy se navzájem potřebují...“12 Když se Polsko na jaře 1921 dostalo do nepřímého konfliktu s Německem pro dosud nerozřešený spor o Horní Slezsko, kde
v březnu t.r. vypuklo nové protiněmecké povstání, čs. orgány sice zaujaly vůči
zápasu povstalců zdrženlivý postoj, šéf pražské diplomacie ale diskrétně podporoval Poláky při svých jednáních na Západě, zvláště v Londýně, aby získali
relevantní část slezského teritoria. Sblížení napomohla i změna vlád v metropoli na Visle, kde se šéfem zahraniční politiky stal Konstanty Skirmunt,
náležející k přívržencům polsko-československé spolupráce. Již v červenci
1921 byla zahájena jednání o možnou politickou smlouvu mezi oběma zeměmi, která poměrně rychle vedla ke shodě o jejím textu. I když se zatím netýkala vojenské spolupráce (jak si přála Paříž, od nedávna spojenec Polska
a fakticky i ČSR13), obsahovala řadu bodů výhodných pro obě strany.
Smlouva, která byla podepsána v Praze ministry E. Benešem a K. Skirmuntem 6. listopadu 1921,14 obsahovala 9 článků a dodatek s neveřejným protokolem. Obě strany se tu zavazovaly k uplatňování versailleské a st.- germainské
smlouvy, ČSR pak dále k zachovávání blahovolné neutrality pro případ napadení Polska „jedním ze svých sousedů.“ Čs. strana navenek prohlásila své „dessinteresment v otázce Východní Haliče“, které bylo ale v tajném protokolu rozvinuto do závazku „podpory ... polských nároků ve východní Haliči“, jež –
připomeňme – vítězné dohodové mocnosti tehdy ještě formálně neuznávaly.15
Obě strany se také zavazovaly netolerovat žádné organizace, namířené proti celistvosti a bezpečnosti druhého státu, braly na vědomí své závazky vůči Francii, Rumunsku a Malé dohodě a slibovaly, „že s jinými státy nebude uzavřena
žádná nová dohoda, která by byla v rozporu s touto dohodou...“ V dodatku se
mj. předjímalo vytvoření zvláštní společné komise, která měla upravit správní
a školské poměry na někdejších sporných územích. Tajný dodatek pak zakotvoval též odmítavé stanovisko Varšavy k možnosti restaurace Habsburků, což
se vzápětí projevilo postojem Polska při druhém karlistickém puči v Maďarsku.

12) Srov. Benešovo exposé z 27. ledna 1921, in: E. BENEŠ, Problémy nové Evropy, s. 118–119.
13) Polsko uzavřelo s Francií spojeneckou smlouvu, doplněnou vojenskou aliancí, již únoru 1921;
srov. např. J. CIAŁOWICZ, Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921–1939. Warszawa 1970.
14) Srov. původní návrhy smlouvy i konečně podepsaný text v: AMZV, PZ Varšava 1921, kniha 8, text
smlouvy otištěn např. v: rozbor viz v: A. SZKLARSKA-LOHMANNOWA, Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne w latach 1918–1925. Wrocław – Warszawa 1967, s. 79–81.
15) Západní velmoci uznaly polské východní hranice, vycházející z míru v Rize, až 15. března 1923.
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Nesporný význam navázané spolupráce mezi oběma státy (a vlastně Polska s Malou dohodou vůbec) se ukázal mj. následujícího jara při přípravě,
a pak i při vlastním průběhu velké mezinárodní konference v Janově, kdy
došlo k jisté kooperaci i s dalšími menšími státy v oblasti středo-východní Evropy. Podle československého ministra zahraničí taková spolupráce přispěla
dokonce k tomu, že se velmoci nemohly dohodnout na změně některých
ustanovení mírových smluv na úkor některé z menších zemí. Spolupráce –
především ve vztahu k sovětskému Rusku – měla ale své limity, což mj. dokládala i vlastní Benešova aktivita,16 nadto v obou státech nechybělo vážných
oponentů užší kolaborace. Ještě ve druhém pololetí roku 1922 se ostatně
vztahy mezi oběma státy začaly znovu kalit pro podle Poláků stále nerozřešenou otázku nevelké tatranské vesnice Javoriny, která měla nakonec celé
předcházející dorozumění takřka anulovat. Beneš byl sice zpočátku ochoten
v tomto fakticky nevelkém hraničním sporu učinit jisté ústupky v polský prospěch, pod tlakem domácích pravicových oponentů – českých i slovenských
– ale začal nakonec obhajovat zásadu, že o hranicích bylo definitivně rozhodnuto již v červenci 1920. Takové stanovisko sice čs. strana obhájila v následujícím období s úspěchem jak v Radě Společnosti národů, tak před mezinárodním soudním dvorem v Haagu.17 Vzájemné polemiky v průběhu roku
1923 ale natolik otrávily atmosféru, že musela být odvolána Benešova návštěva Varšavy a „pakt“ z listopadu 1921 nebyl nikdy ratifikován.
K pokusům o nové sblížení mezi Československem a Polskem došlo znovu
od léta 1924. Pražská vláda byla ochotna vyjít neformálně vstříc polské menšině, přistoupila i na jistou koordinaci politiky vůči Německu a jeho vztahům
k německým minoritám, jež se tehdy dotýkaly Polska více než ČSR.18 Atmosféru détente podpořila i podpora Benešem prosazovaného tzv. ženevského
protokolu o mírovém řešení mezinárodních sporů ze strany tehdejšího šéfa

16) V Janově Beneš např. doporučoval britskému ministerskému předsedovi D. Lloyd Georgeovi, aby
se jím navrhovaný celoevropský pakt o neútočení nevztahoval na polské východní hranice, které
označil za „nedefinitivní“, což bylo sotva v souznění s „duchem“ paktu z 6. 11. 1921. Také některé čl. prozatímní čs.-sovětské smlouvy z června 1922 byly v Polsku označovány za kontradikční se závazky z této smlouvy.
17) Srov. např. V. KRČMÁŘ, Československo-polská hranice na území spišském (Javorina) před Stálým
dvorem mezinárodní spravedlnosti v Haagu a před Radou Společnosti národů v Paříži. Zahraniční
politika 1924, s. 7–20, 102–118, 186–196, z polské strany A. SZKLARSKA-LOHMANNOWA,
Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne, kap. IV.
18) V meziválečném Polsku sice zůstal po odchodu vydatné části německé populace na počátku dvacátých let necelý milion Němců, zvláště ve Slezsku se ale dostávaly do ostrých střetů s polským
státním aparátem. Polsko bylo proto předmětem řady nikoliv neúspěšných stížností slezských
Němců ve Společnosti národů a pokoušelo se koordinovat obranu proti těmto žalobám s dalšími
státy, zvláště ČSR a Rumunskem.
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polské diplomacie, Aleksandra Skryńského. Další sbližování ještě urychlil německý návrh západního garančního paktu počátkem roku 1925, který se
neměl vztahovat na německé východní hranice, a tedy předjímal fakticky jejich revizi – nejvýrazněji opět proti Polsku. I když v přípravných jednáních
mezi Prahou a Varšavou česskoslovenská strana odmítala slevit z některých
svých premis, zvláště neutrality v případě polsko-sovětského konfliktu, v některých ohledech tehdy Beneš projevil vůči polské straně značnou vstřícnost.
Tak byl na jaře 1925 připraven k podpisu celý soubor nových bilaterálních dokumentů, mj. likvidační smlouva, jíž měly být definitivně vyřešeny „všechny
otázky vyplývající z rozdělní Těšínska, finanční, administrativní i minoritní.“
Ani tváří tvář obnovující se německé moci ale v Praze neuvažovali o těsnější
spolupráci s Polskem, a šéf čs. diplomacie ještě v momentu svého odjezdu do
metropole na Visle instruoval své vyslance, že „žádné ujednání ani politické,
ani jiné učiněno nebude... Naše politika zůstává jako dříve.“19
Čtyřdenní Benešův varšavský pobyt ve druhé polovině dubna 1925 se stal
v momentu dynamizující se německé politiky, zjevně usilující o rozšíření
možností pro svůj expanzivní revizionizmus, jistou demonstrací obnovené
solidarity obou mladých republik Šéf československé diplomacie ale nepřekročil při svých rozhovorech rámec, vytčený tezí o „nezávazné spolupráci politické všude tam, kde se naše zájmy nekříží...“ Byla podepsána nová obchodně-politická smlouva, zmíněná smlouva likvidační a nakonec smlouva
o rozhodčím a smírčím řízení, jiných „tajných“ dokumentů nebylo.20 Podle
Beneše měly obě země především „zůstat v upřímném a přátelském poměru,
jehož základy jsme nyní položili,“ k užší koordinaci kroků vůči Německu
však nedošlo ani v následujícím období. ČSR nakonec zahájila s Berlínem
ještě před vlastní locarnskou konferencí jednání o bilaterální arbitrážní
smlouvu, což v polských diplomatických kruzích vzbudilo krajně nepříznivý
dojem.21 Nedostatek užší součinnosti se pak opakoval i v samotném Locarnu,
i když arbitrážní smlouvy, jež zde oba ministři zahraničí s Němci podepsali,
měli nakonec takřka shodný obsah.
Bez ohledu na nový projev limitů čs.-polské spolupráce smlouvy z roku 1925
otevřely období poměrně těsné diplomatické kolaborace mezi oběma zeměmi.
Na jaře následujícího roku Praha i Varšava spolupracovaly při zápase proti
nové německo-sovětské politické smlouvě, při komplikované proceduře dopro19) AMZV, Telegramy odeslané 1925, č. 437–455/25. Benešův cirkulář z 18. dubna 1925.
20) Text této arbitrážní smlouvy viz např. v: A. HOBZA, Dokumenty ke studiu mezinárodního práva.
Praha 1931, s. 166–173.
21) Srov. detailně např. R. BŘACH, Československo a Evropa v polovině dvacátých let. Praha-Litomyšl
1997, s. 270–273 ad.
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vázející vstup Německa do Společnosti národů Beneš podporoval polské nároky na adekvátní zastoupení v její Radě. Vyvrcholením tohoto sblížení byla
návštěva A. Skryńského, tehdy dokonce ministerského předsedy, v Praze v polovině dubna 1926, při níž byly mj. vyměněny i ratifikační listiny před rokem
podepsaných smluv. O jakémkoliv politickém paktu, který by je doplňoval, ale
v Praze neuvažovali, a navrhoval-li jej polský návštěvník, jak naznačují pozdější
informace, musel být zklamán.22 Dosavadní kurs však ukončily až události brzy
následující v samotném Polsku, totiž vzpoura části armády, podněcované J. Piłsudským, proti nové pravo-středové vládě Wincenty Witośe 12. května 1926.
Vítězství maršálových stoupenců po krvavých třídenních bojích v metropoli
znamenalo více než pouhou změnu vládní garnitury, což si pražští demokraté
dobře uvědomovali. I když pražský vláda ihned deklarovala, že se její politika
vůči Polsku v ničem nezmění, interně byl převrat zásadně odsouzen jako „věc
vážná, pro Polsko nebezpečná,“ přičemž se – oprávněně – nepochybovalo, že
ovlivní i jeho vztahy se sousedy.23 V případě Československa to mělo platit
dvojnásob, když čs. diplomaté dobře věděli o Pisudského v nejlepším případě
„chladném“ či „rezervovaném“ vztahu k republice, o němž tehdejší vyslanectví
psalo již pár týdnů po květnovém převratu.
Význam i intenzita československo-polských vztahů v prvních letech po
květnu 1926 zjevně poklesly. Beneš sice ujišťoval, že mezi oběma státy trvá
„přátelský poměr klidné spolupráce“ a že „změny ve vnitřní politice v Polsku
[na něj] neměly vlivu.“24 Fakticky se ale zahraničně-politické aktivity Prahy
a Varšavy ve druhé polovině dvacátých let spíše vzdalovaly, a také postupné
přitvrzování autoritativního „sanačního“ režimu nebylo v Praze českými demokraty přijímáno s úplnou lhostejností.25 Diversita se pak projevovala jak
v obraně statu quo (jejíž těžiště v případě polském nutně spočívalo na odmítání revizionizmu výmarské republiky, v případě ČSR pretensí maďarských),
tak i v prosazování koncepcí regionálních. Zatímco Varšava v těchto letech
usilovala především o jakési „východní“ Locarno, do něhož měly být zahrnuty baltické státy a SSSR, vedoucí diplomaté v Praze uvažovali o prohlubování vazeb středoevropských, samozřejmě v rámci Malé dohody, a tu pro Pol22) Srov. např. P. S. WANDYZ, The Twilight of French Eastern Alliances 1926–1935. Princeton 1988,
s. 226–228.
23) Srov. J. DEJMEK, Coup d’état Józefa Pilsudského v květnu 1926 v pohledu československé diplomacie. Moderní dějiny 3, 1995.
24) Cit. dle Benešova projevu z 9. prosince 1926, in: E. BENEŠ, Boj o mír a bezpečnost státu. Československá zahraniční politika v projevech ministra dra. E. Beneše, Praha 1934, s. 368–369.
25) V ČSR ostatně posléze, od počátku třicátých let nalezla azyl i část polských demokratických
vůdců v čele s ex-premiérem W. Witosem po té, co opustila věznice „sanačního“ režimu.
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sko bylo jen málo místa. Ještě postoje obou zemí k německo-rakouskému projektu společné celní unie na jaře 1931, fakticky největší krizi v centrální Evropě od počátku dvacátých let, ukazovaly nekompatibilitu zájmů.26 Celkový
vývoj mezinárodní situace v Evropě, především dynamizování politiky fašistické Itálie a také Německa, měl ale brzy diplomaty obou států svést přece
jen k užší spolupráci.

2.
Už tři dny po Hitlerově uchopení moci v sousedním Německu navrhl
E. Beneš novému šéfu polské diplomacie, plukovníku Józefu Beckovi jistou
intenzifikaci vzájemných vztahů – „ČSR a Polsko by ve své mezinárodní politice neměly dělat nic, co by druhému mohlo škodit..., uzavřely by Pakt všeobecného přátelství, v němž by ... činilo se opatření, že žádný z obou států
nemusí na společné 1000kilometrové hranici mít ani jediného vojáka ani
v míru, ani kdyby se jeden nebo druhý stát ocitl v konfliktu se státem třetím...“27 I když tento podnět neznamenal návrh protiněmecké aliance (v Černínském paláci stále tvrdili, že mezi ČSR a Německem není podstatných,
totiž územních sporů), jistě mohl být vykročením ke sblížení obou států,
které pak ještě povzbudil Mussoliniho projekt „dohody o spolupráci čtyř západních velmocí“ z března 1933.28
Vize velmocenského direktoria, která už v původním návrhu předjímala
revizi mírových smluv (mj. německo-polských a maďarsko-československých hranic), samozřejmě narazila na odpor jak ve Varšavě, tak v metropolích Malé dohody v čele s Prahou. Polské vládní kruhy v čele s Pisudskim byly – alespoň nyní – ochotné překročit svoji nechuť vůči v Praze
vládnoucímu „Hradu“, a signalizovaly možnost Beckovy návštěvy v ČSR,
v pražském MZV pak v téže době již připravili první verzi nové čs.-polské
smlouvy, předjímající mj. vzájemnou demilitarizaci hranic. Když byl ale
v průběhu jara 1933 přijat – i pod tlakem východních spojenců Paříže –
francouzský návrh Paktu čtyř, eliminující část revizionistických klauzulí
Mussoliniho projektu, vyslovili zástupci Malé dohody na pražské konferenci aliance na přelomu května a června ochotu tuto verzi akceptovat. Ne26) Pražská diplomacie tehdy stanula spolu s francouzskými spojenci v čele zápasu proti této faktické obnově německé koncepce Mittleuropy (viz kap. 2 a 5), Varšava však zaujala stanovisko
spíše vyčkávací Srov. např. A. ESSEN. Stanowisko Polski wobec projektu Austriacko-niemieckej unii
celnej z marca 1931 roku. Zeszyty naukowe UJ, Krakow, Prace historyczne 91/1988, s. 103 nn.
27) AMZV, Kroftův archiv, k. 13, Záznam o rozhovoru Beneše s J. Beckem z 3. února 1933.
28) Srov. k tomu naposledy J. DEJMEK, Pokus o československo-polské sblížení počátkem třicátých let
a jeho nezdar (1932–1934). Moderní dějiny 4, Praha 1996, s. 195–218, tam konkrétní doklady
z archivů obou stran.
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vole, kterou tento krok v Polsku způsobil, ovšem vydatně přispěla k tomu,
že ve Varšavě ztratili o další sbližování s Prahou vážnější zájem, i když důvodů bylo jistě více.
Beneš ještě v létě 1933 opakoval diplomatickými kanály i veřejně ochotu
ČSR k nové politické smlouvě s Polskem, úřední kruhy ve Varšavě ale již nereagovaly. Situaci ovlivnila především postupná změna ve vztazích německopolských, jež posléze vyústila do tajných jednání o deklaraci o neútočení
mezi oběma zeměmi. Vedení čs. diplomacie pak sice od podzimu 1933 naznačovalo Polákům možnost vzájemné koordinace postoje k nacistické třetí
říši, a Beneš sám ještě koncem roku ujišťoval polského velvyslance v Paříži,
že se v případě války mezi Francií a Polskem na straně jedné, a Německem
na straně druhé ČSR samozřejmě připojí ke spojencům.29 J. Pisudski se svoji
svitou ale již rozhodli o jiném postupu, jehož rezultátem byla zmíněná polsko-německá deklarace, podepsaná 26. ledna 1934.30 Její podpis spolu s – byť
krátkodobým – zlepšením vztahů polsko-sovětských umožnil v následujícím
období polským vládním kruhům vykročit k tzv. politice rovnováhy mezi Německem a SSSR, která svými důsledky narušila jak poměr polsko-československý, tak spojenectví s Paříží.
Měsíce po podpisu německo-polské deklarace jasně ukázaly, že se naděje na užší kooperaci mezi Prahou a Varšavou nenaplní. Už v souvislosti
s patnáctým výročím bojů o Těšínsko došlo v Polsku k nezvykle ostré protičeskoslovenské kampani, záhy došlo k otevřené podpoře polských menšinových organizací ze strany polského konzulátu v Moravské Ostravě, kterou posléze doplnila aktivita polských diplomatů na Slovensku
a Podkarpatské Rusi, směřující v některých případech dokonce proti celistvosti československého státu.31 Tyto akce samozřejmě vyvolaly protiakce
z čs. strany, mj. odnětí exequatur některým polským konzulům v ČSR, což
– zvláště po retorsních opatřeních Polska – krizi ve vzájemných vztazích
jen prohlubovalo. Nadto začal obě země vzdalovat i přístup k nedávno nastartovanému sbližování francouzsko-sovětskému, které na jaře 1934 vyústilo do návrhu tzv. Východního Paktu (či Východního Locarna), na
němž se předpokládala participace SSSR, Polska i ČSR. Jestliže Piłsudského, resp. Beckova politika odmítala jakékoliv širší kombinace, zahrnující i SSSR, postoj E. Beneše a diplomacie československé byl právě
29) P. WANDYCZ, The Twilight of French Eastern Alliances 1926–1936, s. 316.
30) M. WOJCIECHOWSKI, Stosunki polsko-niemieckie 1933–1938. Poznań 1980, zvl. s. 77–95.
31) Srov. nejlépe J. KOZEŃSKI, Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej 1932–1938. Poznań
1963, zvl. kap. III a IV; viz též S. FAŇO, Polsko a Zakarpatská Ukrajina v prvej polovici tridsiatých
rokov. Slovanské štúdie 14, 1973, s. 85–105, ad.
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opačný, aby posléze vyústil do přistoupení k rodící se francouzsko-sovětské
alianci, formalizované smlouvou z 16. května 1935.32
Beneš původně usiloval, aby čs.-sovětské smlouvě předcházela dohoda polsko-československá, a ještě před podpisem paktu s Moskvou ujistil polské ministerstvo zahraniční, že postupoval „úmyslně tak, abychom se nedotkli Polska. Pražský akt nebude v ničem obrácen proti Polsku ...“33 Přesto sblížení
mezi Československem a Sovětským svazem, byť jen doplňující spojenectví
francouzsko-sovětské, znamenalo další okamžité, a fakticky už trvalé zhoršení vztahů polsko-československých, které nezlepšila ani řada čs. diplomatických pokusů z následujícího období. Polská diplomacie se připojila k nacistické propagandě, očerňující československou politiku z toho, že
usnadňuje sovětskou a komunistickou penetraci do střední Evropy, v Černínském paláci naopak podezírali Polsko z prohlubující se spolupráce s Německem. Napětí samozřejmě nezmírnilo ani zvolení v polských politických
kruzích obecně neoblíbeného E. Beneše prezidentem republiky v prosinci
1935, třebaže Praha projevila vzápětí signál k usmíření vysláním nového vyslance, Slováka a konzervativce Juraje Slávika, jenž byl nutně varšavským
kruhům bližší než jeho „hradní“ předchůdci.
Vzdálenost Varšavy a Prahy se nedařilo umenšit ani v následujícím období, kdy akce nacistického Německa fakticky ohrožovaly obě republiky. Ačkoliv k Hitlerovu kroku 7. března 1936, tedy obsazení demilitarizovaného Porýní zaujali alespoň navenek obdobná stanoviska jak v Černínském paláci,
tak v paláci Brühlově (sídle polského MZV), v době následujících jednání
o „nové Locarno“ nedošlo mezi oběma vládami ani k nejmenší diplomatické
koordinaci. Pokusy Prahy dosáhnout s Varšavou alespoň détente buď přímým
jednáním, nebo prostřednictvím Francouzů pak skončily bezvýsledně – jediným rezultátem francouzských sondáží v létě 1936 bylo ujištění nového polského vrchního velitele, maršála E. Rydz-Śmigleho, že by Polsko v případě
německého útoku na Československo vůči svému jižnímu sousedu vyplnilo
závazky plynoucí z litery Paktu Společnosti národů.34 V následujícím období
pak Varšava pokračovala ve své nepřívětivé politice vůči Československu jak
v rovině bilaterální (např. podporou opozičních slovenských luďáků či některých skupin na Podkarpatské Rusi), tak protiofenzívou proti záměrům
Prahy v jihovýchodní Evropě, především v Rumunsku, kde polská diplomatická aktivita přímo soutěžila s aktivitou československou. Bylo zřejmé, že
32) Viz kap. č. 2 o čs.-sovětských vztazích, tam uvedena i nejdůležitější literatura.
33) AMZV, Telegramy odeslané 1935, č. 253/35. Beneš do Varšavy 9. května 1935.
34) Srov. např. R. KVAČEK, Historie jednoho roku. Praha 1976, s. 150–151.
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Poláky vznášený problém relativně nevelké polské minority je pouhou záminkou, a vyslanec J. Slávik oprávněně konstatoval, že Beckova „politika nepotřebuje a nechce dobrý poměr s Československem neboť chce dokazovat
před Německem, že není v žádném francouzském spojeneckém systému a že
spojenci Francie nejsou ipso spojenci Polska...“35
Československá zahraniční politika se pokusila o změnu postoje polských
vládních kruhů k ČSR ještě znovu v průběhu kritického roku 1938, ať již prostřednictvím čs. vojáků (z nichž mnozí byli po léta příznivci těsnější kooperace
s Varšavou), či francouzské diplomacie, ale bezvýsledně. Podle J. Becka, přesvědčeného o správnosti Piłsudského teze o „sezónním“ charakteru československého státu, byla republika vzhledem k německé útočnosti odsouzena k zániku a Polsko vzhledem ke svým zájmům v této oblasti k němu nemělo
přihlížet pasivně. Z této koncepce, fakticky podporované i appeaserským přístupem západních demokracií, vycházela pak polská politika v momentu československé krize v létě a na podzim téhož roku.
Beneš a ministři Hodžovy vlády museli – již vzhledem k vojenské situaci
státu – vycházet ze zásady, že je třeba učinit „vše, aby Polsko bylo získáno ke
spolupráci, ať pro případ konfliktu okamžitého nebo budoucího,“ z čehož se
odvíjel i další československý postup.36 V konfrontaci s anglo-francouzským
plánem z 19. září, vynucujícím odstoupení části čs. pohraničí Německu,
a také v reakci na polskou nótu z 21. září, se Beneš obrátil na svého polského
kolegu I. Moścického s apelem, „aby byly obnoveny přátelské vztahy a spolupráce mezi Polskem a Československem,“ a to i za cenu „přijetí principu
úpravy hraniční...“, tj. odstoupení části sporného Těšínska ve prospěch
Rzeczypospolité.37 Plukovníkům v metropoli na Visle ale podobné přísliby
nestačily, a nakonec si – pár hodin po mnichovské konferenci – vynutili tvrdým diplomatickým ultimátem, podepřeným koncentrací několika divizí
v oblasti Těšínska, okamžité odstoupení sporného území.38 Dodejme jen, že
právě polské vystoupení bylo i pro část československé generality, odmítající
se podvolit velmocenskému diktátu, poslední ranou, která rozhodla o postmnichovské kapitulaci.
Vztahy mezi Varšavou a Prahou se výrazněji nezlepšily ani v období tzv.
Druhé republiky, kdy i Polsko muselo – od října 1938 – čelit postupně stále
razantnějším německým pretensím, týkajícím se nejen tzv. svobodného
35) AMZV, PZ Varšava 1937, zpráva J. Slávika ze 7. prosince 1937.
36) Cit. dle E. BENEŠ, Paměti I. Mnichovské dny. Praha 1968, s. 279–280.
37) Cit. dle Benešova dopisu I. Mościckému z 22. září 1938, in: Z. Landau, J. Tomaszewski (eds.),
Monachium 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne. Warszawa 1985, č. 253, s. 344–345.
38) Tamtéž, č. 449, s. 498–499.
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města Gdańska, ale fakticky i Pomoří (tzv. koridoru) a samozřejmě německé
minority obecně.39 V duchu své koncepce „Mezimoří“ Beckova diplomacie
kalkulovala s úplným rozpadem Česko-Slovenska (a snažila se tedy podněcovat radikalismus brzy se ustavivší slovenské autonomní vlády), současně
pak vznesla – v reakci na maďarské nároky – další návrhy vlastní v oblasti severního Slovenska. Dne 25. října autonomní vládě v Bratislavě sdělené pretense, zahrnující nevelká území v okolí Čadce, Oravy a část Tater včetně
známé Javoriny, byly posléze pražskou vládou počátkem listopadu akceptovány bez ohledu na jejich faktickou neodůvodněnost, mj. i proto, že se nyní
Varšava zavazovala oficiálně žádné další nároky nevznášet.40 Za tyto nevelké
zisky ostatně Polsko zaplatilo nárůstem ostrých protipolských nálad i na Slovensku, což přispělo k neblahému vývoji bratislavské politiky o pár měsíců
později, a také k totálnímu obklíčení Druhé Rzeczypospolité na podzim následujícího roku.
Ještě koncem roku 1938 se sice polská politika (a také generalita) pokusila
sondovat v Praze možnosti jistého sblížení, ale bez úspěchu. Reprezentace
Druhé republiky zásadně odmítala dráždit Berlín, tím spíše, když s Varšavou
docházelo k novým a novým konfliktům pro problémy na Podkarpatské
Rusi.41 I když pak Beckova politika v březnu 1939 odmítla německou nabídku podílet se na dělení „zbytku“ Česko-Slovenska dalšími zábory na Slovensku, vlastní krajně obtížnou geopolitickou situaci tím už nemohla ovlivnit, stejně jako značné protipolské nálady jak v české, tak ve slovenské
společnosti

3.
Vznik slovenského státu pod německou patronací a současná okupace českých zemí německými vojsky představovaly nejen porážku předcházející zahraničně-politické koncepce Varšavy (uvažující si jedině existenci samostatného Slovenska pod egidou polskou!), ale znamenaly i vážné zhoršení
strategické situace Druhé Rzeczypospolité. Vláda gen. F. Slawoje-Skčadkowského, v níž zůstával z hlediska zahraničně-politického i nadále rozhodujícím mužem J. Beck, zaujala nicméně k tragédii svého jižního souseda am39) K tomu nyní S. ŹERKO, Stosunki polsko-niemiekcie 1938–1939. Poznaň 1998, zvl. s. 87 nn.
40) Srov. nejpodrobněji L. DEÁK, Hra o Slovensko. Slovensko v politike Maďarska a Polska v rokoch
1933–1939. Bratislava 1992, zvl.s . 207–210.
41) Ve Varšavě se po ustavení tamní autonomní vlády obávaly posilování ukrajinského elementu, což
by bylo samozřejmě zkomplikovalo situaci i ve východních částech Rzeczypospolité. Srov. např.
Š. FAŇO, Zakarpatská Ukrajina v politických kalkuláciach susednych štátov v období od Mníchova
po marec 1939. Slovanské štúdie-Historia 11, 1971, s. 61–79.
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bivalentní stanovisko, ačkoliv už bylo evidentní, že v časovém rozvrhu německé expanse je nyní na řadě právě Polsko. Na jedné straně mohlo ve Varšavě dále úřadovat čs. vyslanectví, jehož šéf, budoucí ministr londýnské exilové vlády J. Slávik se posléze, po svém návratu z USA, stal počátkem
července 1939 neoficiální politickým reprezentantem hlavního proudu československého odboje vedeného E. Benešem. Podobně fungoval dále čs. generální konzulát v Krakově, který hrál brzy mimořádnou roli při organizování odboje vojenského.42 Na druhé straně však polská vláda uznala de iure
Slovensko, s nímž navázala řádné diplomatické vztahy, což znamenalo via
facti i uznání německé okupace Čech a Moravy.43 Nadto se pokoušela ovlivňovat rodící se československý odboj v Polsku i politicky, protěžováním některých osob animosních vůči někdejšímu „Hradu“ v čele s E. Benešem.
Obojetné stanovisko zaujaly polské vládní kruhy i k rodícímu se čs. odboji
vojenskému. V Krakově se sice již od května 1939 začala organizovat čs. vojenská skupina, většina z několika tisíc převážně českých vojáků musela ale
z Polska odjet především do Francie, když Varšava nechtěla svoje bez tak napjaté vztahy s Berlínem komplikovat podporou české vojenské emigrace,
a o služby vojenských specialistů, zvláště letců, začala projevovat výraznější
zájem až po definitivní roztržce s Berlínem počátkem června.44 Tehdy bylo
sice umožněno začít budovat jakýsi kádr budoucí české „legie“, její oficiální
zřízení mělo být ale deklarováno až po začátku války; navíc situaci komplikovaly spory mezi gen. L. Prchalou, fakticky nejvyšším důstojníkem čs. armády odešlým do exilu, a vedením čs. odboje na Západě.
Po německém přepadení Polska vydal prezident I. Mościcki 3. září 1939
dekret o zřízení české a polské legie v Polsku, prakticky nevyzbrojená vojenská skupina ale do následujících bojů s výjimkou části letců nezasáhla.45
Rychlé zhroucení polské obrany spolu s vpádem sovětských vojsk do východních částí země znemožnily rozvinutí československé vojenské akce,
přičemž značná část čs. vojáků navíc upadla do sovětské internace. Zcela
nové podmínky pro spolupráci zástupců obou cizími okupanty krutě drcených národů pak vytvořila až faktická výměna polské politické reprezentace po okupaci Rzeczypospolité, když byla v Paříži vytvořena regulérní –
a většinou států vesměs uznávaná – exilová vláda v čele s gen. W. Sikor42) Srov. nejlépe J. NĚMEČEK, 15. březen a čs. zastupitelské úřady v Polsku. HaV 1994, č. 6, s. 22–41.
43) K tomu např. J. Tomaszewski (ed.), Protektorat Czech i Moraw w dokumentach polskiej sluźby zagranicznej. Teki archiwalne 19, 1982.
44) Srov. např. J. NĚMEČEK, Armádní generál Lev Prchala a čs. odboj v Polsku, HaV 1994, č. 3,
zvláště tam otištěnou Prchalovu Zprávu o odboji v Polsku, s. 116–122.
45) Srov. např. D. NÝVLTOVÁ, Legion Čechů a Slováků v Polsku roku 1939.HaV 1966, č. 1, ad.
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skim, orientovaným mimochodem na úzkou spolupráci s českým a slovenským odbojem.46
První kontakty významných osobností obou emigrací na Západě byly navázány již v říjnu 1939, kdy se E. Beneš mj. v Paříži poprvé sešel i s W. Sikorskim, prakticky od počátku je ale rozděloval především odlišný poměr
k SSSR. Polská reprezentace navíc již od podzimu 1939 uvažovala o možném novém uspořádání střední Evropy do jakési federace (v níž mělo pochopitelně Polsko hrát prim), a z tohoto předpokladu také vycházel postoj
vůči exilu českému (a slovenskému). Když v Paříži konečně vznikl Národní
výbor, uznaný Francií i Velkou Británií, podmínila Sikorského vláda fakticky
obdobný krok prohlášením, ohlašujícím „budoucí československo-polský
vztah na podkladě federativním“, což bylo celkem pochopitelně z čs. strany
jako předčasné odmítnuto.47 Čs. exil pak sice zůstával s polským v kontaktu
(a u polské vlády dále působil čs. vyslanec), k obnově řádných vztahů mohlo
dojít ale až po porážce Francie a vzniku exilové vlády československé, ze
strany Polska uznané definitivně koncem července 1940.48
Od září 1940 byla mezi oběma exilovými reprezentacemi v čele s E. Benešem a W. Sikorským zahájena jednání o možné užší poválečné spolupráci,
i když východiska (a také cíle) obou stran byla od počátku evidentně značně
odlišná. Řada polských politiků a publicistů stále předjímala vznik širší středoevropské federace, v níž podle některých z nich měly české země a Slovensko tvořit dokonce odlišné jednotky, a kam měly náležet i další státy, např.
Maďarsko, ale též Litva (zatím okupovaná Sověty) a snad i další země. Československá strana naopak již tehdy prosazovala – řečeno s E. Benešem – jakousi „konfederaci sui generis,“ v níž si oba státy měly podržet fakticky atributy státní suverenity, a měly mezi nimi být především intenzivní vazby
hospodářské (mj. celní a měnová unie), koordinace zahraniční a obranné politiky, atd. Vstup do podobného seskupení byl ovšem čs. diplomaty od počátku podmiňován úpravou polského vztahu k SSSR (který byl polským exilem zatím považován za nevyhlášenou válku), přiblížením vzájemných
„sociálních struktur“ (tedy demokratizací polské společnosti), a také rezig-

46) Srov. např. W. KORPALSKA, Wladyslaw Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna. Warszawa
1988, zvl. kap. VII; T. WYRWA, M. HUŁAS in: Wladze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej. Londyn 1994, zvl. kap. I.
47) Srov. např. E. BENEŠ, Československo a Polsko ve druhé světové válce, in: J. Valenta, I. Šťovíček
(eds.), Československo-polská jednání o konfederaci. Praha 1994, IV, s. 573.
48) Polské MZV v exilu pak akreditovalo u čs. vlády chargé d’affaires a.i., Alexandra Zawiszu; první
řádný vyslanec J. Morawski byl jmenován až v červnu 1941, takřka současně byl u polské vlády
jmenován i nový vyslanec československý, Jan Skalický.
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nací na program slovenské samostatnosti. Z těchto principů pak vycházela
i československo-polská deklarace z 5. listopadu 1940, v níž obě strany ohlašovaly úmysl „po ukončení této války vstoupit jakožto nezávislé suverénní
státy do užšího politického a hospodářského sdružení, které by se mohlo stát
základnou nového řádu ve střední Evropě...“49 Následovalo vytvoření čs.-polského výboru a řady podvýborů, jež měly připravovat řešení praktických otázek, ani tehdy ale nedošlo k úplnému vyrovnání rozdílu vzájemných představ
a protikladů, zdaleka ne jen ve vztahu k Moskvě.50
Německé přepadení SSSR a následná obnova diplomatických vztahů
mezi Moskvou a exilovými vládami v Londýně včetně československé a polské, zvláště polsko-sovětská smlouva z 30. července 1941,51 vytvořily podmínky pro Benešem předjímanou širokou spolupráci československo-polskou
(a případně ruskou) nejen pro dobu válečnou. I když čs. prezident vcelku realisticky předjímal, že mezi Poláky a Sověty dojde v budoucnu k dalším konfliktům a odmítal tedy jakékoliv čs. závazky v otázce budoucích polských
hranic (jejichž problém dokumenty z července 1941 neřešily), měla vzájemná dohoda všech tří slovanských států tvořit rozhodující garanci proti případné obnově německého Drang nach Osten, ale současně také bránit
možné ingerenci jak do poměrů československých, tak do záležitostí polských. Sovětská diplomacie ostatně v tomto období proti středoevropským
plánům nevystupovala (jistý odpor byl znát až při návštěvě šéfa sovětské diplomacie V. Molotova v Londýně v červnu 1942), a čs.-polská jednání tedy
pokračovala jak na úrovni prezidentů resp. ministerských předsedů, tak ve
zmiňovaných výborech. Jejich novým výrazem byla společná československopolská deklarace z 19. ledna 1942, a nakonec i společné prohlášení koordinačního výboru z června téhož roku, v němž byl program obou vlád, konfederace Polska a ČSR, označen za jeden z hlavních cílů jejich zápasu.52 Ani
tehdy ale nedošlo k vyřešení všech sporných otázek, zvláště územního sporu
o Těšínsko, v němž obě strany setrvávaly i nadále na svých stanoviscích, což
49) Srov. J. Valenta, I. Šťovíček (eds.), Československo-polská jednání o konfederaci. Praha 1994, č. 29,
s. 85–87.
50) Polská vláda např. trvala – svým způsobem pochopitelně – na celistvosti svých hranic z 1. září
1939, tedy na pomnichovské anexi Těšínska a severoslovenských území, což bylo – stejně pochopitelně – čs. stranou zásadně odmítáno, srov. R. ŽÁČEK, Těšínsko v československo-polských
vztazích v letech 1939–1945. Opava 2000. Zásadně odlišná představa panovala i o budoucí roli
(a rozsahu) Maďarska, jemuž měla podle Poláků i nadále patřit v březnu 1939 okupovaná Podkarpatská Rus, umožňující společnou polsko-maďarskou hranici, atd.
51) Srov. k tomu např. E. DURACZYŃSKI, Uklad Sikorski – Majski 1941. Warszawa 1990, ad.
52) J. Valenta, I. Šťovíček (eds.), Československo-polská jednání o konfederaci, č. 86, s. 250–252
a č. 109B, s. 307–308.

150

se mj. projevilo i v polských reakcích na prohlášení britské vlády a svobodných Francouzů o neplatnosti Mnichova. Zatím ale již v červenci téhož roku
sovětský velvyslanec A. J. Bogomolov prohlásil před ministrem zahraničí
Janem Masarykem, že projekt konfederace „není na prospěch míru Evropy“
a sovětská vláda je proti němu,53 později bylo toto stanovisko znovu a mnohem důrazněji opakováno. Proti takovému sovětskému „vetu“ čs. exilová diplomacie ovšem jít – na rozdíl od Poláků – nechtěla. Již tehdy se negociace
dostaly do krize, z níž se – i v souvislosti s prohlubujícími se konflikty mezi
Poláky a Sověty – již nikdy nevzpamatovaly.
Ve „východní“ politice československé exilové vlády začal již ve druhé polovině roku 1942 stále více převažovat faktor „sovětský“ nad „polským“,
Beneš se ale svého konceptu spojenectví obou západoslovanských republik
nechtěl vzdát a ještě na přelomu let 1942/43 uvažoval alespoň o bilaterální
smlouvě o vzájemné pomoci. Moskva se ale už koncem ledna 1943 vyslovila
i proti této alternativě,54 a třebaže Beneš nakonec prosadil do projektované
spojenecké smlouvy s SSSR „polskou“ klauzuli, z trojstranného československo-polsko-ruského spojenectví, jaké se lídrům čs. exilu zdálo nejoptimálnější, nakonec – alespoň tehdy – nic nebylo. Obě exilové reprezentace
začal ostatně od jara 1943 vztah ke Svazu znovu – a tentokráte definitivně –
rozdělovat, což navenek demonstrovalo přerušení polsko-sovětských
diplomatických vztahů jen pár týdnů po té, co začala být připravována zmiňovaná čs.-sovětská spojenecká smlouva. Přitom právě v souvislostí s katyňskou tragédií, jejíž rozvíření ze strany polské vlády posloužilo Moskvě za
záminku k přerušení vztahů, přijala 18. května 1943 čs. Státní rada rezoluci,
v níž fakticky odsoudila postup polské vlády v této kauze a odmítla také stávající polské stanovisko ve věci Těšínska.55 Na témže zasedání rady pak
státní ministr MZV H. Ripka oznámil definitivní přerušení rozhovorů
o konfederačních plánech s polskou vládou. To spolu s dalšími událostmi,
mj. pokračující polskou podporou české a slovenské „protibenešovské“ opozici, završilo krizi vzájemných vztahů, kterou ještě umocnila tragická smrt
gen. W. Sikorského v červenci téhož roku. Polská úřední místa i publicistika
se pak postavila samozřejmě ostře proti čs.-sovětské smlouvě i dalším krokům čs. vlády tímto směrem, které fakticky anticipovaly úplnou roztržku na
počátku roku 1945.
Beneš, který uvěřil sovětským ujištěním, že Sověti nechtějí Polsko „zko53) J. Valenta, I. Šťovíček (eds.), Československo-polská jednání o konfederaci, č. 126.
54) Srov. J. Němeček et cons. (eds.), Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních
1939–1945, sv. I., Praha 1998, č. 224, s. 429–432.
55) J. HRONEK, Od porážky k vítězství.Český novinář v emigraci. II. Praha 1947, s. 99.
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munizovat“ a že Stalinovým programem je silné Polsko „přátelsky“ orientované vůči SSSR, se pokoušel již od přelomu let 1943/44 získat nového polského ministerského předsedu Stanisława Mikołajczyka pro ústupky vůči
Moskvě. Podobně se snažil přesvědčit vládce sovětského při svých jednáních
v ruské metropoli k obnově vztahů s londýnskou polskou vládou a pro svůj
recept, který měl v „poslední chvíli“ umožnit dohodu polského západního
exilu se Stalinem, pak získal počátkem roku 1944 i W. Churchilla.56 Mikołajczyk, narážející na odpor ve vlastních řadách, se však odhodlal k iniciativě
vůči SSSR až v létě téhož roku, kdy již Stalin začal budovat – v podobě tzv.
Polského výboru národního osvobození – základy polské komunistické
moci.57 Tako trend pak vyvrcholil vytvořením fakticky komunistické vlády
v Lublinu, kterou Moskva uznala počátkem ledna 1945. Čs. exilové diplomacie sice vůči ní zachovávala zpočátku rezervu, brzy s ní však navázala –
především z hlediska vlastních zájmů na Těšínsku – neoficiální kontakt prostřednictvím moskevského velvyslance Zd. Fierlingera. Nakonec byla pod sovětským tlakem ještě koncem ledna 1945 – doslova v předvečer Jalty – lublinská vláda i ze strany čs. exilu uznána, aniž byl však přitom získán jakýkoliv
příslib ohledně sporných území.58 Napovídalo to mnohé i o vztazích „nového“ Polska s ČSR po osvobození.

4.
Komplikace, ba kolize, jež vyvolalo znovuzačleňování Těšínska počátkem
léta 1945 do osvobozené republiky,59 jasně demonstrovaly i v tomto relativně
parciálním ohledu vzdálenost tvrdé reality od původních představ architektů
poválečné československé politiky. Ačkoliv se pražská vláda automaticky
zřekla územních zisků, získaných Slovenskem roku 1939, nový kabinet polský v čele s E. Osóbkou-Morawskim, v němž byli již dominující silou Sověty
dosazení komunisté, žádal otázku tzv. Zaolší znovu „řešit“ a fakticky trval na
příslušnosti tohoto pomnichovskou anexí získaného teritoria k „novému“
56) K těmto Benešovým snahám naposledy J. VALENTA, President Beneš’s mediation between Mikolajczyk and Stalin. Acta Sueco-Polonica 1994, s. 63–74, z polské strany kriticky M. K. KAMIŃSKI, Polityka Edvarda Beneša a problem polsko-sowieckich stosunków politycznych (listopad 1943
– styczeń 1944). Przegląd Historyzcny 88, 1997, s. 272–287,
57) K. KERSTEN, Narodziny systemu wladzy: Polska 1943–1948. Poznań 1990, s. 63 nn., o Benešových mediacích naposledy J. DEJMEK, Slovanství E. Beneše a pokusy o jeho aplikaci v politické
praxi na sklonku války, in: Válečný rok 1944. Praha 2000, s. 98–99, kde jsou odkazy na konkrétní
prameny.
58) Srov. příslušnou dokumentaci v: I. Šťovíček, Diplomatické uznání polské lublinské vlády. Sborník
archivních prací 1993.
59) Srov. naposledy J. BÍLEK, Vojenské aspekty čs.-polského sporu o Těšínsko v roce 1945. I, II. HaV
1999/2, s. 325–356; 2000/2, s. 235–264.
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Polsku. Ještě koncem června 1945 došlo mezi oběma stranami k rozhovorům
na úrovni šéfů vlád v Moskvě (kam Z. Fierlinger přijel již ve funkci premiéra
podepsat smlouvu o odstoupení Podkarpatské Rusi SSSR), avšak bezvýsledně.60 Zástupce šéfa polské diplomacie – a budoucí první komunistický
ministr zahraničí – Z. Modzelewski pak v rozhovoru s prvním poválečným
vyslancem, J. Hejretem v srpnu fakticky podmínil řešení dalších problémů,
především dopravních a hospodářských, právě dohodou o Těšínsku,61 což
pro futuro nevěstilo právě možnosti významnějšího progresu ve vzájemných
vztazích.
Krize, do níž se československo-polské vztahy dostaly, přitom odporovala
nejen vládním prohlášením prvních poválečných vlád obou zemí, ale nabourávala jeden z nejdůležitějších předpokládaných pilířů zahraniční politiky nového Československa. Sám Beneš považoval již za války československo-polskou spolupráci za jádro budoucí poválečné organizace střední Evropy, což
mohlo být nyní realizováno tím spíše, že byl – byť brutální cestou – vyřešen
polsko-sovětský územní spor, a že nová polská reprezentace podepsala již
v dubnu 1945 spojeneckou smlouvu s SSSR.62 Prezident proto nejednou vybízel, aby se „neotevíraly kapitoly, které naše minulost i naše budoucnost tak
důrazně vyzývá neotevírat“, přičemž i veřejně vyslovil několikrát přesvědčení, „že se Polsko i Československo musí v brzké budoucnosti dohodnout
a definitivně spojit ke společné politice vzhledem k možnostem příštích
plánů našeho západního souseda“, tedy Německa.63 Pro spojenectví
s „novým“ Polskem se horlivě vyslovovali nyní i komunisté, hrající po Stalinově vzoru na slovanskou nótu, což ještě umocňovaly dominantní pozice
prosovětských elementů v nových polských orgánech. Krize ve vzájemných
vztazích se však koncem roku 1945 spíše prohlubovala, přičemž jejímu překonání neposloužilo ani vysílání rozhlasu v Katovicích (podněcující polskou
menšinu na Ostravsku), ani aktivity polského konzula v Ostravě, a nakonec
ani bezvýsledná výměna nót mezi zahraničními úřady.
Šéf polské diplomacie W. Rzymowski čs. vyslanci ještě v prosinci 1945
opakoval, že čs. postoj, odmítající jednat o územních otázkách, je pro Var60) Srov. čs. protokoly o těchto jednáních v: AMZV, Žourkův archiv, kart. 4, k tomu např.
P. PROKŠ, Vytváření nových vztahů mezi Československem a Polskem v letech 1945–1948. SlovPř
1988, č. 3, s. 233–234, ze strany polské nejpodrobněji M. KAMIŃSKI, Polsko-Czechosłowackie
stosunki polityczne 1945–1948. Warszawa 1990, zvl. 105–112.
61) AMZV, Zprávy ZÚ Varšava, Zpráva J. Hejreta z 28. srpna 1945.
62) Srov. např. H. BARTOSZEWICZ, Polityka Związku Sowietskieho wobec państw Europy ŚrodkowoWschodniej w latach 1944–1948. Warszawa 1998, zvl. s. 114 nn.
63) Cit. dle Benešova projevu v Moravské Ostravě 17. července 1946, in: E. BENEŠ, Národu. Z projevů presidenta republiky v letech 1945–1946. Praha 1946, s. 54.
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šavu nepřijatelný, a neúspěchem skončila i jednání obou ministrů zahraniční
– J. Masaryka a W. Rzymowského – v Praze ve druhé polovině února následujícího roku, jejichž jediným rezultátem bylo několik dohod o čs. tranzitu
a některých dodávkách. Když pak čs. diplomaté předložili v dubnu 1946
Radě ministrů zahraničních věcí v Paříži memorandum s požadavkem hraničních úprav v oblasti někdejšího německého Horního Slezska (kde čs.
strana požadovala připojení Kladska a části Hlubčicka a Ratibořska), vyvolalo to ostrou reakci polské strany, která tato území považovala již za integrální součást „nové Polski“, a označila aktivitu čs. diplomatů za „nepřátelský
akt“.64 Polskému stanovisku v této věci se pak dostalo nepřímé podpory i ze
strany Moskvy, když po jednání delegace v čele s B. Bierutem a Osóbkou-Morawskim bylo vydáno komuniké, vylučující korektury stávajících hranic
vzniklých hned po válce.
V létě 1946 do poměru mezi Prahou a Varšavou zasáhl výrazně J. V. Stalin, který mohl mj. využít vítězství KSČ v nedávných parlamentních volbách
v ČSR a také údajné vítězství levicových „demokratických“ sil v (jak dnes
víme, zfalšovaném) referendu koncem června v Polsku.65 27. července bylo
novému premiéru K. Gottwaldovi a prezidentu E. Benešovi předáno sovětské
memorandum, vyzývající v souvislosti s čs.-sovětským paktem z roku 1943
k uzavření tam anticipované spojenecké smlouvy československo-polské,
která by prý přispěla ke zlepšení vzájemných vztahů. Bylo přitom příznačné,
že dokument žádal, „aby taková smlouva byla uzavřena v době nejbližší,
podle možnosti v srpnu tohoto roku. [!]“66 S obdobnou iniciativou se pak
Moskva obrátila i na své faktické podřízené do Varšavy. Beneš ve své odpovědi z 30. července vyslovil v zásadě se Stalinovým podnětem souhlas, československá strana tedy přestala podmiňovat jednání o alianční smlouvu vyřízením sporných otázek, i když na přidělení „aspoň z menší části onoho
bývalého německého území, jež bylo a z části dosud je českým“ chtěl prezident trvat.67 Proti Moskvě však Praha pochopitelně pretense neprosadila,
a ani příprava nové smlouvy, o níž byly negociace definitivně zahájeny už na
konferenci v Paříži v srpnu téhož roku, neprobíhala hladce. Vzhledem ke
64) M. KAMIŃSKI, Polsko-Czechosłowackie stosunki polityczne 1945–1948, s. 214 nn.
65) Referendum, vypsané na 30. červen 1946, mělo demonstrovat souhlas polské veřejnosti se zrušením senátu, s pokračováním současné hospodářské politiky a s inkorporací tzv. znovuzískaných území na západě „nového“ Polska. Jak dnes víme, vláda fakticky referendum (tj. především
otázku první) prohrála, oficiálně bylo ale oznámeno vítězství s 68 % hlasů. Srov. např. K. KERSTEN, Narodziny systemu wladzy: Polska 1943–1948, zvl. kap. VI.
66) K. Kaplan, A. Špiritová (eds.), ČSR a SSSR 1945–1948. Dokumenty mezistátních jednání. Prana
1997, č. 188.
67) Tamtéž, č. 119.
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stále nedořešeným otázkám, ale též polskému požadavku garantování kolektivních práv pro polskou menšinu v ČSR (které pochopitelně čs. strana a priori odmítala), se nakonec protáhly na celých sedm následujících měsíců, do
března 1947.68 Zatím bylo ovšem – po volbách v lednu t.r., opět komunistickými bezpečnostními orgány zfalšovaných – Polsko definitivně sovětizováno
a reprezentanti demokratických sil v čele s S. Mikołajczykem eliminováni,
tedy pozavíráni či vyhnáni do exilu. Nástup nové vlády Józefa Cyrankiewicze
v únoru 1947, i předcházející „volba“ „bezpartijního“ stalinisty Boleslawa Bieruta prezidentem musela být mementem i pro demokraty v Praze, ale přece
se právě tito „Poláci“ měli nakonec stát spojenci ČSR.
Spojenecká smlouva, podepsaná při Gottwaldově návštěvě Varšavy
10. března 1947, svým duchem navazovala na předcházející smlouvy „slovanských“ států, když jednoznačně akcentovala „zájem na společné obraně
pro případ, že by Německo obnovilo svou útočnost proti jejich svobodě, nezávislosti a územní celistvosti...“69 Článkem 2 se obě strany zavazovaly k učinění všech opatření, „aby znemožnily jakoukoliv novou hrozbu útoku ze
strany Německa nebo kteréhokoliv jiného státu, který by se s Německem
přímo nebo jakkoliv jinak sdružil“, v čl. 3 si pak v případě obnovy útočné politiky Německa slibovaly neprodleně „vojenskou pomoc a veškerou jinou
podporu všemi prostředky.“ Obě strany se ale také zavazovaly nesjednávat
spojenectví, jež by byla namířena proti některé z nich, což mohlo být komunisty samozřejmě snadno zneužito, smlouva s platností dvaceti let pak mohla
být automaticky prodlužována o dalších pět let „až do té doby, dokud by ji
jedna z vysokých smluvních stran nevypověděla...“ Sotva se lze divit, že české
demokraty v čele s E. Benešem tento text, nesoucí již typické znaky sovětské
mezinárodně-právní školy, příliš neuspokojil...
Podpis čs.-polského spojenectví nicméně otevřel konečně cestu k intenzifikaci vzájemných vztahů i v dalších, především hospodářských oblastech.
Již v dubnu 1947 byl H. Ripkou a jeho polským protějškem, H. Mincem podepsán nový protokol o výměně zboží, platebním styku a dopravě, při návštěvě šéfa polské vlády J. Cyrankiewicze v Praze počátkem července byla
pak podepsána Úmluva mezi ČSR a Polskem o hospodářské spolupráci na
období 1947–1952, jejíž přílohou bylo celých 15 konkretizujících smluv o kooperaci v jednotlivých národohospodářských odvětvích. Současně byla po68) Srov. podrobně M. KAMIŃSKI, Polsko-Czechosłowackie stosunki polityczne 1945–1948, kap. V.
69) Text smlouvy viz např. v: Dokumenty československé zahraniční politiky 1945–1959. Praha 1960,
č. 43, s. 245–247.
70) P. PROKŠ, Vytváření nových vztahů mezi Československem a Polskem v letech 1945–1948,
s. 242–243.
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depsána i dohoda o kulturní spolupráci, atd. Od podzimu byla pak kolaborace
nadále intenzifikována, když se např. obě MZV dohodly o vzájemné koordinaci svých kroků ve vztahu k německému problému.70 Nadále prohlubovány
byly i vazby hospodářské, jež měla zajistit tzv. Rada československo-polské hospodářské spolupráce (jejíž první zasedání se ovšem uskutečnilo až v březnu
1948), spolupracovaly ale i komunisty ovládané bezpečnostní orgány, atd.71
Když se českoslovenští komunisté v únoru 1948 definitivně zmocnily prakticky absolutní vlády v zemi, nalezlo to v polských oficiálních – tedy stalinistických – kruzích jedině pozitivní ohlas, a vztahy se mohly – alespoň zpočátku – ubírat stejným kursem, zvoleným již v předcházejícím intermezzu.

5.
Klement Gottwald, šéf vítězné KSČ, prohlašoval po komunistickém převratu, že se spolupráce s Polskem „bude nyní rozvíjet tím úspěšněji, že reakční činitelé, kteří byli z vlády a z veřejného života odstraněni, patřili k těm,
kdož nepřáli svazku československo-polskému.“ Později dokonce tvrdil, že se
spolupráce mezi oběma státy „rozvinula v takovém rozsahu jako dosud nikdy
v dějinách našich států.72 Již v průběhu následujícího roku ale tóny slovanské
vzájemnosti z projevů komunistických vůdců rychle mizely, naprosto dominantně byla akcentována především vazba „lidově-demokratického“ Československa na Moskvu a poměr k Polsku fakticky spadl do obligátní položky
„vztahů s ostatními zeměmi lidové-demokracie“ (a později socialistického tábora), kde fakticky – samozřejmě v různé podobě – zůstaly až na výjimky až
do konce komunistického režimu.73
Navenek zachovávaly oba komunistické státy hned od jara 1948 těsnou
spolupráci, především při zdůrazňování společných stanovisek k „německé
otázce“, projevované na řadě konferencí, fakticky se však jednalo v obou případech jen o absolutní opakování stanovisek sovětských.74 Skutečná bilaterální politická spolupráce mezi oběma státy takřka ustala, což mj. dokumentovala absence vzájemných návštěv na nejvyšší úrovni v celém období let
1948 až 1956. Na této situaci nezměnil mnoho ani podpis Varšavského paktu

71) Komunisty ovládané čs. bezpečnostní složky ostatně již v létě 1947 zatkly několik příslušníků polské demokratické opozice, kteří se přes ČSR snažili dostat na Západ, a vydaly je zpět do Polska.
72) K. GOTTWALD, O československé zahraniční politice. Praha 1950, s. 79, s. 97.
73) Srov. již Gottwaldův projev na IX. sjezdu KSČ v květnu 1949, výňatek z něho tamtéž, s. 112–113,
atd.
74) Srv. k tomu např.: J. KIWERSKA, Niemcy w polityce PPR/PZPR, I. W atmosferze wrógości
(1945–1970), in: A. WOLFF-POWĘSKA (red.), Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polski 1945–1990. Poznań 1993, zvl. s. 65–70.
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v květnu 1955 (opět navenek zdůvodňovaný hrozbou německého revanšismu)75; k novému skutečnému rozvoji vzájemného poměru mohlo dojít až
po uvolnění v průběhu roku 1956, tehdy ovšem začaly již brzy mezi čs. komunistickými pohlaváry vznikat obavy z revizionistické „nákazy“ od polských sousedů.76 Prakticky jedinou oblastí, v níž se vzájemné čs.-polské
vztahy výrazně rozvíjely (byť i zde samozřejmě podle návodu Moskvy), byla
tedy vzájemná spolupráce hospodářská, kde se nabízela především možnost
využít kapacit těžkého průmyslu v ČSR při v polské šestiletce masivně budované průmyslové základě polské. V dubnu 1951 byla podepsána nová
čs.-polská dlouhodobá dohoda o vzájemných dodávkách zboží, díky níž se
obchod i proti již značným hodnotám z roku 1948 do roku 1953 více než
zdvojnásobil. Po „úpravě“ plánů šestiletky sice nastal i v této oblasti jistý
útlum, hospodářská výměna ale pokračovala, aby už v polovině dekády, ještě
před reformou RVHP, získala první obrysy jisté „socialistické dělby práce“
v rámci bloku.77
Skutečnou proměnu do bilaterálních vztahů mezi Prahou a Varšavou
mohl přinést až pro východní blok fakticky osudový rok 1956, kdy Moskva
– v deklaraci z 30. října – ohlásila další budování vzájemných vztahů mezi
socialistickými státy „jedině na základech plné rovnoprávnosti, respektování
územní celistvosti a svrchovanosti...“78 I když hned sovětský postoj k polskému „październiku“ – a tím spíše následná agrese proti maďarské protistalinistické revoluci – jasně demonstrovaly limity věrohodnosti podobných
prohlášení, mohly se nyní začít rozvíjet všestrannější vztahy i mezi jednotlivými komunistickými režimy, jimž byla dopřána výraznější autonomie. V poměru mezi ČSR a Rzeczypospolitou Ludowou byla vykročením k takové renesanci vztahů návštěva šéfa pražské vlády Viliama Širokého ve Varšavě
(a pak i v Gdaňsku a Slezsku) ve druhém červencovém týdnu 1956.79 Zástupci obou vlád při ní podepsali nejen protokol o dalším rozšíření vzájemných ekonomických vztahů, ale také dohodu o definitivním vytyčení vzájemných hranic (která fakticky znamenala z polské strany konečnou
rezignaci na Těšínsko) a likvidační protokoly o vzájemných finančních po-

75) Viz jeho text v: Dokumenty zahraniční politiky Československa (dále jen DČZP), 1955,
s. 224–228, podrobněji viz kapitolu 3 o čs.-sovětských vztazích, kde je i další literatura.
76) K tomu K. KAPLAN, Československo v letech 1953–1966. Praha 1992, zvl. s. 55–57.
77) K. KOŘALKOVÁ, Československo-polské vztahy 1945–1961. Praha 1962, kap. III (a tab. na s. 42).
78) Srov. přehledně např. S. LITERA, M. TEJCHMAN, J. VYKOUKAL, Východ. Praha 2000, zvl.
s. 328–329 nn.
79) Srov. texty projevů, zvláště V. Širokého, a také text čs.-polského komuniké z 11. července 1956 v:
DČZP 1956, s. 285 až 300.
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hledávkách. Současně se Širokého cesta – stejně jako reciproční návštěva
J. Cyrankiewicze v Praze v květnu následujícího roku – stala jistou demonstrací vzájemné solidarity v postojích k Spolkové republice Německo, jejíž reprezentace v čele s K. Adenauerem stále odmítala uznat jak post-postupimské hranice na Odře a Nise, tak absolutní nulitu „Mnichova“.80
Zmiňované vyřešení dřívějších problémů spolu s trvající chruščovovskou
„oblevou“ umožnily v následujícím období značný rozvoj bilaterálních
vztahů jak v rovině politické, tak v oblasti ekonomické (a také kulturní).
Ještě v roce 1957 byl při Cyrankiewiczově návštěvě v Praze ustaven nový
Československo-polský výbor pro vzájemnou hospodářskou spolupráci, cílící
– i v rámci RVHP – o užší kooperaci, a od počátku šedesátých let i o jistou
dělbu práce“ mezi oběma státy, v letech 1960 až 1961 pak došlo i k výměně
návštěv na nejvyšší úrovni, fakticky první v moderních dějinách vzájemných
styků, jež měly vyznít nejen jako demonstrace pevné přináležitosti obou států
k socialistickému bloku, ale též – znovu – jako výraz odhodlání obhájit existující územní i národnostní status quo.
Prezident A. Novotný, který přijel do Varšavy v doprovodu dvou místopředsedů vlády, 3 dalších ministrů a řady dalších činovníků stranického a státního aparátu 5. září 1960, pronesl zřejmě nejdůležitější projev návštěvy ve
Vratislavi (Wrocław), tedy centru území, jehož přináležitost k PLR byla jistými kruhy v SRN (zdaleka nejen vysídlenci) stále zpochybňována. Prohlásil, že oficiální politika Adenauerovy vlády vůči východním státům ztělesňuje
„staronové plány německých imperialistů,“ existence „mohutného společenství socialistických států“ ale prý představovala pro jejich realizaci překážku
i výstrahu, což opakoval o tři dny později v metropoli na Visle i šéf PSDS
W. Gomułka.81 Obhajoba hranic na Odře a Nise byla pak v rétorice činovníků obou stran úzce spojena s otázkou neplatnosti Mnichova, a také uznání
NDR,82 což již anticipovalo možné nové užší spojenectví těchto států, po80) Ve společném československém prohlášení ze 7. května 1957, podepsaném V. Širokým a J. Cyrankiewiczem, se mj. jasně deklarovalo: „K soustavným, oficiálními místy podporovaným revanšistickým útokům, které jsou ze západního Německa vedeny proti hranici na Odře a Nise, považují obě strany za nutné prohlásit, že tato otázka je jednou pro vždy vyřešena ...“ DČZP 1957,
s. 241.
81) Obsah návštěvy odráží text Společného prohlášení obou delegací z 10. září 1960, otištěné v:
DČZP 1960, s. 347–355; tamtéž, s. 311 nn., byly otištěny i hlavní politické projevy pronesené při
návštěvě, včetně všech čtyř projevů A. Novotného.
82) Ve zmiňovaném projevu ve Wrocławi A. Novotný doslova prohlásil: „Západoněmečtí militarističtí politikové nechť si jednou pro vždy zapamatují, že hranice na Odře a Nise stejně jako československá západní hranice na Šumavě i hranice Německé demokratické republiky jsou neměnné a nedotknutelné...“ DČZP 1960, s. 322.
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chopitelně v rámci bloku. V podobné atmosféře probíhala i reciproční návštěva W. Gomułky a šéfa vlády J. Cyrankiewicze v ČSSR právě o rok později, tedy nedlouho po vyvrcholení tzv. druhé berlínské krize, i když při jejích rozhovorech byla zřejmě více akcentována též problematika vzájemné
hospodářské kooperace.83 Šéf polské vládnoucí strany nazval už při příjezdu
„vyřešení německého problému“ a „spoutání agresivních imperialistických
sil“ „nejpalčivější otázkou doby,“ ostrá proti-západoněmecká rétorika pak zazněla i v jeho dalších projevech, stejně jako v projevech A. Novotného. Návštěva nicméně přinesla i praktické zisky jak v podobě řady dílčího ekonomických dohod, tak přijetí tzv. dvacetiletého plánu perspektivního rozvoje
kooperace obou států.
Poměrně úzká mnohovrstevná bilaterální spolupráce mezi ČSSR a PLR
pokračovala i v následujícím období, jakkoliv se pohledy stranických špiček
na některé problémy zřejmě odlišovaly.84 Jedním z hlavních reálných tmelů
– samozřejmě vedle společného zakotvení v sovětské bloku – přitom nadále
zůstával shodný postoj k německé „otázce“, byť ta z odchodem N. S. Chruščova ztratila z hlediska „velké“ politiky část ze svého rizika. To se pak odrazilo přímo při jednáních o obnovu bilaterální spojenecké smlouvy počátkem
druhé poloviny šedesátých let, i když právě nastoupivší bonnská vláda Kurta
Kiesingera začala vůči východním komunistickým sousedům SRN postupně
volit kurs značně odlišný od časů Adenauerových.85
Nová československo-polská spojenecká smlouva, podepsaná ve Varšavě
1. března 1967 při další tamní návštěvě A. Novotného, byla značně vyhrocena proti západnímu Německu (a naopak akcentovala mírumilovnost Německa komunistického).86 Dokument, který již v preambuli hovořil o „západoněmeckém militarismu a revanšismu“, ohrožujícím mír, deklaroval další
prohlubování mezi oběma státy, upevňování hospodářských a vědecko-technických styků, ba i spolupráci mezi „společenskými organizacemi“ za účelem
„vzájemného poznání a sblížení národů“ obou zemí, nejdůležitější byly ale
konkrétní politické klauzule paktu. Článek 6 jednoznačně – přesně podle čs.
právního hlediska – anuloval mnichovskou dohodu „jako dosaženou pod

83) Srov. text společného prohlášení stranických a vládních delegací... z 3. října 1961, DČZP 1961,
s. 512–520, tamtéž i hlavní projevy členů obou delegací.
84) Varšavu a Prahu rozděloval např. postoj ke svržení N. Chruščova v říjnu 1964; zatímco W. Gomułka tomuto sovětskému vůdci – zvláště pro jeho pokusy o sondáže v SRN v posledním období
své vlády – nedůvěřoval, Novotný byl změnou i osobně roztrpčen, zvláště z ohledu na vliv, jaký
moskevskou coup d’ état měl na veřejnost.
85) Srov. kap. č. 2.
86) Text smlouvy z 1. března 1967 viz v: DČZP, 1967, s. 53–55.
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hrozbou útočné války“ a tudíž „od samého počátku neplatnou se všemi
z toho vyplývajícími důsledky“, čl. 7 pak konstatoval nedotknutelnost existujících státních hranic. Další články se odvolávaly jednak na závazky plynoucí
z Varšavského paktu, jednak opakovaly závazky ze smlouvy z roku 1947 o neprodlené vojenské pomoci v případě nevyprovokovaného napadení.“ Platnost smlouvy byla stanovena do roku 1987, přičemž se předjímalo její automatické prodlužování; projevy prezidenta ČSSR i šéfa polských komunistů,
doprovázející její podpis, pak neponechávaly nikoho na pochybách, proti
komu je především zaměřena, jakkoliv bylo akcentováno, že „není namířena
proti žádnému druhému státu.“ Další vývoj měl nicméně záhy demonstrovat,
že se aliance dvou nejpřednějších sovětských satelitů – brzy doplněná oběma
státy též spojenecké smlouvy s východoněmeckým režimem87 – nemusí stát
jen základem „k rozvoji spolupráce“, jak zaznělo v jednom z mnoha projevů.
Postoj polských vládnoucích kruhů v čele s W. Gomułkou k postupné liberalizaci v Československu od ledna 1968 byl prakticky od samého počátku
nevraživý. Bylo to dáno nejen nedůvěrou vůdce PSDS k československým reformám (z nichž některé, především uvolnění tiskové svobody, nemohly neovlivňovat také atmosféru v samotném Polsku), ale i vývojem v Rzeczypospolite, kde právě na jaře 1968 kulminoval zápas mezi různými proudy
vládnoucí strany, jenž objektivně oslaboval pozice režimu jako takového.88
Gomułka varoval nového šéfa KSČ Alexandr Dubčeka před nebezpečím
„kontrarevoluce“ již na jejich první schůzce počátkem února 1968, a veškeré
– i pozdější – pokusy československých stranických i státních činitelů, získat
podporu polského vedení pro vlastní politiku skončily totálním neúspěchem.89 Někdejší „národní hrdina“ z šestapadesátého roku, potýkající se
s vážnými problémy „vlastního“ režimu, se stal brzy vedle východoněmeckého W. Ulbrichta nejzásadnějším nepřítelem pražských komunistických reformátorů, který neváhal – jak dnes víme z polských dokumentů – již v polovině dubna 1968 podněcovat sovětskou generalitu k ozbrojenému zákroku
v Československu, mj. i v zřejmě upřímné obavě, aby jižní soused Polska ne87) Československo-.východoněmecká smlouva byla podepsána 17. března 1967, smlouva polsko-východoněmecká již dva dny před tím. Srov. část o čs.-německých vztazích, k vztahům polsko-východoněmeckým přehledně Z. MAZUR, in: Niemcy Wspólczesne. Zarys encyklopedyczny. Poznań 1999, s. 504–508.
88) K těmto událostem, k jejichž projevům náležel např. vládou fakticky rozpoutaný „úřední“ atnisemitismus“, ale také radikalizující se studentské hnutí, atd., srov. nejlépe J. EISLER, Marzec
1968: Geneza – przebieg – konsekwencje. Warszawa 1991, a týž, in: C. Fink, Ph. Gassert et cons,.
[eds.], 1968: The World Tranformed. Cambridge 1999.
89) Srov. A. Garlicki, A. Paczkowski (eds.), Zaciskanie pętli. Tajne dokumenty dotyczace Czechosłowacji 1968 r. Warszawa 1968, protokol z porad v Ostravě tam na s. 15–48.
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vystoupil z Varšavského paktu a neobnažil tak jižní polskou hranici.90 V argumentaci hrozbou německé agrese vůči Československu, či dokonce pozvání západoněmecké armády do ČSSR, si pak polský vůdce v následujících
měsících až do provedení invaze v ničem nezadal se sovětskými „jestřáby“,
přičemž souhlas s účastí polské armády na operaci „Dunaj“ od něj sovětská
strana získala již počátkem července. Českoslovenští představitelé v čele
s A. Dubčekem za to od něj slýchali – naposledy ještě počátkem srpna v Bratislavě – jen výtky o tolerování „kontrarevoluce“.
Polské ozbrojené síly se samozřejmě zúčastnily nezanedbatelným počtem
agrese Varšavského paktu proti Československu 20.–21. srpna, přičemž
v krátkém intermezzu po neúspěchu s sovětským plánem dělnicko-rolnické
vlády náležel W. Gomułka k těm komunistickým předákům, kteří při následných moskevských jednáních naléhali na nejdůslednější postup proti „kontrarevolucionářům.“91 V polské společnosti ale „internacionální pomoc“
vlastní armády nevzbudila nejmenší entusiasmus, spíše naopak, a šéf PSDS
se měl za nedlouho přesvědčit, jak je vděk Brežněvova vedení ÚV KSSS,
tehdy projevovaný, pomíjivý. I když se Moskvou v roce 1969 fakticky polooficiálně deklarovaná doktrína o omezené suverenitě socialistických států
zatím na Polsko nevztáhla, v prosinci 1970 – pár měsíců po té, co dosáhl
smluvního ztvrzení hranic na Odře a Nise – musel Gomułka po krvavých
událostech na polském pobřeží i jinde odejít...92

6.
Polsko bylo – pochopitelně vedle SSSR – prvním ze „spojenců“ podílejících
se na srpnovém útoku, se kterým pražský režim normalizoval své vztahy,
přičemž je zřejmé, že tu svoji roli opět hrály vztahy obou států se Spolkovou
republikou. Už v únoru 1969 přijel do Prahy tehdejší šéf polské diplomacie
St. Jędrzychowski, aby v rozhovorech se svým protějškem – Jánem Markem
– konstatovali nejen potřebu „dalšího upevňování obranné organizace Varšavské smlouvy“,ale odsoudili znovu „nebezpečný kurs politiky NSR“ jako
překážky na cestě k uvolnění napětí v Evropě.93 Více pragmatických tónů zaznělo o čtyři měsíce později při návštěvě šéfa polské vlády J. Cyrankiewicze,
kdy se jednalo hlavně o zvyšování vzájemné spolupráce hospodářské.94 Vý90) L. PAJÓREK, Polsko a „pražské jaro“ 1968. Soudobé dějiny 2–3/1996, s. 247 nn., zvl. s. 254–255.
91) K účasti polských sil viz podrobně L. PAJÓREK, Účast polské armády na operaci „Dunaj“. Historie a vojenství 1996, s. 65–86; polský záznam z jednání z 24.–26. srpna 1968 viz v: A. Garlicki,
A. Paczkowski (eds.), Zaciskanie petli. , č. 7, s. 187 nn.
92) A. PACZKOWSKI, Pól wieku dziejów Polski, 1939–1989. Warszawa 1995, s. 388–391.
93) Cit. dle DČZP, 1969, s. 12–13.
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razný akcent společné spolupráce „tváří tvář reálnému ohrožení, vyplývajícímu z aktivizace západoněmeckých sil, militarismu a revanšimu“ byl za to
vetknut oficiální návštěvě prezidenta Ludvíka Svobody v Polsku počátkem
září 1969. Československý generál – prezident, který vedle Varšavy navštívil
též Krakov a Vratislav, ve svých projevech (naplněných mimochodem předtím i potom dlouho neznějícími tóny vlastenectví) zavzpomínal na počátky
jím vedeného vojenského odboje v Polsku, především ale oprávněně zdůraznil „blízké, ba společné osudy“ obou národů i absurditu, „jestliže západní
Německo ještě třicet let po rozpoutání světové války nehodlá uznávat poválečnou realitu...“95 Právě Polsko ale již o nedlouho později dospělo se Spolkovou republikou – samozřejmě za sovětské patronace – k modu vivendi
v podobě tzv. prosincové smlouvy z roku 1970, jíž Bonn konečně uznal hranice na Odře a Nise.96 Spolu s výše zmíněnou proměnou v čele PSDS, kde
na přelomu let 1970 a 1971 W. Gomułku vystřídal pragmatičtější Edward
Gierek, to značně ovlivnilo obsah vzájemných čs.-polských vztahů na celou
následující dekádu.
Změna ovzduší byla znát již z komuniké o „přátelském setkání“ nejvyšších
představitelů obou států v Praze v lednu 1971, kam se nový polský stranický
lídr přijel představit – poněkud překvapivě dříve, než do Moskvy. Při hodnocení vzájemných vztahů se do popředí začal dostávat stále více normalizační
slovník o „zásadách proletářského internacionalizmu“, odkazy na smlouvu
z roku 1967 téměř zmizely, rozvíjení bilaterální spolupráce ekonomické pak
brzy zastínil v červenci 1971 přijatý Komplexní program dalšího prohlubování
a zdokonalování spolupráce v rámci RVHP. Fakt, že Gierek, který v Praze
znovu hostoval v květnu 1971 na XIV. sjezdu KSČ, musel urychleně odletět
domů, aby potlačil opoziční frakci v čele s gen. M. Moczarem ve „své straně“,
pak jakoby chtěla naznačit, jak komplikovaným partnerem pro pražskou normalizační ekipu bude.97 Šéf KSČ Gustáv Husák sice již v říjnu 1971 oplatil
svému kolegovi návštěvu ve Varšavě (a zahájil tak jejich více méně pravidelné
každoroční bilaterální setkávání), i z publikovaných komuniké, hemžících se
frázemi o shodnosti názorů, byla ale zřetelná spíše prázdnota. Došlo sice k dohodám o další intenzifikaci vzájemných hospodářských vazeb, v tom přede-

94) Tamtéž, s. 196–197.
95) Cit. ze Svobodova projevu ve Varšavě 1. září 1969, DČZP 1969, s. 280–283; další projevy a závěrečné komuniké tamtéž, s. 284–287.
96) Srov. k tomu (a k následujícímu vývoji polsko-západoněmeckých vztahů) B. KOSZEL, in:
A. WOLFF-POWESKA (red.), Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polski
1945–1990, s. 94 nn.
97) J. WANNER, Brežněv a východní Evropa 1968–1982. Praha 1995, s. 115.
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vším koordinaci hospodářských plánů na první (a pak i druhou) polovinu sedmdesátých let, jinak ale dokumenty zásadně akcentovaly primární význam
vazeb na Moskvu. Nadto se – byť jen dočasně – změnil v letech 1970–1973
i poměr obou států k Bonnu, i když většina společných dokumentů obsahovala na přání čs. strany i pasus o potřebě uznání absolutní neplatnosti Mnichova a uzavření příslušné dohody mezi ČSSR a SRN.98 Gierek se ostatně
záhy odhodlal jak k velkorysé (byť především na půjčkách založené) ekonomické politice, tak ke zviditelňování Polska mezi velmocemi, což jej opět
nutně vzdalovalo tehdejšímu pražskému vedení státu i KSČ.
Základní platformou dalšího rozvoje obou sovětských satelitů se měla stát
nová Deklarace o upevnění přátelství a prohloubení spolupráce, kterou podepsali šéfové stran a vlád při návštěvě G. Husáka a L. Štrougala v metropoli
na Visle 14. března 1974.99 Již rozsáhlá preambule tohoto dokumentu přitom
napovídala, nakolik se změnila atmosféra v bloku „reálného socialismu“ i ve
srovnání s klimatem konce šedesátých let, z něhož vzešla smlouva z roku
1967. Všem deklarovaným cílům bilaterální spolupráce, předjímané nyní především pro ekonomickou oblast, byly předřazeny „zásady proletářského internacinalismu“, „nenarušitelné spojenectví se Sovětským svazem“ a upevňování „jednoty socialistického společenství.“ Obě strany sice vyzdvihovaly
„nezlomnou vůli k dalšímu všestrannému působení ve prospěch prohlubování a rozšiřování československo-polské spolupráce ve všech oblastech“,
v praxi se ale tato snaha měla projevit (pomineme-li samozřejmou podporu
sovětské politiky) především v další koordinaci plánů hospodářského rozvoje
na druhou polovinu sedmdesátých let. Ty se ovšem zvláště v Polsku již nemohlo podařit realizovat, což pak samozřejmě ovlivnilo i plnění řadu z nich
se odvíjejících konkrétních dohod.
Husák, tehdy již prezident ČSSR, přijel ještě v prosinci 1975 do Varšavy na
VII. sjezd PSDS vzdát hold Gierkově strategii průmyslového růstu, když polská ekonomika minulého pětiletí skutečně prodělala pozoruhodný (a s ČSSR
nesrovnatelný) rozvoj.100 Brzy, od léta následujícího roku, ale začaly vážné
98) Srov. komuniké o návštěvě G. Husáka v Polsku z 3. října 1971, DČZP 1971, s. 265–266; podobně komuniké o rozhovorech L. Štrougal – P. Jaroszewicz v Praze ze 17. srpna 1972, DČZP
1972, s. 263–264, komuniké o návštěvě E. Gierka a P. Jaroszewicze v Praze z 28. ledna 1973,
DČZP 1973, s. 5–9, etc. Jistou výjimkou byl je projev předsedy Státní rady Polska, někdejšího
socialisty (a původní profesí historika) Henryka Jablońského při jeho návštěvě v Praze 30. září
1973, kde byly – jistě ne bez úmyslu – přehlédnuty celé vztahy mezi Poláky a Čechy od středověku.
99) Text viz v: DČZP 1974, s. 49–53.
100) Podle oficiálních statistik vzrostl národní důchod v Polsku v letech 1971–1975 o 64 %, průmyslová
výroba pak o více než 64 %. Srov. A. PACZKOWSKI, Pól wieku dziejów Polski, 1939–1989, s. 400 n.
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ekonomické a vzápětí i sociální problémy, které po dalších čtyřech letech dovedly režim na pokraj úplného zhroucení, což se nemohlo nedotknout také
vztahů s relativně úspěšnějším režimem v Československu. Ještě při Husákově
dalším setkání s E. Gierkem ve Varšavě v březnu 1977 obě strany ve společném komuniké hovořily jedině o „pozitivních výsledcích“, podmíněných
„tvůrčím uplatňováním marxismu-leninismu v činnosti obou stram“. Jen o dva
měsíce mladší dokumenty z jednání mezi předsedy vlád L. Štrougalem a P. Jaroszewiczem ale již akcentovaly nutnost „prohlubování báze dlouhodobé stability“ vzájemných ekonomických vztahů, což nepochybně naznačovalo
značné obtíže.101 Úřední dokumenty sice ani pak nepřestávaly hlásat oficiální
optimismus, ohlášená změna polské hospodářské strategie, výrazně snižující
investice, ale spolu s masivními půjčkami hovořila za vše. V Polsku se také již
v letech 1978–79 zformovala ve východním bloku zdaleka nejmocnější protirežimní opozice, která nemohla ponechávat – již vzhledem ke zrodu Charty
77 – v klidu ani pražské vedení. Husák s Gierkem sice ještě na své předposlední schůzce v únoru 1979 hovořily o „rozhodující úloze KSČ a PSDS“, formujících prý „tvůrčím způsobem ... nový socialistický typ mezi oběma
státy.“102 Triumfální cesta papeže-Poláka Jana Pavla II. po jeho vlasti o čtyři
měsíce později ale jasně demonstrovala skutečné směrování sympatií řadových občanů lidového Polska. Vzhledem k následujícímu bouřlivému vývoji,
který v létě 1980 vyústil do legalizace nezávislých odborů Solidarita, samozřejmě většina dohod, shrnutých do dokumentu o hlavních směrech prohlubování čs.-polské hospodářské spolupráce na období 1981 až 1985, zůstala jen
na papíře. Radikalizace polské společnosti ale nezůstala bez vlivu i na politické postoje československého vedení k severovýchodním sousedům.
Pochopitelný chlad Husákovy pražské ekipy k vývoji v Polsku od jara 1980
byl patrný jak z komentářů zdejšího tisku, tak z faktu, že nový šéf PSDS
S. Kania, který září 1980 vystřídal E. Gierka, přijel do Prahy – a to jen na pár
hodin – až v polovině února následujícího roku, tedy v době, kdy se již do čela
polské komunistické garnitury dostával stále více generál W. Jaruzelski.103
Husák ostatně už na zasedání politického poradního výboru Varšavského
paktu v Moskvě koncem roku 1980 naléhal na polské předáky, aby učinili
konec „dvojvládí“, a brzy začal – vedle E. Honeckra – náležet k nejvášnivějším
stoupencům intervence vojsk paktu v Polsku.104 Brežněvovo moskevské vedení
101) Srov. komuniké z 11. května 1977, DČZP 1977, s. 161–162.
102) Srov. komuniké o návštěvě z 20. února 1979, DČZP 1979, s. 55–57.
103) W. Jaruzelski, dlouholetý ministr národní obrany, se stal už v únoru 1981 šéfem vlády. V říjnu
téhož roku pak definitivně vystřídal S. Kaniu i v čele vládnoucí PSDS.
104) K. DURMAN, Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964–1991. Praha 1998, s. 225–227.
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– především díky zostření mezinárodní situace v důsledku sovětské invaze do
Afghánistánu a také nástupu nových konzervativních sil na Západě – tuto alternativu nerealizovalo. Na Varšavu byl ale vyvíjen soustavný a stupňující se
nátlak, který nakonec dovedl Jaruzelského v polovině prosince 1981 k vyhlášení výjimečného stavu a k faktickému převzetí moci armádou, reprezentovanou tzv. Vojenskou radou národní spásy (WRON).105 Tyto kroky polské generality, jež vedly k dalšímu zostření vztahů mezi Západem a Východem, sice
znamenaly faktické přiznání porážky „reálného socialismu“ PLR, v Praze je
ale okamžitě podpořili. Při své návštěvě v metropoli na Vltavě v dubnu 1982
uslyšel Jaruzelski od prezidenta Husáka, že podporuje „úsilí o obnovení vedoucí úlohy PSDS,“ a „o to, aby se kolem ní znovu sjednotily nejširší vrstvy
polského lidu“ [!]106 Totéž bylo pak výslovně opakováno v tzv. společném prohlášení ČSSR a PLR, podepsaném při Husákově a Štrougalově návštěvě Varšavy v prosinci 1983.107
Z dosud zpřístupněné dokumentace se zdá, že pražské komunistické vedení náleželo i později k předním podpůrcům Jaruzelského faktické diktatury, ač jinak – zvláště v rovině individuální turistiky – byly vzájemné kontakty takřka zmraženy. Štrougalova vláda zahájila již roku 1983 s Varšavou
jednání o možných čs. investicích v Polsku do rozestavěných podniků, aby
byla limitována jeho závislost na dovozech z nesocialistických států, byly rozpracovány projekty koordinace hospodářských plánů pro druhou polovinu
osmdesátých let, atd. Při návštěvě šéfa polské vlády Zbigniewa Messnera
v Praze v dubnu 1986 byla podepsána nová dlouhodobá obchodní dohoda,
která potvrzovala Polsku pozici druhého nejdůležitějšího obchodního partnera ČSSR, byla zahájena příprava tzv. dlouhodobého programu hospodářské a vědecko-technické spolupráce mezi oběma státy, rozpracovaného až do
roku 2000, kterou pak podepsal G. Husák při své poslední návštěvě Varšavy
koncem května 1986.108 Bylo ohlášeno i další prohloubení čs.-polské spojenecké smlouvy z roku 1967, které bylo znovu spojeno s aktivizací „revanšistických kruhů především v NSR“, jak konstatovala příslušná deklarace.109 Do

105) Srov. např. M. KRAMER, Jaruzelski, the Soviet Union and the Decision to introduce Martial Law
in Poland: New Light on the Mystary of December 1981, Cold War international History Project,
Bulletin 11/1999.
106) Srov. Husákův projev z 5. dubna 1982, in: DČZP 1982, s. 111–113.
107) Text viz v: DČZP 1983, s. 444–449.
108) Srov. komuniké o Husákově návštěvě z 27. května 1986, DČZP 1986, s. 148–151.
109) Tamtéž; smlouva byla nakonec mlčky prodloužena přesně podle své litery, aniž při tom došlo
k výrazným demonstracím. Souviselo to zřejmě s celkovou proměnou klimatu v Evropě díky
Gorbačovově politice.
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Varšavy směřovala i první zahraniční cesta Milouše Jakeše v roli šéfa KSČ
počátkem února 1988, aby s generálem Jaruzelským konstatovali „mnoho
společných přístupů.“ Reakce polské společnosti na právě tehdy ohlášenou
tzv. druhou etapu reforem v podobě nové vlny masivních stávek, vrcholících
v průběhu léta téhož roku, ale ukazovala, že tamní režim je u konce.
Když přijel počátkem února 1989 W. Jaruzelski naposledy oficiálně do
Prahy, nabídlo mu Jakešovo komunistické vedení – vedle dohod hospodářských – přípravu dohody „o spolupráci bratrských stran v oblasti nadstavby“.110 V té době to byla ovšem poněkud absurdní vize – ve Varšavě začal
jen pár dnů po generálově návratu pověstný kulatý stůl, od něhož vedla již
cesta k polosvobodným volbám počátkem června a k následnému zformování koaliční vlády Tadeusze Mazowieckého, jež samozřejmě podobné nápady pražských soudruhů definitivně odbyly. Již po katastrofální volební porážce polských komunistů přijel sice do polské metropole místopředseda
Adamcovy vlády J. Obzina, a nakonec se alespoň do Vratislavi vypravil počátkem července i premiér L. Adamec, aby tu s odstupujícím Mieczysławem
Rakowskim (a W. Stophem) podepsali trojstrannou dohodu o ochraně životního prostředí.111 To byl však již poslední epilog vztahů komunistických vlád
obou států, komunistický režim měl o pár měsíců později skončit i v Československu.

7.
Pád komunistického režimu v Československu a etablování nové vládní reprezentace vedly během několika týdnů k jednomu z nejrazantnějších obratů
ve vztazích mezi oběma republikami, aby se velmi rychle dostaly snad nejlepší úroveň od první světové války. Pražští demokraté si – podobně jako jejich předkové před sedmdesáti lety – dobře uvědomovali osudovou spjatost
obou států, obdobné přesvědčení převažovalo i ve Varšavě. Rychlému rozvoji
vzájemných vztahů napomohly i dřívější kontakty řady nyní vládních předáků ještě z časů disentu, nadto byly obě sotva zrozené demokracie konfrontovány s obdobnými problémy včetně zahraničně-politických, z nichž nejistota ohledně dalšího vývoje Ruska a také problém rychle sjednocujícího se
Německa – odkud zaznívaly občas revizionistické tóny, směřované střídavě
jak proti Polsku, tak proti Československu – patřily k nejpřednějším.
Už v první polovině ledna 1990 se vypravil do Varšavy nový šéf pražské
diplomacie J. Dienstbier, o deset dnů později přijel do Prahy ministerský
110) Srov. DČZP 1989, s. 110–112.
111) Tamtéž, s. 501–503.
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předseda T. Mazowiecki, aby tento proud prvních cest završil již 25. ledna samotný československý prezident Václav Havel. Ten se ve svém projevu před
polským parlamentem vyznal nejen ze svého obdivu k Polákům i ze svého
přesvědčení, že komunismus v Československu zahynul i zásluhou polských
zápasů, ale poprvé vyzval polskou – a také maďarskou – reprezentaci k užší
koordinaci svých zahraničně-politických kroků, ba k novému pokusu „smysluplně“ vyplnit rozevírající se středoevropské vakuum.112 Hned při první
velké příležitosti ke společnému postupu, ke koordinaci společných kroků
vůči sjednocujícímu se Německu, ale nové vedení pražské zahraniční politiky
– přes polskou výzvu ke spolupráci – odmítlo. I když Havel již ve Varšavě zopakoval, že „i demokratické Československo považuje hranice na Odře a Nise
za konečné a nenarušitelné,“ převážila v Praze tendence řešit případné problémy s novým Německem ryze bilaterálně. Některé výroky československého prezidenta i jemu blízkého šéfa diplomacie pak jasně ukazovaly, že přístup této části českého demokratického spektra k Německu se bude
v mnohém od zásadního přístupu Varšavy odlišovat. Když k tomu přistoupily
ekonomické důvody, poukazující na „nekomplementárnost“ ekonomik obou
států, bylo zjevné, že z ideje úzké polsko-československé spolupráce (či snad
dokonce konfederace), kterou zastávali někteří polští politikové a kterou „doporučoval“ např. Zb. Brzeziňski, nebude nic.
Československo-polská spolupráce se nicméně přes skepticismus části českého politického spektra rozvíjela nejvýrazněji právě v rovině multilaterální
středoevropské spolupráce. Již 9. dubna 1990 došlo v Bratislavě ke schůzce
nejvyšších představitelů ČSFR, Polska a Maďarska, které se zúčastnili jako
pozorovatelé i ministři zahraničních věcí Rakouska, Itálie a Jugoslávie.
V soustavě otázek, které zde V. Havel položil, byly znovu zahrnuty návrhy
společného postupu či alespoň koordinace tří mladých demokracií, a to
i vůči západoevropským institucím.113 Odtud vedla již přímá cesta jednak
k „začlenění“ Polska do volného sdružení podunajských států, tzv. Pentagonály, v červenci příštího roku, jednak ke vzniku užšího společenství tří nových středoevropských demokracií, jejichž diplomacie spolu stále více kooperovaly především při nejednoduchém procesu dekompozice Varšavského
paktu, a také evakuace sovětských vojsk z jejich území. Právě tyto problémy
se pak staly také přední náplní prvního summitu nejvyšších představitelů
ČSFR, Polska a Maďarska v Budapešti a nedalekém Visegrádu v polovině
112) Srov. Havlův projev z 25. února 1990, in: V: HAVEL, Projevy. Leden – červen 1990. Praha 1990,
s. 39–46, pasus o koordinaci na s. 43.
113) Srov. Havlův projev z 9. dubna 1990, in: V. HAVEL, Projevy, s. 87–98.
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února 1991. Zde parafovaná Deklarace o spolupráci se také stala zárodkem
tzv. Visegrádské trojky (později, po rozdělní ČSFR čtyřky).114
Představy o dalším rozvoji bilaterální či trilaterální spolupráce se nicméně
opět lišily, což se promítlo i do dalších osudů Visegrádu. Zatímco polská diplomacie původně doporučovala jistou institucionalizaci seskupení včetně
zřízení stálých komisí, informačního byra a pod., v Černínském paláci (ale
také v Budapešti) takovou vizi „nové Malé dohody“ z několika důvodů odmítaly, a příslušné státy tedy spolupracovaly spíše ad hoc na již zmíněných
cílech, k nimž rychle přibylo sjednání smlouvy o přidružení k Evropským
společenstvím.115 Nutno ostatně upozornit, že ani vztahy uvnitř seskupení se
nevyvíjely bezproblémově, a jestliže např. poměr československo-polský nezatěžovaly ani problémy minulosti, ani spory současné (a v průběhu roku
1991 bylo také možno sjednat poměrně rychle novou bilaterální politickou
smlouvu), pak vztahy maďarsko-československé komplikovaly jak otázky maďarské minority na jižním Slovensku, tak rozdílné představy o dalším osudu
vodního díla Gabčíkovo,116 což nakonec mj. znemožnilo vůbec smluvní
úpravu vztahů mezi oběma státy.
Československo-polská smlouva o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci byla podepsána prezidenty V. Havlem a Lechem Wałęnsou
6. října 1991 při druhé schůzce visegrádské skupiny v Krakově. Obě strany se
v ní zavazovaly nejen k rozvoji všestranné bilaterální spolupráce, ale též ke
vzájemné podpoře při snaze o plné členství v evropských institucích. Potvrzovaly nenarušitelnost svých hranic, na žádost čs. strany byla opakována
klauzule o úplné neplatnosti mnichovské dohody od samého počátku. V případě nevyprovokované agrese se pak zavazovaly k okamžitým konzultacím
a k možné přímé pomoci v duchu Charty OSN, resp. jejího čl. 51.117 Podobné
závazky obsahovala i brzy podepsaná smlouva polsko-maďarská, a měla je zahrnovat i připravovaná smlouva maďarsko-československá, čímž mělo – fakticky především v duchu představ polské diplomacie – seskupení dostat pevnější rámec. Maďarské ultimatum Praze (či spíše Bratislavě) ohledně
114) Text deklarace o spolupráci Maďarska, ČSFR a Polska srov. v: Československá zahraniční politika. Dokumenty, č. 2/1991, s. 124–126; k tomu např. P. DESZYŃSKI, M. SZCZEPANIAK,
Grupa Wyszehradska. Współprava polityczna i gospodarcza. Warszawa 1996.
115) Srov. např. M. SCZEPANIAK, Stosunki Polski z poludniowymi sąsiadami, in: Polska i jej nowi
sąsiedzi (1989–1993). Poznań 1994, s. 15–16.
116) Nejsoustavněji o tom vypovídá výběrově publikovaný deník posledního federálního velvyslance
v Budapešti, R. CHMEL, Moja maďarská otázka. Bratislava 1996.
117) Srov. rozbor smlouvy z pera M. SCZEPANIAKA, Stosunki Polski..., in: Polska i jej nowi sąsiedzi,
s. 13–14. Její text viz v: Československá zahraniční politika. Dokumenty, č. 10A/1991,
s. 998–1009.
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zastavení projektu Gabčíkovo v květnu 1992 však takový vývoj zcela znemožnilo,118 následující volby v ČSFR a brzy po nich vykročení obou národních politických reprezentací k rozdělení česko-slovenské federace pak samozřejmě – i když jen dočasně – zbrzdilo i vývoj vztahů na linii Praha –
Varšava.
Od druhého pololetí roku 1992 se – poprvé od roku 1918 – začaly již fakticky odvíjet nové mezistátní vztahy česko-polské, jak to dosvědčovala neoficiální schůzka českého premiéra V. Klause s premiérkou H. Suchockou v polovině září v Kladsku. Podpis čtyřstranné středoevropské dohody o volném
obchodu (CEFTA) v prosinci téhož roku, stejně jako dvojí schůzka staronového prezidenta V. Havla s L. Wałęnsou počátkem roku následujícího pak
jasně demonstrovaly, že Polsko zůstává (a v logice geopolitických interesů
musí zůstat) pro český stát jedním z nejdůležitějších partnerů, ba spojenců
ve střední Evropě.

118) K tomu viz poznámky R. CHMIELa, Moja maďarská otázka, s. 208–210; viz též kap. 6.
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kapitola pátá

Hledání soužití ve střední Evropě:
mezistátní vztahy Československa a Rakouska

1.
Vynikající český historik Kamil Krofta, později první řádný vyslanec Československa v Rakousku, napsal nedlouho po vzniku republiky, že pro většinu
Čechů byla „Vídeň ztělesněním státní moci, která po staletí rdousila naši
státní samostatnost, náš svobodný vývoj politický, hospodářský i kulturní“1
Taková teze jistě vyjadřovala mínění většiny české politické elity té doby.
Vztahy obou na podzim 1918 se osamostatnivších států někdejšího habsburského soustátí navíc zatěžoval nedávný zážitek z první světové války v podobě persekuce českého národního hnutí ze strany rakouského státu, a pak
i nároky vznášené novou, tzv. rakousko-německou vlády na části teritoria historického českého státu obývané německou menšinou, které česká politická
reprezentace považovala za nedílnou součást Československa. Přes tato nepříznivá východiska však dokázaly pražská a brzy i vídeňská vláda poměrně
záhy překročit tyto politicko-historické resentimenty, a položit platformu solidních, korektních mezistátních vztahů, jež trvaly prakticky nepřetržitě celé
meziválečné období.
První prezident ČSR Tomáš Masaryk naznačil ve vztahu k Rakousku již
záhy po svém návratu do vlasti program možných „slušných sousedních stycích“ obou dědiců zesnulé monarchie,2 poměr k Vídni ale zatím představoval
1) Srov. J. V. HRUŠKA (K. Krofta), Vídeň a my. Zahraniční politika 1, 1922, s. 1177 nn.
2) Srov. Masarykovo poselství Národnímu shromáždění 22. 12. 1918, in: T. G. MASARYK, Cesta demokracie. I., Praha 1933, s. 23.
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pro československou reprezentaci vážný problém, ba vedle vztahů k Maďarsku problém nejvážnější. Vídeňská „revoluční“ vláda v čele se sociálním demokratem Karlem Rennerem, v níž křeslo ministra zahraničí zaujal bojovný
Otto Bauer, považovala totiž události z podzimu 1918 za jakési pokračování
revoluce 1848–49, jež mělo vyústit – přesně v jejím duchu – do jakéhosi velkoněmeckého sjednocení, o něž němečtí liberálové usilovali už před sedmdesáti lety, tj. v „anšlus“ alpských zemí, ale také podstatných částí zemí českých k sousednímu Německu, nyní – po revoluci 9. listopadu – již rovněž
republice.3 S takovým programem pak korespondovala i reakce vůdců českých Němců na pražský převrat v podobě pokusu o vytvoření čtyř „provincií“ v čele s Deutchböhmen na přelomu října a listopadu 1918, jež se měly –
přímo či nepřímo – rovněž přičlenit k sousední říši.4 Rennerova vláda převzala nad těmito regionálními sudetoněmeckými zastupitelstvy ihned patronaci, přičemž ohlásila – pod heslem práv národů na sebeurčení – jejich program začlenění do „Německého Rakouska,“ pro který se pokoušela ještě
před začátkem mírové konference získat též část západních státníků včetně
prezidenta USA, W. Wilsona.
Pražská vláda, chtěla-li vážně budovat československý stát, sotva mohla
připustit, aby hned na počátku pozbyl zhruba 28 tisíc km2 namnoze nejprůmyslovějších oblastí s výraznými surovinovými zdroji, a nadto s početnými
ostrovy či celými oblastmi českého obyvatelstva. Když ztroskotala jednání zástupců ještě Národního výboru s německými politiky v čele s R. Lodgmannem von Auen, obsadila do poloviny prosince 1918 dotyčná území česká vojska, většinou bez výraznějšího odporu místního obyvatelstva. Rennerův
kabinet, který již 22. 11. 1918 tato teritoria včlenil zákonnou předlouhou do
tzv. rakouského státního území, se ale ani pak nevzdával, a – vedle přímých
protestů v Praze – se snažil opakovaně prosadit revizi historických hranic
v Paříži.5 Ani uznání historického teritoria České koruny ze strany západních

3) Srov. např. L. KEREKES, Der Anschluss und die „Alternative“ der Donaukonfederation in der Aussenpolitik Otto Bauers in den Jahren 1918–1919. Acta Historica 19, 1973, s. 335–364; v širším horizontu např. A. D. LOW, The Anschluss Movement 1918–1919 and the Paris Peace Conference. Philadelphia 1974.
4) Dvě z těchto „provincií“, Deustche Südmähren a Böhmerwaldgau, přitom jejich tvůrci zamýšleli
připojit přímo k Dolním a Horním Rakousům. Srov. nejpodrobněji z české strany J. CÉSAR,
B. ČERNÝ, Od sudetoněmeckého separatismu k plánům odvety. Iredentistický puč německých nacionalistů v ČSR v letech 1918–1919. Liberec 1960, naposledy: H. HAAS, Konflikt při uplatňování nároků na sebeurčení: od habsburského státu k Československu – Němci v českých zemích v letech
1918–1919, in: H. MOMMSEN, D. KOVÁČ, J. MALÍŘ (eds.), První světová válka a vztahy mezi
Čechy, Slováky a Němci. Brnom 2000, 11 a 12. 113–178.
5) Viz např. J. OPOČENSKÝ, Vznik národních států v říjnu 1918. Praha 1927, zvl. kap.
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diplomatů v prosinci 1918 a lednu 1919, tj. ještě před zahájením mírové konference, neučinilo těmto snahám konec, a vídeňská diplomacie se pokoušela
opakovaně „zmezinárodnit“ otázku českých Němců (tj. rakousko-československých, ale také německo-česko-slovenských hranic) znovu na vlastní konferenci.6 A třebaže příslušná komise konference fakticky definitivně akceptovala průběh hranic již v průběhu dubna 1919, pokoušel se i Renner sám po
svém příjezdu do Paříže vícekrát dosáhnout buď přímo změny hranic ČSR,
nebo alespoň plebiscitu na sporných územích. I když čs. územní požadavky
byly znovu schváleny v červnu t.r., diplomatický zápas o průběh čs.-rakouských hranic nakonec trval až do počátku září, kdy byly i proti Rakousku definitivně potvrzeny hranice někdejší České koruny, což pak ztvrdil i text
vlastní mírové smlouvy.7
St.-Germainská mírová smlouva, podepsaná definitivně 10. září 1919, položila základní platformu pro další vztahy obou nástupnických republik, když
v jejím textu Vídeň nejen uznávala de iure samostatnost ČSR, ale také se definitivně vzdávala nároků na části historického českého teritoria.8 Brzy po
podpisu mírové smlouvy byla pak zahájena mezi oběma státy jednání, která
už v lednu 1920 vyústila do návštěvy tehdejšího kancléře Karla Rennera
v Praze, kde s čs. ministrem zahraničním Edvardem Benešem podepsal tzv.
protokol o politických ujednáních mezi ČSR a Rakouskem. Ten znamenal
jak první politické sblížení mezi oběma státy, vymezené mj. spoluprací proti
maďarskému revizionizmu a také habsburského legitimismu, tedy silám,
ohrožujícím novou politickou strukturu střední Evropy, ale též prohlubující
se vztahy hospodářské.9
Trend od pasivní koexistence ke spolupráci nezměnila ani změna vládní
reprezentace ve Vídni v listopadu 1920, kdy sociální demokraty vytlačila –
fakticky až do konce rakouské První republiky – křesťansko-sociální strana,
z jejíhož středu byl zvolen i nový kancléř Michael Mayr. Ještě v létě 1921
6) K tomu např.: D. PERMAN, The Shaping of the Czechoslovak State. Diplomatic History of the boundaries of Czechoslovakia, 1914–1920. Leiden 1962; dokumentaci z rakouské strany otiskli: K. Koch,
W. Rauscher, A. Suppan (hrsg.), Aussenpolitische Dokumente der Republik Österreich, 1918–1938.
Bd. I., Wien-München 1993, část dokumentů ze strany čs. nyní v: DČZP II/1. Československo na
pařížské mírové konferenci. Ed. F. Kolář, J. Dejmek et cons., Praha 2000.
7) Plný text smlouvy viz např. v: Sbírka zákonů a nařízení státu Československého, r. 1921, č. 133;
výtah nejdůležitějších článků srov. v: A. HOBZA (ed.), Dokumenty ke studiu mezinárodního práva.
Praha 1931, s. 318–324.
8) Němečtí poslanci z českých zemí, do té doby zasedající v rakouském parlamentu, také museli po
podpisu smlouvy tuto platformu opustit, přičemž značná část z nich se vrátila do ČSR. Řada
z nich se posléze zapojila do politického života První republiky.
9) Text tohoto protokolu viz v: Archiv ministerstva zahraničních věcí (dále jen AMZV), PZ Vídeň
1920, č. 2a.
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došlo k první schůzce hlav obou států, prezidentů T. Masaryka a Michaela
Hainische, v rakouském Hallstadtu, čs. diplomacie se také snažila podpořit
rakouské nároky na Burgenland dosud držený Maďary proti textu mírové
smlouvy v Trianonu.10 Rakousko také stálo ve stejné frontě s Československem a celou Malou dohodou při pokusu o restauraci ex-císaře Karla na podzim 1921. Před koncem roku byla pak tato spolupráce zpečetěna návštěvou
prezidenta M. Hainische a kancléře J. Schobera v Praze, při níž byla
16. 12. 1921 podepsána dvoustranná československo-rakouská politická
smlouva, nazvaná později Lánskou.
Lánská smlouva ztělesňovala hloubku politických (i sociálních) proměn,
jimiž obě středoevropské země prošly v revolučním pohybu na sklonku světové války. Smluvní strany se tu zavazovaly nejen k dodržování a realizaci mírové smlouvy ze St.-Germain, ale též z Trianonu, tedy se fakticky přihlašovaly
k společné obraně proti silám, usilujícím o návrat k ancien regime, jež byly
zdaleka nejsilnější právě v Maďarsku. Uznávaly svoji územní integritu (což
znamenalo znovu jakoukoliv rezignaci rakouské politiky na územní revizi
vůči ČSR, inspirovanou německou menšinou) a nadto se zavazovaly netrpět
na svém území „žádné politické neb vojenské organizace, které by byly namířeny proti celistvosti a bezpečnosti druhé smluvní strany.“11 Tak smlouva
mj. podvazovala možnosti aktivit protičeskoslovenské sudetoněmecké iredenty v Rakousku, byť toto nebezpečí pochopitelně nemohla zcela eliminovat, jak ostatně brzy dokumentovala úzká spolupráce německých nacionálních socialistů z českých i rakouských zemí. Dokument ovšem – v čl. 5. a 6. –
znovu ztvrzoval i další spolupráci ekonomickou a vyřešení vzájemných otázek finančních, což byl nový praktický krok k překonání důsledků války a geopolitických proměn konstruktivním směrem k budování nové evropské
struktury hospodářské. Ten byl naplněn i příslibem čs. úvěru ve výši 500 milionů tehdejších Kč, který se stal jen jednou z mnoha finančních injekcí
z ČSR do nezdravé a novým poměrům dosud nepřizpůsobené ekonomiky jižních sousedů republiky.
Edvardem Benešem vedená zahraniční politika pokračovala v konstruktivním kursu vůči Rakousku, shrnutém do paroly: „pacifikace – zvovuvybudování – konsolidace“12 – i v následujícím období. Když se v průběhu roku 1922
10) Srov. k tomu nejlépe V. OLIVOVÁ, K historii československo-rakouské smlouvy z r. 1921, ČsČH
1959, zvl. s. 202–204.
11) Text smlouvy viz např. v: Diplomatické dokumenty o spojeneckých smlouvách republiky Československé s Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a s Královstvím Rumunským, s Praha 1923, příl. II.
12) Srov. např. Benešovo exposé Boj o budoucnost a rekonstrukci Evropy z 15. IX., 1921, in:
E. BENEŠ, Problémy nové Evropy a zahraniční politika Československá. Praha 1924, s. 137.
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Rakousko dostalo do dosud nejvážnější hospodářské a finanční krize, hrozící
totálním kolapsem, byl to Beneš, který proti jakémukoliv jednostrannému „vyřešení“ rakouské otázky – tedy proti připojení k Německu, ale též k Malé dohodě – prosazoval řešení evropské, spočívající v mezinárodní finanční sanaci
republiky pod Alpami. Šéf československé diplomacie hrál také značnou roli
jak při projednávání problému na III. shromáždění Společnosti národů, tak
při jeho vyústění do trojice tzv. Ženevských protokolů, zakotvujících formu
i pravidla internacionálního úvěru, jeho realizace a také politických podmínek.13 Právě ČSR se pak zavázala k pokrytí 20 % tohoto úvěru ve výši 650 milionů zlatých Korun, což pražský parlament schválil na jaře následujícího
roku.14 Nesporně lze dát Benešovi za pravdu, označil-li ženevskou sanaci Rakouska a podíl ČSR na ní „nejlepším ponaučením, jak pracovat k rekonstrukci
střední Evropy“; následující roky měly ostatně patřit z hlediska poměru mezi
oběma státy k nejpříznivějším v celé meziválečné éře.
Podíl Československa na mezinárodní sanaci Rakouska spolu s platností
Lánské smlouvy tvořily základ pozitivních vztahů mezi oběma státy až do
druhé poloviny dvacátých let, k dalšímu prohloubení do roviny skutečného
přátelského sousedství ale nedošlo. Pomineme-li vcelku pochopitelnou psychologickou stránku problému, kdy nutně kolidovaly např. zásadně protichůdné tradice obou států, pak závorou k takovému prohlubování zůstávaly
např. opakovaně se vzmáhající pro-anšlusové kampaně, na rakouské scéně
prosazované socialisty i nacionalistickými liberály, a později patrná snaha
pravého křídla vládnoucí křesťansko-socialistické strany spolupracovat s fašistickým režimem v Itálii. Když měla roku 1926 vypršet platnost Lánské
smlouvy, na její prodloužení již nebylo ani pomyšlení a Beneš mohl při své
návštěvě Vídně počátkem března t.r. podepsat jen čs.-rakouskou arbitrážní
smlouvu prakticky identickou s dokumentem, který uzavřel před půl rokem
v Locarnu se Stresemannovým Německem.15 Její text sice zavazoval obě
strany obě strany k řešení vzájemných sporů arbitráží či dohodu, neobsahoval ale již žádné politické závazky a byl tedy fakticky krokem zpět. Rakouské
13) K projektu této sanace viz G. LANDER, Seipel als Überwinder der Staatskrise vom Sommer
1922. Zur Geschichte der Entstehung der Genfer Protokolle vom 4. Oktober 1922. Wien 1964, k čs.
participaci pak J. DEJMEK, Politické vztahy mezi Československem a Rakouskem po smlouvě lánské (1922–1925). Moderní dějiny 1, 1993, kde jsou i podrobnosti o vzájemných vztazích
v těchto letech.
14) Tento rakouský dluh ČSR, jehož splácení bylo oddalováno dalšími událostmi, nebyl nikdy zdaleka do roku 1938 splacen a po roce 1945, resp. 1955 se stal jednou z pohledávek, vznášených
čs. stranou proti Vídni v reakci na nároky Rakouska za majetek na čs. území. Nároky řešil až
jeden z doprovodných dopisů ke smlouvě z prosince 1974, viz níže.
15) Srov. text této smlouvy v: Zahraniční politika 1926, s. 348–350.
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vlády v čele s druhým kabinetem Ignaze Seipela (1926–1929) ostatně zásadně odmítaly ve svých programech jakoukoliv jednostrannou orientaci při
akcentování „engster Fühlung mit dem Deutschem Reich“ a interní dokumenty
pražského ministerstva zahraničí také napovídají, že tu možnost zabránit trvale anšlusu sledovaly se značnou skepsí.
Na přelomu dvacátých a třicátých let se Rakousko definitivně vzdálilo
blízkosti kursu pražské zahraniční politiky, i když se tato proměna zatím do
bilaterálních vztahů příliš nepromítala. V Černínském paláci sledovali s obavami rostoucí vliv fašizujícího hnutí Heimwehr na rakouské scéně, jehož propojení s fašistickým režimem (a též antidemokratickým horthyovskou vládou
v sousedním Maďarsku) bylo veřejným tajemstvím, zakotvení Rakouska
v blízkosti Itálie a Maďarska – v té době nejvážnějších soupeřů ČSR ve
střední Evropě – potvrdily i příslušné mezinárodní smlouvy.16 Od února 1930
pak zahájila tehdejší vídeňská vláda tajná jednání s Berlínem, vyústivší počátkem března 1931 do podpisu tzv. směrnice o německo-rakouském celním
sjednocení, tedy do projektu celní unie obou německých států, faktického
hospodářského anšlusu.17 Československo se ovšem logicky muselo postavit
ostře proti tomuto projektu. Jak to pregnantně vyjádřil ministr zahraničí
E. Beneš, „politicky ztratilo by Československo v bloku téměř sedmdesátimilionovém téměř všechnu politickou váhu. Mimo to by za několik let bylo hospodářsky tak spoutáno s Vídní a Berlínem, že by ztratilo vůbec všecku svobodu svého politického pohybu...“18 Během jara 1931 tak došlo k vážné
politicko-diplomatického zápasu nejen o osud projektu, ale fakticky i celé budoucí střední Evropy.
Zahraniční politice Československa, usilující – v kontrastu s německo-rakouským projektem – o emancipaci menších středoevropských států od jednostranného velmocenského vlivu, se podařilo posléze za podpory francouzské diplomacie prosadit, aby byl projekt celní unie předložen
mezinárodnímu soudu do Haagu. Ten jej také v září t.r. zamítl, i když byl již

16) Dne 4. 2. 1930 byla uzavřena italsko-rakouská smlouva o přátelství, o málo později byla dohodnuta také smlouva maďarsko-rakouská, byť podepsaná až následujícího roku. Oba samozřejmě
zpevňovaly ve střední Evropě pozice těch sil, které stály proti ČSR a jí vedené Malé dohodě.
17) Srov. k tomu např W. GOLDINGER, Das Projekt einer deutsch-österreichishcen Zollunion von
1931, in: Österreich und Europa. Festgabe für Hugo Hantsch. Gratz-Wien 1965; z čs. hlediska podrobně J. DEJMEK, Československo-rakouské politické vztahy v období jednání o německo-rakouskou celní unii (1930–1931). Moderní dějiny 2, 1994, s. 233–262.
18) E. BENEŠ, Boj o mír a bezpečnost státu. Československá zahraniční politika v projevech... Praha
1934, s. 574–575. Německo-rakouský blok, na který bylo fixováno více než 40% zahraničního obchodu ČSR, samozřejmě hrozil nejen podvázat stávající vývoz do Rakouska, ale potenciálně svoji
silou vtáhnout do svého orbitu i Československo a pak další státy.
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předtím Vídní z důvodů potřeby finanční pomoci ze strany Francie opuštěn.
Na bilaterální vztahy ovšem nemohla celá kauza nevrhnout stín, který mj.
ovlivnil neúčast Československa na další mezinárodní finanční sanaci Rakouska, přijaté v létě 1932 na konferenci v Lausanne. ČSR pak sice podporovala různé formy možné hospodářské středoevropské spolupráce, jejíž
nedílnou součástí měly být – vedle států Malé dohody – i Rakousko a Maďarsko. Z různých v průběhu let 1932–1933 předložených projektů ale nebylo
pro nesoulad velmocí realizováno nic. Nástup nacistického režimu v Německu v lednu 1933, a pak i etablování autoritativní vlády kancléře Engelberta Dollfusse na jaře téhož roku vytvořily pro středoevropské politické
vztahy zcela nový rámec, jež se promítly i do vazeb mezi Prahou a Vídní.

2.
Pražská zahraniční politika, považující udržení nezávislosti Rakouska za
jeden z hlavních cílů svých středoevropských snah, musela vést po lednu
1933 o samostatnost a také charakter svého jižního souseda již permanentní
zápas jak s politikou italských fašistů, tak s penetrací německého nacismu,
které přitom nalezly své významné spojence i na vnitřní rakouské scéně. Pro
československé demokraty byla nejpřirozenějším partnerem eventuální obnovená koalice křesťanských sociálů a sociálních demokratů, kterou považovali za nejbezpečnější bázi proti nacistickému nebezpečí. Ta však již zřejmě
v daný moment neměla šanci na realizaci, pražská diplomacie tedy – přes
skrytou podporu rakouských socialistů – samozřejmě akceptovala za svého
partnera Dollfussův režim.19 Ještě na přelomu let 1933 a 1934 byly Rakousku
poskytnuty z ČSR další dílčí půjčky,20 Praha také mlčky přijala – jako instrument v zápase s nacistickým Německem – rozšiřování rakouské armády,
znamenající porušování St.-Germainské mírové smlouvy. Již vzápětí ale utrpěla zásadní neúspěch, když Dollfussův režim nejprve v únoru 1934 rozdrtil
socialistickou opozici,21 aby vzápětí – 17. 3. 1934 – spolupodepsal tzv. římské
protokoly, definitivně měnící Rakousko v klienta fašistické Itálie.22 Italský
19) Srov. podrobně R. KVAČEK, Boj o Rakousko v letech 1933–1938 a československá zahraniční politika, Sborník historický 12, 1965, s. 243 nn., v širších souvislostech např. L. DEÁK, Zápas
o strednú Europu 1933–1938. Politicko-diplomatické vztahy. Bratislava 1986, zvl. kap. 2 a 3.
20) Dne 29. ledna 1934 byla v Praze upsána půjčka na 4 miliony tehdejších rakouských Šilinků, která
nebyla samozřejmě nikdy uhrazena.
21) Řada klíčových osobností SPÖ v čele s O. Bauerem a J. Deutschem pak nalezla azyl právě v Československu, kde se jejich přirozeným centrem stalo Brno. V průběhu roku 1937 většina z nich
přesídlila do Francie.
22) Srov. např. B. KOSZEL, Rywalizacja niemiecko-włoska w Europie środkowej i na Bałkanach w latach 1933–1941. Poznaň 1988, s. 126–131 ad.
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faktor se pak ukázal – ozbrojenou demonstrací na Brenneru – rozhodující
o čtyři měsíce později při pokusu o nacistický puč ve Vídni, který sám kancléř zaplatil životem.
Benešova diplomacie se i v následujícím období snažila, aby se problém
udržení rakouské nezávislosti stal celoevropskou otázkou, nikoliv jen předmětem zápasu Říma s Berlínem. Z tohoto důvodu v Praze ihned podpořili
projekt tzv. Dunajského paktu, vzešlý z dočasného sblížení mezi Itálií a Francií počátkem roku 1935 a podporovali dokonce jeho zpreciznění, aby jeho finální text obsahoval i klauzule o vzájemné pomoci v případě agrese proti republice pod Alpami.23 Sám Beneš byl dokonce ochoten nejen podpořit
program širší francouzsko-italské spolupráce, jak se rýsoval od konference ve
Strese v dubnu 1935, ale pro ochranu Rakouska uvažoval i o vojenské dohodě s Římem. V tom duchu byli z Černínského paláce přesvědčováni i malodohodoví spojenci v Bělehradě a Bukurešti, z nichž zvláště první projevovali vůči konzervativnímu režimu nového kancléře Kurta Schuschnigga pro
jeho monarchistické sklony extrémní nedůvěru.24 Vzhledem k dalšímu vývoji
italské politiky, stále více se angažující ve východní Africe, a rozpadu francouzsko-britsko-italské spolupráce však nebylo z projektu Dunajského paktu
– proti němuž se ostatně fakticky postavilo i Maďarsko – nic. Rakousko nicméně zůstávalo jedním z nejdůležitějších bodů pražských zahraničně-politických úvah i v následujícím období.
Takřka klíčovou roli hrála republika pod Alpami v středoevropských plánech nového československého ministerského předsedy Milana Hodži, jenž
se pokusil postupně realizovat svoji vizi počátkem roku 1936. Byla-li jádrem tohoto konceptu užší hospodářská spolupráce mezi státy Malé dohody
a zeměmi římských protokolů,25 pak jeho ústřední osou byla kooperace
ČSR a Rakouska. Ne náhodou přijel už 16.–17. ledna 1936 kancléř
K. Schuschnigg do Prahy, aby tu jednal o široké paletě problémů od obchodních vztahů po úvahy o obnovení užší spolupráce politické, do níž
měla vnést svůj vklad i rakouská politika mj. pokusem o mediace mezi ČSR
a Maďarskem. Ačkoliv se ale v následujícím období zvláště hospodářské

23) K tomu např. R. KVAČEK, Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa 1933–1937. Praha
1966, zvl. s. 168–170.
24) Jugoslávie reagovala také velmi podrážděně na rakouské zákony z 4. 7. 1935, jimiž se rušilo vypovězení členů habsburské rodiny ze země a byla jim vrácena část majetku. Bělehrad byl proti
hrozbě habsburské restaurace ochoten spolupracovat i s nacistickým Berlínem.
25) Srov., jak to Hodža vyjádřil např. v rozhovoru pro Intrasigeant 11. 2. 1936, cit. v: J. DEJMEK,
M. Hodža a československá zahraniční politika ve třicátých letech, Moderní dějiny 7, 1999, s. 68–69.
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vztahy mezi oběma státy opět intenzifikovaly,26 z celé velkorysé koncepce
nebylo opět nic, zvláště pro odpor Německa a též Itálie. Fašistická diplomacie předložila Schuschniggovi už 21. března 1936 k podpisu tzv. dodatkové protokoly ke smlouvám z března 1934, jimiž byla zakotvena pevná
struktura římského „trianglu“. Jejich klauzule o tom, že jakákoliv jednání
členských států v Podunají vyžaduje souhlas všech tří signatářů, samozřejmě podvazovala i iniciativy pražské politiky neboť v dané chvíli byl souhlas Mussoliniho s jakoukoliv akcí ČSR nepředstavitelný.27 Pražské plány
s Rakouskem pak dostaly o čtyři měsíce později ještě další úder, když
Schuschniggova vláda 11. července podepsala tzv. červencovou smlouvu
s Hitlerem, fakticky zakotvující koordinaci vídeňské politiky s Berlínem.28
Vedení čs. diplomacie nepochybovalo, že smlouva otevírá nacistům dveře
k nejen k posílení pozic v samotném Rakousku, ale též k další penetraci do
Podunají obecně, vzhledem k pasivitě obou velkých západních demokracií
nemohlo ale ČSR vliv Německa vyvážit.
Bilaterální vztahy mezi Prahou a Vídní byly i po červenci 1936 udrženy na
korektní bázi, což dosvědčovaly poměrně časté schůzky obou šéfů vlád.
Západ, zvláště Francie, byl pak čs. diplomacií ujištěn, že „v případě anšlusu,
kdyby šla Francie, my bychom šli také...“29 Možná kolektivní obrana rakouské nezávislosti zůstala součástí pražského konceptu hájení statu quo
i v následujícím období, aniž ovšem nalezla mezi velmocemi objektivně hájícími obdobná východiska, jakoukoliv rezonanci. Britská politika byla
ochotna v duchu své vize „narovnání“ s Německem – jak ostatně signalizovaly výroky ministra E. Halifaxe před Hitlerem v listopadu 1937 – Rakousko
oželet, Francie pak již odmítala bez Londýna riskovat samotnou akci. Nezávislost Rakouska nakonec obětoval – byť nerad – i Mussolini. Když pak
12. března vpochodovaly do země nacistické jednotky, nemohla ČSR udělat
nic, než zachránit pár prominentů právě likvidovaného Schuschniggova režimu.30 Jak to vyjádřila cirkulární instrukce pražského ministerstva zahraničních věcí, „při praktické pasivnosti Západu přirozeně nějaké naše zakro26) Už 2. 4. 1936 byla podepsána nová obchodně-politická smlouva mezi oběma státy, doplněná
ještě 9. 6. dodatkovým protokolem. V témže roce se Rakousko podílelo na čs. zahraničním obchodě celkem 6,7 %.
27) Srov. k tomu např. A. D. LOW, The Anschluss Movement 1931–1938 and the Great Powers. New
York 1985, zvl. s. 261–264.
28) K tomu např. G. WEINBERG, Foreign Policy of Nazi Germany I. Diplomatic Revolution in Europe
1933–1936. Chicago – London 1971, zvl. s. 270–271.
29) Cit. R. KVAČEK, Boj o Rakousko v letech 1933–1938 a československá zahraniční politika, s. 271.
30) Srov. naposledy G. STOURZ, B. ZAAR (hrsg.), Österreich, Deutschland und die Mächte. Internationale und österreichische Aspekte der „Anschlusses“ vom März 1938. Wien 1990.
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čení nepřichází vůbec v úvahu... je to otázka Evropy, tj. především velmocí.“31 Ty měly ostatně o pár měsíců později rozhodnout i osudech Československa samotného.

3.
Exilová československá vláda v čele s prezidentem Edvardem Benešem, vedoucí v Londýně zápas za obnovu nezávislého Československa, udržovala jak
ve Velké Británii, tak na řadě dalších míst i poměrně četné kontakty s rakouským exilem, tedy především jeho levicovou částí, i když se často lišily jejich představy o budoucím poválečném středoevropském uspořádání.32 Podle
Beneše a jeho stoupenců se ostatně mělo jádrem nové střední Evropy stát
spojenectví, případně konfederace mezi Československem a Polskem, zatímco o Rakousku – podobně jako o Maďarsku – prezident odmítal, jak ukazují i jeho válečné spisy, dlouho vyslovovat zavazující soud, i když program
obnovy samostatného Rakouska československý exil v rámci svých možností
podporoval a samozřejmě vítal.33
Československé představy o budoucím Rakousku samozřejmě ovlivňoval
i program Spojenců, definitivně vyjádřený na konferenci ministrů zahraničních věcí v listopadu 1943.34 Jak ukazují např. projevy tehdejšího státního ministra zahraničních věcí exilové vlády Huberta Ripky, československá reprezentace zahrnula do svého programu nové střední Evropy nutnost obnovy
korektních vztahů „se sousední demokratickou republikou Rakouskou“, samozřejmě především v rovině hospodářské, a za ne náhodou zdůrazňované
podmínky, „že Rakušané sami budou stát o vlastní stát.“35 Z této programové
devízy pak vycházely i další kroky československé „rakouské“ politiky jak
31) AMZV, Telegramy odeslané 1938, č. 177–200. Kroftův ciklulář z 12. 3. 1938.
32) Jen okrajově je zde nutno poznamenat, že výraznou aktivitu za obnovu nezávislého Rakouska vyvíjeli v anglosaských zemích příslušníci rodiny Habsburků, zvláště „pretendent trůnu“ Otto
v USA, který byl r. 1940 dokonce přijat prezidentem F. D. Rooseveltem a také státním sekretářem C. Hullem. Snahy Otty (podobně jako aktivity jeho bratra Roberta ve Velké Británii) o získání spojeneckých státníků pro program „Podunajské federace“ pod habsburským vedením
ovšem přinesly stejně malé rezultáty, jako pozdější Ottovy pokusy o výstavbu „středoevropské“
legie na území USA.
33) Srov. např. E. BENEŠ, Demokracie dnes a zítra. Praha 1946, s. 223–224. Osobě československého
prezidenta se ostatně odstávalo z řad některých rakouských exilových organizací, od r. 1941 sdružených do Free Austria Movement, četných pozorností, srov. řadu dokladů v: AMZV, LA, kart.
106–110.
34) Tato konference mj. prohlásila anšlus Rakouska za neplatný deklarovala potřebu obnovy svobodného a nezávislého Rakouska, současně ale připomínala, že nelze zapomenout na spoluodpovědnost Rakušanů za účast ve válce na straně nacistického Německa. Srov. např. FRUS, 1943,
III, p. 40, též: Mezinárodní konference 1943–1945. Dokumenty. Praha 1986, č. 21, s. 103.
35) H. RIPKA, Československo v nové Evropě. Londýn 1945, s. 92–93.

180

v závěrečné fázi světového konfliktu, kdy byla již evidentní obnova samostatné republiky pod Alpami, tak ihned po osvobození.36
Pražská vláda jako první ze sousedních států uznala stávající poválečnou
rakouskou vládu v čele s kancléřem Leopoldem Figelem, již na podzim 1945
byl také ve Vídni zřízen tzv. úřad čs. zmocněnce (jímž byl jmenován zkušený
diplomat F. Bořek-Dohalský).37 Na jaře 1947 byly pak definitivně obnoveny
řádné diplomatické vztahy. V době úřadování prvního kabinetu Zdeňka
Fierlingera bylo pak Rakousko zjevně považováno za jednoho z nejdůležitějších československých partnerů v centrální části kontinentu, i když čs. diplomacie zdůrazňovala současně Rakušanům potřebu co nejdůslednější denacifikace jejich země. Tato politika nalézala pozitivní rezonanci i na druhé
straně, a kancléř L. Figl hned při nástupní audienci Bořka-Dohalského zdůraznil, že „je bezpodmínečně nutné, aby náš poměr byl co nejlepší, protože
Rakousko nás potřebuje v každém ohledu...“38 Pro rozvoj vztahů s Rakouskem se ostatně vyslovovaly všechny demokratické síly v ČSR a nebylo divu,
že se tedy zvláště vzájemná obchodní výměna znovu rychle rozvíjela. Podle
údajů z podzimu 1947, tedy z posledního období, kdy kurs zahraniční politiky ČSR spoluurčovali ještě demokraté, bylo Československo pro Rakousko
dokonce – po Itálii, resp. Švýcarsku – druhým, resp. třetím nejdůležitějším
obchodním partnerem.39
Rozvíjející se vztahy mezi oběma sousedními státy nenarušil v letech
1945–46 ani transfer části německého obyvatelstva z jižní Moravy a jižních
Čech do Rakous, kam bylo odsunuto podle střízlivých odhadů zhruba
150 tisíc osob. Tehdejší rakouská vládní garnitura nejen nikterak proti tomuto kroku neprotestovala, ale v zásadě vyjadřovala diskrétně vůči čs. diplomatům s tímto krokem pochopení, ba prokazatelně upozorňovala čs. zástupce na případnou protičeskoslovenskou aktivitu vysídlenců.40 Jestliže byla
pak v souvislosti s pohybem jiných přesídlených osob (Němci z Maďarska,
Jugoslávie) vyslovována naděje na jejich další transfer ať již do Německa či

36) Již v červenci 1944 Jan Masaryk instruoval čs. diplomaty v cizině: „Jde nám nyní o to, abychom
svým zásadně kladným stanoviskem k příštímu demokratickému Rakousku a ochotou ke spolupráci s ním vytvářeli už nyní příznivé psychologické a politické podmínky pro takovou spolupráci...“ AMZV, LA – D, Telegramy odeslané 1944, č. 1584/44. Masaryk do Ženevy 18. 7. 1944.
37) Obnovu diplomatického zastoupení Rakouska v Praze přitom zkomplikovalo zmizení prvního
poválečného delegáta (a někdejšího předválečného vyslance) F. Marka, který „zmizel“ při návštěvě sovětské „komendatury“.
38) AMZV, Zprávy ZÚ Vídeň, 1945–1949, Zpráva z 7. března 1946.
39) Jen za prvním 9 měsíců roku 1947 bylo do Rakouska z ČSR vyvezeno zboží v hodnotě 97 528
tisíc šil., vyvezeno do ČSR zboží za 55 000. tis. šilinků.
40) Srov. např. zprávy čs. zastupitelského úřadu ve Vídni z 2. února 1946, atd.
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do zámoří, v případě českých Němců se předpokládala jejich rychlá integrace do rakouské společnosti již vzhledem k úzkým tradičním sociálním
vazbám.41 Rakouská vláda ostatně ještě na podzim 1946 jakékoliv politické
aktivity vysídlenců zakázala, čímž bylo vyřešeno – ovšem jen dočasně – i nebezpečí protičeskoslovenských snah sudetských Němců. Již od jara 1946 se
pak sice postupně začalo diskutovat i o majetkových otázkách, ty byly ale zásadně z rakouské strany vymezeny na majetky rakouských občanů před
13. 3. 1938, a navíc jejich realizaci podmiňovalo uzavření chystané Státní
smlouvy.
Podmínky rozvíjející se studené války měly ovšem bolestně zasáhnout do
osudů obou zemí. Zatímco v případě Rakouska rostoucí disparátnost mezi
SSSR a Západem zabránila uzavření Státní smlouvy, která měla zemi vrátit
plnou suverenitu a také zahraničně-politickou subjektivitu,42 v případě Československa vydatně napomohla jeho zkomunizování, završenému únorovým
převratem 1948. S jeho kritikou vystoupil i kancléř L. Figl, zastánce co nejtěsnější spolupráce obou států, nepochybně i s předtuchou, jak negativně
nové poměry ovlivní i jejich vzájemné vztahy.

4.
Zahraniční politika komunistického Československa zamýšlela přinejmenším v prvním období po převratu v únoru 1948 vést vůči Rakousku, z velké
části ostatně obsazeném Sověty, vlastní iniciativní politiku, navazující na
předcházející období. Např. podle prvního komunistického vyslance ve Vídni
D. M. Krna měla Praha na sebe vzít rozhodující zodpovědnost za vztahy
k podunajské republice a jejímu vnitřnímu vývoji fakticky za celý východní
blok, přičemž měla usilovat o korektní vztahy s momentální vládou a co nejvýraznější vliv na rakouskou veřejnost, v dobové dikci „lid“.43 Pražská diplomacie zamýšlela k této intenzifikaci využít jednak pokračujících obchodněpolitických vztahů, vážně narušených až po r. 1949, jednak nikoliv
nevýznamné české menšiny ve Vídni, jejíž značná část se zpočátku klonila
41) Stačí tu ocitovat výrok tehdejšího ministra vnitra Figlovy vlády, Oscara Helmera, který prohlásil,
že „německy mluvící obyvatelstvo jižních Čech a jižní Moravy jakož i z jižního Štýrska možno
prý plným právem označiti za Volksösterreicher neboť jsou rodinnými svazky spojeny s rakouskými rodinami a jsou jim blízcí jak sociálními, tak i kulturními názory. Rakousko ztratilo mnoho
pracovních sil, obzvláště mladého pracovního dorostu. Tento nedostatek by mohl být úplně nahrazen pouze těmi osobami, které jsou Rakousku blízké jak řečí, tak kulturou…“ Po roce 1950
ovšem Helmer své názory na problém vysídlenců radikálně změnil ...
42) Srov. nejlépe G. STOURZ, Geschichte des Staatsvertrages 1945–1955. Österreichs Weg zur Neutralitüt. Wien 1981, nověji G. BISCHOF, Austria in the First Cold War, 1945–1955. London 1999.
43) Srov. rozsáhlý elaborát z 31. 12. 1949 z pera D. M. Krna, zvl. s. 11 n., AMZV, ZÚ Vídeň, 1949.
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k novému „lidově-demokratickému“ režimu pozitivně. Jisté naděje byly vkládány i do možného vývoje v Rakousku „do leva“, tj. do politiky tzv. levého
bloku vedeného komunisty a části socialistické strany. Nic z těchto záměrů
ale z mnoha důvodů nemohlo být realizováno.
Od podzimu 1948 se stupňující totální závislost ČSR na Moskvě, jejíž
vládcové nechtěli do jisté míry svobodně jednající spojence, ale totálně podřízené vazaly, fakticky – nejpozději od přelomu let 1949/50 – znemožnila
vést jakoukoliv alespoň částečně nezávislou vnější politiku, což jen dokládal
osud tehdejšího šéfa čs. diplomacie V. Clementise i jeho blízkých spolupracovníků. Pražským představám navíc „neodpovídal“ ani vývoj ve vlastním
Rakousku, kde namísto „sil pokroku“ dominovala lidová strana (zvítězivší ve
volbách na podzim 1949) a slíbil, pravicový (a v interpretaci levice fašizující)
Verband der Unabhngigen (VdU),44 zatímco prokomunistický levicový blok
byl zatlačen na okraj politické scény. K tomu přistupovala od roku 1950 se
stupňující aktivita vysídlenců ze zemí východního bloku včetně ČSR. V průběhu roku 1950 bylo již Rakousko hodnoceno jako „země, úplně zapojená do
rámce služebnictva USA“.45 Vzájemné vztahy se dostaly na nejnižší úroveň
od podpisu mírových smluv roku 1919.
Ve světle úřední čs. dokumentace je nesporné, že teprve nyní, od počátku
padesátých let, v podmínkách stupňující se studené války začala hrát ve vztazích mezi Vídní a Prahou otázka vysídlenců. Pro Rakousko znamenala samozřejmě existence nejméně 400–500 tisíc osob, uprchnuvších, vyhnaných
či vysídlených především z Jugoslávie, ČSR, Maďarska a Rumunska, značný
problém sociální i politický, jehož další vývoj vcelku korespondoval (byť s jistým časovým zpožděním) s vývojem situace „vyhnanců“ v západních okupačních zónách Německa, resp. Spolkové republice. Vysídlenci v republice
pod Alpami se mohli začít politicky aktivizovat fakticky až od roku 1950, přičemž vznik jejich institucí v čele s Landsmannschafty probíhal pod značným
vlivem organizovanějších krajanů v SRN. Jejich výrazným patronem na rakouské scéně se v padesátých letech stal – vedle části lidové strany a také
reprezentantů katolické církve – především zmiňovaný VdU, ostatně se pokoušející kooperovat se západoněmeckou stranou BHE.46 V čele vysídlene-

44) Označení (VdU) jako fašistické strany ostatně usnadňovala skutečnost, že v jeho čele stanula
řada mužů spjatých s dobou nacistického režimu. Bylo příznačné, že brzy po reorganizaci Svazu
do Strany svobodných (Freiheitliche Partei Österreich) se v roce 1958 jejím předsedou stal na
dlouhých dvacet let Freiderich Peter, někdejší důstojník SS.
45) Srov. zprávu D. M. Krna z 25. 10. 1950, ZÚ Vídeň 1950.
46) BHE, Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten, byl partnerem CDU/CSU v prvních Adenauerových koaličních vládách; srov. též pozn. č. 92 v kap. 2.
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ckých organizací se pak – podobně jako v Německu – angažovaly osoby s evidentním podílem na spolupráci někdejších minorit s nacistickou politikou,47
což samozřejmě – vedle siláckých výroků některých mluvčích vyhnanců –
usnadňovalo komunistickému režimu v příslušných státech příslušnou kontrapropagandu.
Vyslanectví ČSR ve Vídni, které pochopitelně vývoj Landsmannschaftů
pozorně monitorovalo, mohlo ještě v říjnu 1954 upozorňovat, že vyhoštěnci
„v žádném případě se nespokojili se svou situací a nevzdali se snahy po návratu do staré vlasti, aby se tam odškodnili a pomstili. Že jsou proto v Rakousku velkým rezervoárem pro politiku revanšismu, pro všechny válečné
štváče a militaristy, jest jasné...“48 Bez ohledu na dobovou rétoriku dokumentu (jíž byly ovšem zatíženy i výroky druhé strany) znamenala aktivita
sudetských Němců v beztak mrazivém poměru obou států oddělených
železnou oponou další problém, a nebylo divu, jestliže čs. diplomacie
předpokládala, že bude „ošetřen“ ve stále diskutované rakouské státní
smlouvě.
Příprava rakouské Státní smlouvy, nutně se dotýkající i zásadních zájmů
československého státu, se ovšem v podmínkách studené války neustále
z mnoha důvodů komplikovala.49 Nejen odlišná východiska politicko-ideologická, ale zájmy ekonomické (především spory o tzv. německý majetek na rakouském území) prakticky až do roku 1954 znemožňovaly seriozně o dokumentu, akceptovatelném SSSR i Západem, jednat. Stalinova smrt počátkem
března 1953 a následné postupné částečné mezinárodnění uvolnění sice přinesly ze strany Moskvy jisté zmírnění okupačního režimu v sovětské zóně,
zásadní politická východiska ale zůstávala prakticky nezměněna. Pro sovětskou politiku – a tedy i přístup jejích satelitů včetně ČSR50 – byl rakouský
problém (vcelku pochopitelně) spjatý s německou otázkou, což se výrazně
projevilo i při jednání konference v Berlíně počátkem roku 1954, do níž byly
47) Předním reprezentantem Němců vysídlených z jižní Moravy byl např. poslanec předválečného
pražského parlamentu za Bund der Landwirthe a pak za Henleinovu SdP Hans Wagner, dalším
šéf pobočky téže strany v Českém Krumlově Grohmann, atd.
48) AMZV, ZÚ Vídeň 1954–1955, Zpráva vyslanectví z 5. 10. 1954.
49) Srov. nejlépe G. STOURZ, Geschichte des Staatsvertrages 1945–1955, passim; jednotlivé fáze jednání tu samozřejmě není možno opakovat.
50) Postoj tehdejší komunistické vlády ČSR dobře ilustruje návrh usnesení ÚV KSČ pro předsedu
vlády a MZV, přijetý před berlínskou konferencí poč. roku 1954, v němž bylo zdůrazněno, „že
návrhy Sovětského svazu k mírovému vyřešení německé otázky [včetně Rakouska-JD] jsou plně
v souladu s životnímu zájmy ČSR a jejího lidu.“ AMZV, f. Sekretariát ministra – tajný, k. 15. Z čs.
literatury srov. jen Č. SLÁDEK, Československo a rakouská Státní smlouva, in: Mezinárodní
otázky. Sborník statí..., III, 1956, s. 45–70; týž, Od Habsburků k neutrální republice. Praha 1959,
zvl. s. 42–50.
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ve Vídni vkládány velké naděje. Základní devíza Sovětů, že Rakousko musí
zůstat mimo západní vojenské struktury, a že musí být smluvně zajištěna nemožnost jeho připojení k západoněmeckému státu (o níž uvažovaly např.
vůdcové VdU!)51 zůstala nezměněna, a byla pochopitelně sdílena i zahraniční
politikou komunistického Československa, jež ovšem jinak nemělo možnost
do jednání výrazněji zasáhnout.
Jistá ústupnost Sovětů v některých ekonomických otázkách spolu s akceptováním programu neutrality pro nové Rakousko ze strany vídeňského kabinetu Julia Raaba (v úřadu od dubna 1953) umožnila posléze v dubnu 1955
zahájit finální jednání, jež vedla brzy ke konečnému podpisu Státní smlouvy.
Dokument, podepsaný ve Vídni 15. května 1955,52 konečně obnovoval Rakousko jako „svobodný a nezávislý stát“ a současně stanovoval řadu podmínek jeho další mezinárodní i vnitřní existence, mj. zavazoval „likvidovat pozůstatky nacistického režimu“ a potvrdit zákony o detronizaci Habsburků
z roku 1919. Řada článků smlouvy se pochopitelně týkala i ČSR, a to bez
ohledu na jeho vnitřní režim. Článek 5 potvrzoval hranice k 1. lednu 1938
(a tedy znovu delegalizoval změnu hranic podle mnichovské dohody), čl. 21
vylučoval, že by kdokoliv mohl na Rakousku požadovat reparace, atd. Důležitým se měl ukázat čl. 27, předjímající, že všechny evropské státy dořeší
s Vídní otázky plynoucí z vyvlastnění rakouských majetků, likvidace práv rakouského státu atd. Některé otázky, jejichž ošetření čs. strana mohla očekávat (a evidentně očekávala) ale ve smlouvě vyřešeny nebyly. Chyběl např.
zákaz politických aktivit vysídleneckých organizací, dotýkajících se programově územního statu quo ve střední Evropě, nijak nebyly řešeny ani otázky
zbývající části kdysi silné české a slovenské menšiny, ač např. práva Slovinců
a Chorvatů byla čl. 7 státní smlouvy výslovně chráněna.53
Pražská vláda přes zmíněné nedostatky samozřejmě Státní smlouvu akceptovala, a 10. srpna 1955 veřejně oznámila přístup k tomuto dokumentu
s verbálně akcentovaným přesvědčením, „že nyní jsou dány všechny předpoklady a podmínky, aby mezi oběma mírumilovnými sousedskými zeměmi se
51) Obavy československých diplomatů z možnosti připojení Rakouska, resp. jeho západních částí
k západnímu Německu prokazují elaboráty, zpracované na výzvu MZV č. 116199 čs. vyslanectvím v čele s vyslancem L. Koubkem počátkem srpna 1954. Viz AMZV, Zprávy ZÚ Vídeň
1954–1955.
52) Plný text Státní smlouvy s Rakouskem viz např. v: Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky. I. Praha 1957, s. 335–364.
53) Podle rakouských údajů žilo roku 1961 (pro polovinu padesátých let nejsou data k dispozici)
v Rakousku zhruba 80 tisíc Slovinců (r. 1951 byl ale udáván počet 24 000.), a 50 tisíc Chorvatů.
Stejné statistiky udávaly počet 12 000 Čechů a Slováků, pražské MZV ovšem odhadovalo jejich
počet na minimálně 30–40 tisíc.
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rozvíjely a upevňovaly všestranné přátelské vztahy...“54 Podobným způsobem
Širokého vláda záhy, 1. prosince téhož roku výslovně uznala neutralizaci Rakouska, přijatou spolkovým ústavním zákonem 5. listopadu téhož roku.55 Už
počáteční vývoj po ratifikaci smlouvy, poznamenaný jednak vystupňovanou
aktivitou vysídlených Němců v souvislosti s desátým výročím transferu, a pak
zjevná rozdílná interpretace čl. 27 smlouvy o úhradě státního majetku56 ale
napovídaly, že k nápravě vztahů bude nejednoduchá cesta.

5.
Vedení pražské zahraniční politiky ústy tehdejšího ministra zahraničí Václava Davida deklarovalo, že podpisem státní smlouvy (a přístupem ČSR k ní)
„byly vytvořeny podmínky pro všestranný rozvoj našich vztahů.“57 Odmyslíme-li ale nekompatibilitu vnitřních systémů obou sousedních států, fixovaných pevně – jak mj. ukázaly události v blízkém Maďarsku na podzim 1956
– na opačné strany „železné opony“, byly překážkou k rozvoji takových
vztahů právě nedořešené otázky majetkové, jejichž řešení předvídala i Státní
smlouva, a o nichž byla mezi Prahou a Vídní záhy zahájena bolestivá jednání.
Základní premisou československé strany v těchto negociacích bylo vymezení okruhu osob, kterých by se odškodnění, předjímané čl. 27 smlouvy, týkalo. Naprosto nepřijatelným požadavkem bylo zahrnutí majetkoprávních nároků sudetských Němců, odsunutých do Rakouska v letech 1945–46. Také
proto se počáteční jednání věnovala zejména stanovení data pro ohraničení
okruhu oprávněných osob k majetkoprávnímu vyrovnání, jejichž první kolo
skončila ale kvůli tomuto bodu (vedle nerealistické výše Rakušany předložené
částky, totiž 20 miliard tehdejších šilinků) ve slepé uličce ještě v létě 1957.58
Rozhovory o vyrovnání majetkových pohledávek samozřejmě pokračovaly, sotva kdo ale předvídal, že k jistému výsledku povede cesta dlouhá dalších sedmnáct let. Byly vytvořeny společné pracovní komise, které se scházely k projednávání konkrétních otázek spojených s přípravou vypořádání.
Československou stranou byly z odškodnění předem vyloučeny ty osoby,
54) Srov. text příslušného usnesení, otištěný např. v: Dokumenty Československé zahraniční politiky
1945–1959. Praha 1960, č. 99, s. 539–540.
55) Tamtéž, č. 100, s. 540.
56) Nový čs. vyslanec Otakar Vašek, který na tiskové konferenci 1. září 1955 oznamoval přístup ČSR
ke státní smlouvě, okamžitě vymezil možnost jednání o náhradu majetku pouze pro osoby, jež
měly rakouskou státní příslušnost 13. 3. 1938.
57) Srov. Projev V. Davida v zahraničním výboru Národního shromáždění 13. ledna 1956, Dokumenty zahraniční politiky Českoslovenka (dále jen DČZP), 1956, s. 54.
58) AMZV Praha, dopis předsedy rakouské delegace z 10. 7. 1957 prvnímu náměstku ministra financí ČSR B. Suchardovi.
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které se provinily z politických důvodů (např. členstvím v NSDAP) proti
ČSR resp. jeho občanům, nebo se provinily kdekoliv válečným zločinem
nebo zločinem proti lidskosti. Oběma delegacemi bylo také jasně konstatováno, že majetkové vypořádání se nevztahuje na majetky, práva a zájmy, nabyté po 29. září 1938 využitím tlaku okupačních orgánů (tedy národní, rasovou a politickou perzekucí), případně mimořádnými poměry vyvolanými
válkou. Zásadní problém ale stále znamenalo, zda se odškodnění má vztahovat i na Němce vysídlené po válce z ČSR, což jakýkoliv viditelný pokrok jednání neustále oddalovalo. Jejich bezvýslednost přitom poznamenala i celkový charakter vztahů mezi oběma státy, i když jinak pražská politika –
zvláště dopisem tehdejšího předsedy vlády V. Širokého kancléři J. Raabovi
v červnu 1958 – apelovala na „prohloubení a rozvíjení vzájemných vztahů“
mezi oběma státy včetně osobního setkání šéfů vlád.59
K intenzifikaci vztahů, navrhované tehdy Prahou nedošlo jak z důvodů širších (mj. ofenzivního postupu Moskvy v „německé otázce“), tak z důvodů bilaterálních, kde se znovu – a dosud nejvýrazněji – objevil sudetoněmecký problém. Když v dubnu 1959 vešlo ve známost, že se tzv. Sudetoněmecké dny
budou konat toho roku ve Vídni, pokusila se čs. diplomacie zarazit tento
záměr energickým protestem, poukazujícím na to, že připuštění této akce znamená faktické „sankcionování revanšistické politiky neonacistických organizací.“60 K realizaci srazu ale v květnu došlo, po čemž následovala výměna několika ostrých nót, v nichž čs. strana poukazovala na faktické porušení
rakouské neutrality připuštěním podobných demonstrací proti statu quo, zatímco Vídeň se zaštiťovala tím, že se jedná výlučně o vnitřní záležitosti Rakouska.61 Vztahy mezi oběma zeměmi se ještě více ochladily, a i když došlo
v následujícím období k jistému zlepšení, jež se projevilo např. v obchodněpolitických vztazích, již skutečnost, že z Prahy byl k příslušným jednáním vysílán do Vídně vždy jen první náměstek ministra zahraničí (a nikoliv ministr
sám) byla dostatečně výmluvná. Čs. diplomacie ostatně brzy začala dávat najevo nelibost nad možným přístupem Rakouska k západoevropských integračním seskupením, zvláště EHS, což poměr jen dále komplikovalo.62
59) Text dopisu viz např. v: Dokumenty československé zahraniční politiky, č. 101, s. 541–544.
60) Srov. text čs. nóty z 16. dubna 1959, DČZP, 1959, s. 213 n.
61) Srov. text čs. protestní nóty z 19. června 1959, ibid., s. 272–273.
62) Rakousko bylo již od ledna 1960 zakládajícím členem tzv. Evropského sdružení volného obchodu, vedeného Velkou Británií, podobně jako další neutrálové – Švédsko a Švýcarsko – ale již
od r. 1961 usilovalo o přidružené členství k rodící se integraci západoevropské, EHS. Postup negociací ovšem komplikovaly jak tlaky sovětské diplomacie a jejích spojenců, tak dvojí neúspěch
Británie při pokusu o připojení se k EHS v šedesátých letech. Srov. např. B. JELAVICH, Modern
Austria. Empire and Republic 1815–1986. Cambridge 1995, zvl. s. 290–292.
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K prvnímu výraznějšímu zlomu došlo až po jednáních, uskutečněných ve
Vídni 12.–19. července 1965, jejichž výsledkem byl podpis důvěrného čs.-rakouského protokolu, který se měl stát platformou k skutečné dohodě o majetkových vyrovnáních. Pro československou stranu byl mimořádně důležitý
bod 2. tohoto dokumentu, podle něhož nemohly být do majetkoprávních nároků v rámci připravované smlouvy zařazeny osoby, které neměly
k 27. dubnu 1945 rakouské státní občanství a jejichž majetky, práva a zájmy
byly československými opatřeními bez náhrady konfiskovány. Zároveň se Rakousko tímto protokolem zavázalo, že nebude vůči ČSSR nároky na odškodnění takových osob více zastupovat a neposkytne takovýmto nárokům žádnou podporu.63
Podpis čs.-rakouského protokolu znamenal splnění hlavní československé premisy jednání, jíž bylo vyloučení majetkových nároků sudetských
Němců vysídlených do Rakouska. Jednání na úrovni náměstků ministrů zahraničí pak v následujících dvou letech pokračovala, k finálním výsledkům
ale nedospěla, byť došlo – zvláště v průběhu roku 1968 – k jistému oteplení vzájemného poměru. 21. června 1968 byla uskutečněna i první
schůzka šéfů obou diplomacií, Jiřího Hájka a Kurta Waldheima, v Bratislavě.64 Okupace ČSSR vojsky Varšavského paktu o dva měsíce později ale
normalizaci vztahů včetně dořešení majetkových otázek znovu odstavila
z pořadu dne.
K novým pokusům o nápravu vzájemného poměru, který se i z formálního
hlediska – absencí vzájemných velvyslanectví – stával v Evropě jistou anomálií, mohlo dojít až počátkem sedmdesátých let, nemalou zásluhou tehdej-

63) Vzhledem k tomu, že československá delegace vyjádřila obavu, že by osoby vyloučené z odškodnění mohly v budoucnu před rakouskými soudy uplatňovat nároky za konfiskovaný majetek, poukázala rakouská strana na to, že v rakouském soudnictví jsou podobné nároky bez výjimky odmítány a že „rakouská vláda nebude vyvíjet žádnou iniciativu, která by měnila stávající
jednoznačný zákonný stav“. Podle protokolů z dalších jednání byl okruh oprávněných osob dále
upřesněn. Došlo ke shodě, že do připravované dohody nejen, že nebudou zahrnuty osoby, které
k 27. 4. 1945 nebyly rakouskými státními občany, ale i osoby s dvojím – československým a rakouským – státním občanstvím. Srov. AMZV Praha, protokol o jednání společné československorakouské pracovní skupiny, které se konalo v Praze od 17.–27. ledna 1967, příloha č. 1. Podle společného protokolu z 27. října 1966 podepsaného ve Vídni bylo pak dohodnuto, že rakouská
strana předá československé straně všechny přihlášky rakouských nároků, které budou prověřeny
společnou československo–rakouskou pracovní skupinou, výsledky jednání pracovní skupiny
budou předkládána k projednání oběma delegacím, které o nich rozhodnou. Další zasedání obou
delegací řešila množství problémů, které se objevily v průběhu jednání, např. problém dvojího odškodnění. To se týkalo lidí, kteří měli k 27. dubnu 1945 rakouské státní občanství, ale později získali jiné státní občanství a obdržely prostřednictvím tohoto státu odškodnění. Podle návrhu československé delegace musela rakouská strana takové lidi z odškodnění vyloučit.
64) Srov. J. HÁJEK, Paměti. Praha 1997, s. 278.
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šího socialistického kancléře Bruno Kreiského (v úřadu od března 1970 až
do května 1983), jenž – již vzhledem ke svým moravským kořenům – projevil o tento problém mimořádný zájem. Také nový šéf čs. diplomacie, pragmatičtěji uvažující Bohuš Chňoupek oznámil hned ve svém prvním projevu
ve Federálním shromáždění zájem na „dosažení vzájemných styků mezi
oběma našimi zeměmi, který by odpovídal ... současnému ovzduší v Evropě
i snaze evropských národů o mírové soužití.“65 Tak došlo k dalším důvěrným
jednáním v Bratislavě a Linci, v nichž postupně rakouská strana slevila z původně požadované částky, zatímco strana čs. projevila ochotu k jistým koncesím. Výsledkem byl nakonec podpis tzv. smlouvy o vypořádání určitých finančních a majetkoprávních otázek, kterou šéfové diplomacií – B. Chňoupek
a E. Bielka-Kaltreu – podepsali 19. prosince 1974.66
Smlouva byla výrazem kompromisu z obou stran, když finanční nároky
Rakouska se podařilo snížit z původních 20 miliard šilinků na 1 miliardu
šilinků. Čl. 6 smlouvy se Rakousko výslovně zavazovalo, že „nebude již
proti ČSSR zastupovat nebo podporovat žádné nároky rakouských osob,
které vznikly proti ČSSR...“ Československo se naopak vzdalo všech svých
finančních nároků, zejména pohledávek z nesplacených půjček Rakouska
z meziválečného období, zejména z rakouské konverzní půjčky z roku
1934, jakož i z československé konverzní půjčky II rakouské vlády z r. 1923.
Částka 1 miliardy šilinků měla být československou stranou zaplacena ročními splátkami z hodnoty československého zboží, vyváženého do Rakouské republiky, což bylo pak skutečně realizováno do počátku následující dekády.
Prosincová smlouva byla nepochybně významným přelomem v česko-slovensko–rakouských vztazích, i když byla do jisté míry limitována výměnou jedenácti doprovodných dopisů mezi ministry zahraničních věcí obou zemí
B. Chňoupkem a E. Bielkou, které doplňovaly a upřesňovaly text smlouvy
a které je nutno považovat za nedílnou součást smlouvy. Týká se to např.
článku 3) odstavce 1) Smlouvy, podle něhož se Československo vzdává jménem svým i jménem československých fyzických a právnických osob všech
majetkoprávních nároků vůči Rakouské republice. V dopise (č. 11) ministra
zahraničních věcí ČR B. Chňoupka rakouskému ministrovi zahraničních
věcí E. Bielkovi z 19. prosince 1974 byly ovšem stanoveny výjimky z tohoto
65) Srov. Chňoupkovo exposé ve Federálním shromáždění, 31. 10. 1972, DČZP, 1972, s. 380.
66) O jednáních podrobně informuje i B. CHŇOUPEK, Memoáre in claris. Bratislava 1998, zvl.
s. 162 nn., 174 nn.; v době podpisu smlouvy bylo oficiálně publikováno jen komuniké, jehož text
viz v DČZP, 1974, s. 369.
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ustanovení, týkající se nároků československých fyzických a právnických
osob, které nejsou smlouvou vyrovnány.67 Obdobně byly z předmětu smlouvy
vyloučeny jakékoliv dodávky, plnění a pohledávky, jež vznikly ve prospěch
nebo z příkazu bývalé Německé říše nebo německých osob v Československu do konce druhé světové války. Do smlouvy nebyly ani zahrnuty kulturní
majetky, které se dostaly na území druhého státu v souvislosti s druhou světovou válkou.

6.
Podpis Smlouvy o majetkovém vyrovnání, spolu s celkovou proměnou klimatu v Evropě, symbolizovanou konferencí v Helsinkách v létě následujícího roku, otevřel cestu k mnohostranné intenzifikaci vztahů obou států.
Prvním výrazným projevem tohoto procesu, československou stranou pojmenovaného jako „dozrávání vztahů dobrého sousedství“68, byly opakované reciproční návštěvy ministrů zahraničních věcí a brzy i spolkového
kancléře Bruna Kreiského a tehdejšího předsedy vlády Lubomíra Štrougala
v Praze a Vídni. Již koncem dubna 1975 přijel do československé metropole šéf rakouské diplomacie E. Bielka, aby se svým kolegou B. Chňoupkem ve společném komuniké potvrdili „zájem na dalším všestranném rozvoji“ mezi oběma státy, ještě koncem července téhož roku se pak
v Helsinkách sešli ke krátké schůzce prezident G. Husák, předseda vlády
L. Štrougal a kancléř B. Kreisky.69 V polovině února příštího roku pak Kreisky přijel – jako první rakouský kancléř od roku 1945! – na oficiální návštěvu Československa, a to s početným doprovodem dalších ministrů, ale
i tří zemských hejtmanů a také členů vedení dalších politických stran.
V přípitcích byla připomenuta obtížná cesta k normalizaci, jak ale opráv-

67) Text Chňoupkova dopisu Bielkovi z 19. 12. 1974 zní: „Vážený pane spolkový ministře, mám čest
Vám sdělit, že druhá věta článku 3 odst. 1) Smlouvy se nevztahuje na tyto majetky, práva
a zájmy: 1) majetky, práva a zájmy na území Rakouské republiky, které v souladu s rakouskými
právními předpisy nabyly československé právnické osoby zřízené po 8. květnu 1945 na území
Československé socialistické republiky; 2) majetky, práva a zájmy na území Rakouské republiky,
které vlastní československé fyzické osoby, pokud tyto majetky, práva a zájmy nebyly dotčeny
podle československého právního názoru československými konfiskačními, znárodňovacími a podobnými zákonnými opatřeními; 3) cenné papíry včetně případných výnosů, jakož i jiná depozita československých peněžních ústavů u rakouských, pokud uvedené hodnoty jsou majetkem
fyzických osob, anebo jiných než československých nebo rakouských právnických osob a podle
československého právního názoru nebyly dotčeny československými konfiskačními, znárodňovacími a podobnými opatřeními…“ (AMZV Praha)
68) Srov. např. Zpráva ministra zahraničí B. Chňoupka o zahraniční politice ČSSR ve Federálním
shromáždění z 24. 10. 1979, DČZP, 1979, s. 406.
69) Srov. DČZP 1975, s. 362–363, o Bielkově návštěvě tamtéž, s. 155–157.
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něně zdůraznil šéf vlády pražské, i když řešení z roku 1974 neuspokojilo
plně ani jednu ze stran, další rozhovory se musí „plně obracet do budoucnosti.“70 Tomu odpovídal i obsah schůzky a její konkrétní výsledky, mj. dohoda o pravidelném setkávání žurnalistů obou zemí, a liberalizace čs. vývozu do Rakouska.
L. Štrougal oplatil Kreiského návštěvu v metropoli a Dunaji koncem listopadu 1977, mimochodem téměř přesně čtyřicet let po poslední návštěvě
Hodžově, a ani jeho pobyt nezůstal bez praktických výsledků, i když jistě nechybělo názorových střetů, patrných už ze slov rakouského kancléře o nutnosti „aby stoupenci naší demokracie zastávali svá axiomata – a to jsou lidská práva.“ Vedle otázek obchodních byly diskutována i paleta problémů
dalších, podepsána čs.-rakouská kulturní dohoda, dohoda o zřízení nových
silničních přechodů mezi oběma zemi, atd.71 I nadále se intenzifikovala hospodářská výměna, koncem sedmdesátých let poprvé dosahující roční hodnoty více než miliardy dolarů, začaly se rozvíjet i jisté kontakty v oblasti školství a vědy, atd. Faktické odmítnutí rakouské žádosti bezvízového styku,
přednesené při Kreiského druhé návštěvě Prahy koncem ledna 1979, ovšem
ukazovalo meze podobného sbližování.72
Jistým vrcholem v rámci možností normalizovaného poměru byla návštěva spolkového prezidenta Rudolfa Kirchschlägera v Praze a Bratislavě
12.–15. března 1979. Kirchschläger při projevu na Hradě připomněl „někdy
těžká břemena vyplývající ze společných dějin“, současně ale vytyčil program, „na pevných březích budovat nosné mosty, které umožňují ještě více
rozvinout celou šíři i hloubku vztahů.“73 Čs. strana sice ocenila rakouskou
politiku neutrality, i z projevu G. Husáka byl ale zjevný akcent především na
prohlubování hospodářské, průmyslové kooperace, případně na vztahy v některých oblastech výzkumu.
Reciproční návštěvu prezidenta G. Husáka ve Vídni 17. až 20. listopadu
1982 již poznamenal stín tzv. druhé studené války, vyprovokované sovětskou invazí do Afghánistánu, ale dotkly se jí i některé širší souvislosti, mj.
i změna vládní reprezentace v sousední SRN. R. Kirchschläger znovu připomněl reminiscence z minulosti, jež „měly stále svůj vliv na současnost
a byly příčinou vzájemných výhrad“, i když jinak byla zdůrazněna vůle
70) Texty přípitků a závěrečné komuniké viz v DČZP 1976, s. 50–57.
71) Srov. text československo-rakouského komuniké z 23. 11. 1977, DČZP 1977, s. 455–459, z téhož
zdroje citována i slova B. Kreiského o lidských právech.
72) Srov. text československo-rakouského zprávy z 26. 1. 1979, DČZP 1979, s. 8–9.
73) Text Kirchschlägerova projevu z 12. 3. stejně jako projevu G. Husáka viz v: DČZP, 1979,
s. 80–83, tam i společné komuniké z 15. 3. 1979.
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„k dobrému sousedství, založenému na vzájemné důvěře a vzájemném přátelství.“ G. Husák v projevu jen opakoval vůli ČSR k „politice mírového
soužití států s rozdílným společenským zřízením,“ i komuniké pak připomínalo, „že stále ještě existují nevyužité možnosti zvláště v oblasti průmyslové kooperace a společného postupu na třetích trzích.74 Jediným viditelným výsledkem rozhovorů, v nichž zazněly – nikoliv poprvé – výhrady
Rakušanů proti jaderným elektrárnám v ČSSR, byla tak dohoda o uspořádání dnů rakouské, resp. československé kultury v metropolích obou států
v následujících dvou letech.
Obavy jižního souseda ČSSR z rozšiřování jaderného energetického potenciálu již zůstaly trvale přítomny ve vzájemných vztazích, ačkoliv tu čs. komunistická diplomacie učinila ještě v listopadu 1982 překvapivý vstřícný
krok v podobě dohody o úpravě otázek souvisejících s atomovými zařízeními.75 Pokračovaly sice poměrně časté vzájemné návštěvy ministrů zahraniční i dalších politiků, ale již skutečnost odkladu další cesty prezidenta
R. Kirchschlägera do ČSSR byla dostatečně výmluvná. Když byla posléze
koncem ledna 1986 realizována, již zveřejněné projevy napovídaly hodně
o zklamaných nadějích. Kirchschläger otevřeně prohlásil, že „jsme na
správné cestě, i když nebylo dosaženo všech stanovených výsledků“, skutečnosti, jež bylo „možno zlepšit“ připustil i prezident ČSSR.76 V následujícím
roce došlo k dalším návštěvám, v dubnu 1987 Prahu navštívil poprvé nedávno nastoupivší socialistický kancléř Franz Vranitzky,77 o tři měsíce později jeho lidovecký ministr zahraničí Alois Mock. Pražská diplomacie hodnotila – alespoň navenek – že se vztahy „rozvíjejí v duchu dobrého sousedství
a vzájemně výhodné perspektivní spolupráce“, i když se netajila potřebou je
„materializovat“.78 První vážný diplomatický konflikt mezi Vídní a Prahou
okolo výstavby jaderných elektráren v Temelíně a Mochovcích na jaře 1988,
kdy Nejvyšší rakouský soudní dvůr akceptoval žalobu proti výstavbě druhé
z těchto elektráren, na což vcelku pochopitelně Černínský palác reagoval tvr74) Texty projevů obou prezidentů viz v: DČZP, s. 473–478, text společného komuniké tamtéž,
s. 477–78.
75) Znění dohody nebylo publikováno, čs. strana podpis dohody oznámila veřejnosti až roku 1984.
76) Srov. společného prohlášení obou prezidentů 31. 1. 1986, DČZP, 1986, s. 8–9.
77) F. Vranitzky, do roku 1986 ministr financí ve vládě Freda Sinowatze, se dostal do čela kabinetu
jako reprezentant středu v socialistické straně za účelem usnadnit možnou koalici SPÖ s VPÖ,
když se ukázala nemožnost spolupráce socialistů se sílícími nacionalisty z FPÖ, do jejichž čela
se na podzim 1986 dostal dnes známý Jörg Haider. Po volbách v listopadu téhož roku, které přinesly značné ztráty jak socialistům, tak lidovcům, byla v lednu 1987 skutečně vytvořena koaliční
vláda obou tradičních stran pod Vranitzkého vedením. Srov. např. B. JELAVICH, Modern Austria. Empire and Republic, s. 320–322.
78) Cit. ze zprávy B. Chňoupka před Federálním shromážděním z 9. 11. 1987., DČZP, 1987, s. 562.

192

dým prohlášením o „hrubém vměšování“79, napovídal, že vzájemné vztahy
nejsou zdaleka bezproblémové.
Za jistý zlom ve vztazích komunistického Československa k Rakousku
bylo možno považovat oficiální návštěvu F. Vranitzkého v Praze
27.–28. 6. 1988. Změna postoje čs. reprezentace byla patrná již z odlišného
jazyka projevu předsedy vlády L. Štrougala, který – na místo obvyklých frází
– hovořil o tradicích W. A. Mozarta, O. Kokoschky, „velkých Rakušanů,
které si Pražané zvláště zamilovali.“ Československá strana poprvé od konce
čtyřicátých let signalizovala vůli vystupovat nejen jako člen „socialistického
společenství“, ale jako samostatný subjekt mezinárodní politiky,80 projevila
ochotu jednat jak problémech spjatých s provozem jaderných elektráren,
tak ekologických záležitostech. Od ledna 1989 byla dokonce dohodnuto
zjednodušení vízových formalit, byť jednostranně pro občany Rakouska.
Došlo též k podpisu dohod o zřízení kulturních institutů, o spolupráci Karlovy a vídeňské univerzity, atd. V trendu prohlubování vztahů pak pokračovala i nová komunistická vláda Ladislava Adamce, což konec konců symbolizovala i brzká cesta nového ministra zahraničí Jaromíra Johanese do
Vídně počátkem prosince 1988. Johanes, který se svým kolegou A. Mockem
diskutoval i o ohlášeném vstupu Rakouska do evropských společenství, přitom za jedinou podmínku označil zachování neutrality Druhé republiky
v duchu státní smlouvy,81 což tehdejší Vranitzkého kabinet považoval za samozřejmost.
Proměnu atmosféry – ale současně její limity – na sklonku osmdesátých
let dokumentovaly projevy, provázející návštěvu posledního komunistického předsedy vlády Ladislava Adamce do Vídně ve třetím říjnovém týdnu
1989. Adamec označil Rakousko za „přátelský sousední stát“, připomínal
soužití „v srdci Evropy“, „rostoucí vzájemnou závislost“ sousedních zemí,
atd.82 Samozřejmě vyslovil zájem na účasti rakouských firem při modernizaci dopravy a telekomunikačních sítí v ČSSR, současně ale ostře odsoudil „pokusy o destabilizaci“ v ČSSR. Jím reprezentovaný režim ale již
dohasínal.

79) Proti výstavbě obou elektráren byli již předtím podány žaloby ke krajskému soudu v Korneubergu a pak k vrchnímu soudu ve Vídni, oba je však zamítly. Text zmiňovaného prohlášení FMZV
na rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora viz v: DČZP, 1988, s. 243–244.
80) Srov. projev L. Štrougala v Hrzánském paláci 27. 6. 1988, DČZP, s. 362–363, tam i další projevy.
81) Příslušné projevy viz v DČZP 1988, s. 328–330.
82) Srov. příslušné projevy L. Adamce, F. Vranitzkého a K. Waldheima v DČZP 1989, s. 773–785;
bylo příznačné, jak velkou pozornost i ve veřejných prohlášeních F. Vranitzky věnoval otázkám
jaderní bezpečnosti.
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7.
Pád komunistického režimu v Československu v listopadu a v prosinci
1989 a s ním radikální změna zahraniční politiky státu vedly samozřejmě
k zásadní proměně poměrů mezi Prahou a Vídní, tím spíše, měla-li část někdejší protikomunistické opozice k jižnímu sousedu „zvláštní“ vztahy. Už
necelý týden po nástupu do funkce se zúčastnil nový ministr zahraničí, Jiří
Dienstbier se svým kolegou A. Mockem symbolického stříhání hraničních
drátů, představujících želenou oponu, jižně od Mikulova.83 18. ledna příštího roku pak přijel na první oficiální návštěvu Vídně, kterou Mock oplatil
už počátkem března téhož roku. Ihned byla dohodnuta radikální proměna
vztahů prakticky ve všech rovinách,84 mj. posílení kooperace kulturní, otevření rakouských a českých škol, atd. Ještě koncem ledna přijel do Vídně též
federální premiér Marián Čalfa, Rakousko také podpořilo snahu Československa participovat na tzv. Iniciativě čtyř (vedle Itálie, Jugoslávie a Maďarska), která se brzy – na schůzce v Bratislavě v dubnu 1990 – proměnila
v tzv. Pentagonálu, později rozšířenou o Polsko.85 V červenci téhož roku
pak navštívil, byť neoficiálně, Rakousko i prezident V. Havel, aby se zúčastnil hudebních slavností v Salzburku. K oficiální návštěvě prezidenta
ČSFR u jižních sousedů ale již do Havlova odstoupení a brzy následujícího rozdělení státu koncem roku 1992 nedošlo, snad i pro výhrady,
které dal Havel najevo vůči osobě tehdejšího spolkového prezidenta Kurta
Waldheima.
Euforie, naplnivší celé počáteční období po pádu komunismu ve střední
a východní Evropě, ovlivnila nepochybně i vztahy česko-slovensko-rakouské.
Je zřejmé, že je zpočátku nezatěžovaly ani „stíny minulosti“ v podobě politizované otázky poválečných transferů, ba ani problém nových čs. jaderných
elektráren, o nichž ostatně nebylo dosud jasné, bude-li dokončeny. I když se
již v průběhu roku 1991 objevily mezi Prahou a Vídní odlišné názory
(zvláště ve vztahu k rozpadající se Jugoslávii, kde Mockova diplomacie prosazovala spolu s SRN bezohledné uznání nezávislosti Slovinska a Chorvatska86), nemohly novou kvalitu vzájemného poměru zásadně zatížit. Vstřícné

83) J. DIENSTBIER, Od snění k realitě. Vzpomínky z let 1989–1999. Praha 1999, s. 38 nn.
84) Jedním z projevů bylo též nominování nové velvyslankyně, Magdy Vášáryové, do Vídně, kde nahradila posledního komunistického tituláře M. Rusňáka. Vašáryová působila ve Vídni až do rozdělení federace.
85) O tomto volném seskupení viz např. E. CZIOMER (ed.), Rola Hexagonale w kształtowaniu jedności europejskiej, Kraków 1992.
86) Srov. k tomu J. DIENSTBIER, Od snění k realitě. Vzpomínky z let 1989–1999. Praha 1999,
s. 236 nn.
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projevy na adresu německých vysídlenců v SRN z úst hlavy čs. státu a některých dalších politiků ovšem znamenaly povzbuzení pro tyto kruhy i v Rakousku, což se mělo promítnout do vzájemných vztahů prakticky ihned po
zániku Česko-Slovenska. V. Havel sám se o tom měl přesvědčit hned při své
první státní návštěvě Rakouska již v roli českého prezidenta v březnu 1993,
kde se objevila obě témata, vysídlenci a Temelín, zatěžující vzájemné vztahy
dodnes.87

87 Srov. Zahraniční politika České republiky, Data, 1993, č. 3, s. 78.
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kapitola šestá

Politické vztahy
mezi Československem a Maďarskem

1.
Vztahy mezi Československou republikou a maďarským státem, který vznikl
ve střední Evropě po rozpadu historického celku někdejší Svatoštěpánské koruny, patřily k nejvážnějším problémům pražské zahraniční politiky prakticky od zrodu ČSR. Ve svých programových úvahách si sice její tvůrcové
v čele s T. Masarykem přáli, „aby náš poměr k nim [Maďarům-J. D.] co nejdříve mohl být upravený rozumně,“ přičemž se od počátku počítalo s tím, že
obyvatelstvo maďarského původu, které zůstane na území Slovenska, se samozřejmě bude těšit veškerým občanským právům.1 Už samotné komplikované začleňování slovenského teritoria do rodící se republiky, kterého se ani
nová, demokratickým pohybem dosazená maďarská vláda liberála Michala
Károlyiho nechtěla vzdát, ale napovídalo, že – především díky takřka fatálnímu lpění drtivé většiny maďarské politické elity na obnově celku Svatoštěpánské koruny – bude budování korektních vztahů obou nových států úkolem nejen dlouhodobým, ale krajně obtížným, ne-li (alespoň v dohledném
čase) nemožným.2
1) Cit. dle Masarykova poselství Národnímu shromážděn 22. prosince 1919, in: T. G. MASARYK,
Cesta demokracie. Soubor projevů..., I., Praha 1933, s. 22–23.
2) Je třeba připomenout, že nové Maďarsko podrželo jen zhruba 30 % rozlohy někdejšího Uherského
království, 93 tis. km2 se zhruba 8 miliony obyvatel. Sousednímu Rumunsku připadlo na podzim
1918 a v následujícím konfliktu přes 100 km2, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců zhruba
65 tis. km2 a Československu 61,5 km2 (Slovensko a Podkarpatská Rus). Zhruba 3–4 miliony Maďarů ovšem zůstaly na územích, které se po podpisu mírové smlouvy v Trianonu definitivně staly
součástí teritoria sousedních států.
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O komplikovanosti poměru k novému Maďarsku, který byl přitom takřka
osudově spjat s mnoha aspekty otázky slovenské uvnitř republiky, se Praha
přesvědčila hned na podzim 1918, když příměří s Uhry z listopadu t.r. fakticky umožňovalo nové maďarské vládě s pokusit se zachovat na Slovensku
z Budapešti ovládanou vlastní administrativu. Postupné reálné začlenění Slovenska do československého státu mohlo být v následujících týdnech realizováno mnohem více díky aktivitě ministra zahraničí Edvarda Beneše v Paříži, než díky zatím nepočetným oddílům rodícího se čs. vojska. Příkaz
Dohody vládě v Budapešti vyklidit Slovensko měl být ale jen prvním z několika kol tvrdého politického, a na jaře 1919 i vojenského zápasu o východní
části státu Čechů a Slováků a jeho jižní hranice.
Když se v březnu téhož roku v Maďarsku chopila moci komunistická
vláda v čele s Belou Kunem, neusilovala o znovuzačlenění „horní země“ ke
své „sovětské“ republice o nic méně, než její konzervativní oponenti. Po té,
co maďarská Rudá armáda zastavila málo úspěšný postup čs. vojsk na tzv.
druhou demarkační čáru, vpadla koncem května znovu na Slovensko, obsadila velkou část jeho území a nakonec byla s její podporou vyhlášena
16. června v Prešově tzv. Slovenská republika rad, jasný pokus o rozbití československé státnosti.3 Italskými a zvláště francouzskými důstojníky komandované oddíly rychle budované čs. armády sice postupně východní části republiky dobývaly zpět, úplné osvobození obsazených území od
„internacionální mise“ Maďarů bylo však opět více dílem v Paříži pracujících
československých diplomatů v čele s Benešem.4 Ačkoliv byly ale hranice
mezi oběma státy určeny – rozhodnutím zástupců vítězných velmocí na konferenci v Paříži – fakticky již 12. června 1919, trvalo téměř celý další rok, než
došlo 4. 6. 1920 k podpisu definitivní mírové smlouvy s Maďarskem v Trianonu, a tedy k možnému vykročení k budování alespoň formálních vzájemných vztahů.5 Předpokládal-li však Beneš, že Maďaři díky radikální redukci
svého historického státu „budou hledati spojence, aby mohli zachovati alespoň svoji národní existenci“, a že by tímto spojencem mohlo být Československo, jemuž samozřejmě nešlo o zničení nového Maďarska, byl to předpo-

3) Srov. k tomuto konfliktu např. M. HRONSKÝ, Priebeh vojenského konfliktu ČSR s Maďarskom
v roku 1919. Historický časopis (dále jen HČ) 41, 1993, č 5/6.
4) Část československé dokumentace k tomuto zápasu viz nyní v: J. Dejmek, J. Kolář (eds.), Československé mírové konferenci 1919–1920. I, Praha 2001.
5) Viz k těmto jednáním např. M. ORMOS, From Padua to the Trianon. 1918–1920. Budapest 1990;
ze slovenského pohledu M. HRONSKÝ, Boj o Slovensko a Trianon. 1918–1920. Bratislava 1998,
zvl. kap. VI; text mírové smlouvy s Maďarskem viz ve Sbírce zákonů a nařízení státu československého..., 1922, č. 29 z 28. 3. 1922.
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klad nereálný.6 Nová konzervativní reprezentace v čele s ex-admirálem Miklosem Horthym, definitivně uchopivší moc u jižních sousedů republiky v průběhu jara 1920, sice skutečně hledala spojence, především ale k tomu, aby
zvrátila řád nedávno vytvořený mírovými smlouvami.7 To ji samozřejmě muselo řadit – a také celé následující období až do druhé světové války vřazovalo – do opačného tábora, než politiku československou.
Vnitřní vývoj Maďarska po podpisu Trianonu, i zjevné pokusy jeho politické reprezentace negovat alespoň částečně výsledky míru, pochopitelně
vzbuzovaly v Praze nejen obavy, ale i diplomatické protiakce. E. Beneš už
v září 1920 připomínal, že „sociální struktura dnešního Maďarska zůstala
téměř táž jako před válkou“, navíc „maďarská inteligence, úřednictvo, důstojnictvo, část průmyslové třídy ztratily katastrofou svého státu skoro úplně
podmínky své existence. Ti dnes všichni se stali nejzuřivějšími zastánci starého režimu, reakce, teroru, nacionalismu a bývalého imperialismu...“8 Pokus
maďarských vládních kruhů v létě 1920, pár týdnů po podpisu mírových
smluv, využít krize v centrální Evropě v době sovětské ofenzívy v Polsku k revizi statu quo v podobě obsazení Podkarpatské Rusi a východního Slovenska,
vedl československou diplomacii k urychlenému završení jednání s Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců, jehož výsledkem byla čs.-jugoslávská, fakticky protimaďarská spojenecká smlouva z 16. srpna téhož roku.9 Tak byl položen základ nové organizaci střední Evropy v podobě Malé dohody,
namířené především proti snahám současné maďarské politiky, kterou ještě
umocnil následující vývoj, především první pokus ex-císaře Karla Habsburského o uchopení moci v Maďarsku na přelomu března a dubna 1921.10 Ten
totiž vyprovokoval nejen diplomatické zákroky čs. diplomacie v Budapešti

6) Cit. dle Benešova exposé v Národním shromáždění 30. září 1919, in: E., BENEŠ, Problémy nové
Evropy a zahraniční politika Československa. Praha 1924, s. 31 n.
7) K charakteru maďarského meziválečného režimu viz např. P. SUGAR (ed.), A History of Hungary. New York 1994, zvl. kap. XVII z pera M. Ormosové.
8) Beneš v exposé 1. září 1920, in: E. BENEŠ, Problémy nové Evropy a zahraniční politika Československa, s. 88–89.
9) Smlouva již v preambuli jasně deklarovala rozhodnutí smluvních stran „držeti mír, získaný za
cenu tolika obětí..., jakož i řád, založený smlouvou uzavřenou v Trianonu.“ Hned v čl. 1 smlouvy
si obě strany slibovaly „v případě nevyprovokovaného útoku ze strany Maďarska ... přispěti
k obraně strany napadené ...“ Srov text v: Diplomatické dokumenty o spojeneckých smlouvách Republiky československé s Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a s Královstvím rumunským. (dále
jen DDSČSJR) Praha 1923, č. 25, s. 59–61. Základní literaturu o Malé dohodě viz v pozn. č. 5
v úvodní kapitole.
10) Srov. k tomu např. V. OLIVOVÁ, Československá zahraniční politika a pokus o restauraci Habsburků v roce 1921, ČsČH 1959, z maďarské strany např. M. ADÁM, Les deux coups d’Etat de l exroi Charles et la Petite Entente. Acta Historica 1985, č. 1–2, s. 33 nn.
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i na Západě proti habsburské restauraci, ale současně urychlil dobudování
malodohodové aliance podpisem spojeneckých smluv s Rumunskem,11 po jejímž boku stálo nyní – alespoň ve vztahu k problému maďarské a habsburské
politiky – i Rakousko. V témže období došlo ale i k prvním pokusům o budování korektnějších vztahů mezi Prahou a Budapeští, které naznačovaly, že
– alespoň momentálně – není tato cesta zcela uzavřena.
Budapešťská vláda se pokoušela o sondáže v Praze prostřednictvím svého
emisara, hraběte Szapáryho, již na sklonku roku 1920. V polovině března následujícího roku došlo dokonce k důvěrné schůzce šéfa čs. diplomacie E. Beneše s maďarským ministerským předsedou Pálem Telekim a ministrem zahraničí G. Grátzem v rakouském Brucku. Ta – bez ohledu na fakt, že se
maďarská strana pokoušela podmiňovat negociace o některých otázkách příslibem hraničních úprav, vedla nakonec k dalším jednáním odborných komisí, jež měly řešit již konkrétní finanční, hospodářské a právní problémy
mezi oběma státy, vzešlé z post-trianonského uspořádání.12 Zmiňovaný první
restaurační pokus Karla Habsburského z konce března sice náběhy ke skutečné normalizaci vzájemných vztahů na čas zmrazil, ale ještě koncem jara
byly obnoveny, když i regenty Horthy připustil před čs. diplomatickým zástupcem možnost budování „snesitelnějšího poměru“. 23. června pak došlo
k Benešově schůzce s jeho resortním kolegou L. Bánfym, z níž si již čs. ministr odnesl dojem, že „v politických otázkách Maďaři se značně přiblížili našemu stanovisku skutečných poměrů...“13
V Praze sice zůstávali v hodnocení situace v Maďarsku nadále značně rezervovaní, o čemž jasně svědčilo odmítavé stanovisko čs. diplomacie k okamžitému přijetí této země do Společnosti národů při II. shromáždění Společnosti národů v září téhož roku. Beneš byl však přesto ochoten
diplomaticky „vstoupit“ do prohlubujícího se konfliktu mezi Rakouskem
a Maďarskem o Burgenland, čímž měla být usnadněna především realizace
příslušné části mírové smlouvy. Počáteční úspěch této mediace, která mohla
nesporně zvýšit také československý vliv jak v Budapešti tak v Vídni, však
11) Tzv. Spojenecká obranná úmluva mezi Československou republikou a Královstvím rumunským
byla podepsána 23. dubna 1921, Spojenecká obranná úmluva mezi Královstvím rumunským
a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců pak 7. června téhož roku. Podobně jako pakt čs.- jihoslovanský obě tyto smlouvy jasně deklarovaly program „držeti mír ... i řád založený smlouvou
uzavřenou v Trianonu,“ což měly zajistit závazky smluvních stran „v případě nevyprovokovaného
útoku ze strany Maďarska ... přispěti k obraně strany napadené...“ Srov. jejich texty v: DDSČSJR,
č. 65, s. 141–143, a č. 72, s. 157–159.
12) Srov. k jejich obsahu cirkulář MZV z 17. března, AMZV Praha, Telegramy odeslané 1921,
č. 4971–4985.
13) AMZV, TO 1921, č. 6138–6149. Cirkulář MZV z 22. srpna 1921.
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zhatil zásah diplomacie italské a pak nová avantura Karla Habsburského,
který se koncem třetího říjnového týdne pokusil znovu v Maďarsku uchvátit
moc jako první stupeň ke svým nesmyslným restauračním plánům.14
Druhý karlistický puč, na který Praha reagovala již nejen diplomatickými
zákroky, ale také částečnou mobilizací, znamenal faktický konec náběhů k reálnějším vztahům mezi oběma státy. Československé diplomacii se sice podařilo definitivně prosadit právní likvidaci habsburských práv na maďarský
trůn (což maďarská sněmovna akceptovala příslušným zákonem počátkem listopadu 1921), některé další cíle, jež československá protiakce sledovala, ale
dosaženy nebyly. Maďarská strana nemusela platit mobilizační ani další výdaje, jak žádala Malá dohoda, především se ale nepodařilo vážně otřást stávajícím konzervativním establishmentem v čele s regentem M. Horthym
a ministerským předsedou Istvánem Bethlenem, jehož vláda nakonec zůstala
u moci dalších deset let.15 Ačkoliv se v následujícím období pražská politika
pokoušela znovu o alespoň částečnou normalizaci vztahů se svým jihovýchodním sousedem, přes několikerá jednání, která v letech 1922–23 vedl
Beneš přímo s Bethlenem, nebylo dosaženo viditelnějších výsledků. Vzájemné vztahy v politické rovině byly znovu a znovu kaleny revizionistickými
kampaněmi, přenášenými maďarskou propagandou i na Západ, nepodařilo
se dosáhnout dohody ani při řešení řady praktických otázek plynoucích
z post-trianonského uspořádání. Až v roce 1923 mohly být podepsány některé dohody právně-ekonomického a sociálního charakteru, ve stejném roce
byla také konečně uvedena v platnost první předběžná československo-maďarská obchodní smlouva.16 Četné pohraniční incidenty, přepadávání a odvlékání čs. úředníků, ba vpády různých ozbrojených band z maďarské strany
hranic na jižní Slovensko ale bránily skutečné normalizaci vzájemných
vztahů, a nebylo divu, že ještě při bilancování prvních pěti let zahraniční politiky ČSR musel Beneš označit vztahy s Budapeští nejen za jedno z největších desiderat dosavadních snah ČSR, ale též největší překážku skutečné kooperace v „nové“ střední Evropě, vytvořené po světové válce.17 Mělo se
ukázat, že zůstane překážkou trvalou.

14) Srov. k němu V. OLIVOVÁ, Československá zahraniční politika a pokus o restauraci Habsburků,
zvl. s. 690–696; M: ADÁM, Les deux coups d’Etat de l ex-roi Charles, zvl. s. 56 nn.
15) Budiž jen dodáno, že čs. diplomacie ve dvacátých letech alespoň finančně podporovala část maďarských demokratických politiků a intelektuálů, žijících tehdy v exilu ve Vídni a v Bělehradě.
16) Srov. M. ROMPORTLOVÁ, ČSR a Maďarsko 1918–1938. Brno 1988, zvl s. 64–65.
17) Srov. Benešův projev: První pětiletí československé zahraniční politiky z 6. února 1924, otištěný
např v: E. BENEŠ, Boj o mír a bezpečnost státu. Zahraniční politika Československa v projevech..., Praha 1933,č. 1, zvl. s. 244–246, ad.
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Polovina dvacátých let se svým závanem celkové pacifikace evropských
poměrů nevnesla do vztahů mezi Prahou a Budapeští podstatnějších změn.
Ještě pět let po podpisu mírové smlouvy stále chyběl podpis některých
smluv o ryze praktických otázkách administrativních a občansko-právních,
nenaplnila se ani Benešova očekávání o pozitivním vlivu západoevropské
détente na situaci ve středovýchodní Evropě. Právě na přelomu let 1925
a 1926 zatížila vzájemné vztahy tzv. penězokazecká aféra, tj. skandál vyvolaný pašováním padělaných francouzských a československých bankovek
v zavazadle maďarského diplomatického kurýra, do něhož byly zapleteny
i některé špičky horthyovského establishmentu. Beneš musel i před parlamentem připustit, že se maďarská politika i nadále řídí zásadou „ani válka,
ani mír ... aby mohla stálým znepokojováním sousedů a stálým mezinárodním křikem vyvolat dojem, že nikdy nebude a nemůže být ve střední Evropě
pokoj ...“18 Z Prahy nabízený středoevropský garanční pakt, který měl vytvořit mezi nástupnickými státy bezpečnostní systém obdobný systému locarnskému na Západě, Budapešť fakticky odmítla, a nedošlo ani k podpisu
vzájemné bilaterální smlouvy arbitrážní, jakou ČSR podepsala nejen se
všemi svými ostatními sousedy, ale i s řadou dalších evropských států. Maďarským vládcům celkem pochopitelně mnohem více konvenovaly jiné námluvy, než nabídky českých (a slovenských) demokratů, a počátkem dubna
1927 premiér Bethlen podepsal při návštěvě Říma politickou smlouvu s fašistickou Itálií, jejíž tajné doložky byly jednoznačně zaostřeny mj. i proti
Československu.19
Skutečnost, že maďarská vláda nalezla pro svoji revizionistickou – fakticky
především protičeskoslovenskou – politiku velmocenského patrona v osobě fašistického diktátora B. Mussoliniho, který hned na jaře následujícího roku
aklamoval nutnost změny „nespravedlivých mírových smluv“, měla pochopitelně dalekosáhlé důsledky pro celkovou situaci střední Evropy. V Praze nyní
nemohli počítat nejen s jakoukoliv vstřícností Budapešti při vlastních středoevropských projektech (což se zvláště výrazně ukázalo hned počátkem následující dekády), ale měli stále více důkazů o tom, jak právě díky fašistické
podpoře horthyovci obchází i elementární demilitarizační klauzule Trianonu,
což ještě více stupňovalo napětí v celé oblasti. Nadto posílený maďarský autoritativní režim ovlivňoval v tajné spolupráci s Itálií i situaci v sousedním
Rakousku, které se pokoušel tlačit rovněž ke spolupráci s Římem, a tedy pře18) K. KROFTA, E. Beneš a československá zahraniční politika 1924–1933, in: E. BENEŠ, Boj o mír
a bezpečnost státu, s. 129–130.
19) Srov. G. JUHASZ, Hungarian Foreign Policy 1919–1945. Budapest 1975, zvl. s. 83–84.
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vést do tábora protivníků ČSR a jejích spojenců.20 Současně pokračovaly protičeskoslovenské revizionistické kampaně, které ještě umocnilo zahájení
celní války mezi oběma zeměmi od konce roku 1930, kdy nedošlo k obnově
obchodní smlouvy z roku 1927.21 V nejvážnějším politickém konfliktu regionu, zápase proti německo-rakouskému projektu celní unie na jaře 1931, sice
Budapešť ještě zaujala fakticky ambivalentní stanovisko, když se proti německé iniciativě postavila – vedle Československa a Francie – i Itálie. Když
ale čs. diplomacie projevila jistý zájem o sblížení s jihovýchodními sousedy
mj. právě na bázi středoevropské spolupráce, Maďaři ji – ústy tehdejšího ministra zahraničí L. Walka – ihned odmítli, a fakticky negativní stanovisko
zaujali k následujícím středoevropským projektům včetně tzv. Tardieuova
plánu.22 Tak byla již tehdy anticipována maďarská politika i pro časy, kdy
v jejím čele stanul „nekompromisní“ generál Gyula Gömböss, a kdy se do
čela nejmocnější středoevropské mocnosti, Německa, dostal Adolf Hitler.
Pro Československo to sotva věstilo cokoliv pozitivního.

2.
Praha se ani v radikálně změněných středoevropských poměrech po etablování nacistického režimu v Německu nevzdávala pokusů o dosažení skutečné
détente s Maďarskem, jež bylo – alespoň z hlediska dlouhodobého – ohrožováno německým imperialismem stejně jako Československo. Beneš už
v březnu 1933, když představoval novou organizační strukturu Malé dohody,
vyhlásil na adresu Maďarska, že aliance nemá meritorně protimaďarský charakter, ba že si „přejeme, aby i s ním se vbrzku mohla upřímně spřátelit...“23
Úvahy o možné změně politiky Budapešti vlivem nacistického expansionismu
se ale nyní ani později pro absolutní nesmiřitelnost horthyovců se statem quo
nenaplnily. Gömbösova vláda naopak jako prakticky jediná reprezentace menšího státu už na jaře téhož roku uvítala Mussoliniho projekt velmocenského
direktoria, od něhož si – ne neprávem – slibovala i revizi post-trianonského
uspořádání, a Gömbös sám byl ochoten hledat partnera i v samotném A. Hitlerovi. Už v polovině června 1933 ostatně navštívil nacistického Führera jako
20) Maďarské vládní kruhy především tajně podporovaly rakouské fašizující hnutí, Heimwehr, jemuž
se dostávalo podpory i z Itálie. Maďarsko-rakouské vztahy byly pak formalizovány přátelskou
smlouvou z ledna 1931, když již předtím Rakousko podepsalo také smlouvu s Itálií. Srov.
např. L. KEREKES, Abenddämerung einer Demokratie. Mussolini, Gömböss und die Heimwehr.
Wien – Zürich 1966.
21) M. ROMPORTLOVÁ, ČSR a Maďarsko, zvl. s. 84–88.
22) Z. SLÁDEK, M. ROMPORTLOVÁ, Integrační středoevropský plán A. Tardieua a československá
a maďarská politika. Sborník prací FFBU, C 25/26, 1978–1979, zvl. s. 90–92.
23) Srov. Benešův výklad z 1. března 1933, in: E. BENEŠ, Boj o mír a bezpečnost státu, s. 697.
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vůbec první hlava zahraniční vlády v Německu, aby položil základ německomaďarské spolupráci, cílené především – jak Hitler zdůrazňoval – ke zničení
československého státu, považovaného jak v Berlíně, tak v Budapešti za hlavní
překážku realizování zahraničně-politických cílů obou zemí.24
Nástup dynamických diktatur v celoevropské rovině vedl maďarskou oficiální i neoficiální politiku k nové výrazné revizionistické aktivitě, jež musela
nutně vést jen k dalšímu nárůstu tensí v Podunají. Ve vztahu k Československu se Budapešť nyní stále více pokoušela využít sílícího autonomistického
hnutí částí slovenské politiky, současně znovu vyexponovala podporu menšinové politiky maďarské.25 Doprovázela ji zvýšená politická i propagační prorevizní kampaň v širším mezinárodním horizontu, mj. na půdě Společnosti
národů a samozřejmě na evropském Západě, kde zvláště v části anglické politické elity nalézaly maďarské nářky a stížnosti již tradičně značný ohlas.
Konkrétního výsledku ale Maďarsku tato snaha zatím nepřinesla – ani slovenští luďáčtí autonomisté, vedoucí s pražskou vládou zápas o autonomii pro
Slovensko, nebyli ochotni k návratu pod maďarskou hegemonii, jak si část
maďarských politiků naivně představovala. Maďarům se nepodařilo až do
jara 1938 – vytvořit ani jednotný autonomistický blok všech proudů na samotném Slovensku, když mezi Slováky a místní menšinovou maďarskou reprezentací se vzhledem k jejím aspiracím propast spíše prohlubovala.
Kurs Gömbösovy vlády ovšem negativně ovlivnil možnosti pražské politiky v celém středoevropské oblasti. Maďarsko se v březnu 1934 stalo jedním
ze signatářů tzv. římských protokolů, čili středoevropského seskupení, vybudovaného Mussolinim jako protiváha proti „profrancouzské“ Malé dohodě,
v té době ale i jako potenciální zábrana proti rostoucí agresivitě nacistické;
právě maďarská diplomacie však prakticky od počátku existence tohoto seskupení pracovala k jeho sblížení s Berlínem – třeba na účet vlastního spojence, Rakouska.26 Na postoji Maďarska, nekompromisně prosazujícího
změnu stávajícího statu quo, pak v následujících letech ztroskotávaly
i všechny iniciativy k užší spolupráci ve střední Evropě, a to i v momentu, kdy
je byla – dočasně – ochotna podpořit fašistická Itálie v době její zatímní ko24) Srov. např. G. WEINBERG, The Foreign Policy of Hitler’s Germany. I. Chicago – London 1971,
s. 113–115. Dokumentaci o maďarsko-německé spolupráci viz v: M. Adám, G. Juhász, L. Kerekesz (eds.), Allianz Hitler – Horthy – Mussolini. Dokumente zur ungarischen Aussenpolitik. Budapest 1966.
25) Srov. k tomu detailně L. DEÁK, Hra o Slovensko. Slovensko v politike Maďarska a Polska v rokoch
1933–1939. Bratislava 1991, zvl. kap. II.
26) Srov. např. G. JUHASZ, Hungarian Foreign policy 1918–1945, kap. III; nejlépe B. KOSZEL, Rywalizacja niemiecko-włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach 1933–1941. Poznań 1988,
zvl s. 128–130 ad.
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operace s Francií v letech 1934–35. Nejvýrazněji to ukázal osud projektu tzv.
Dunajského paktu z počátku roku 1935, který měl přinést jisté záruky samostatnosti Rakouska, na němž měly participovat – vedle Itálie – právě ČSR
a Maďarsko, Jugoslávie a také Německo. Budapešť jakoukoliv účast v tomto
systému předem podvazovala zrušením vojenských klauzulí Trianonu, čili
možností neomezené (a beztak již tajně prováděné) výstavby armády. Taková
alternativa byla ovšem pro Prahu i její spojence v malodohodové alianci
v dané chvíli nepřijatelná.27 Podobným způsobem, tentokráte podmínkou
změny situace maďarským menšin v malodohodových státech, přispěla budapešťská vláda o nedlouho později k neúspěchu projektu užší hospodářské
kooperace pěti středoevropských států, jejíž rámcový projekt na přelomu let
1935/36 sondoval nový československý ministerský předseda Milan Hodža.28
Úspěchy „dynamické“ politiky Mussoliniho ve východní Africe (Maďarsko bylo jedním ze tří států, který nepodpořil protiitalské sankce, následující
po agresi proti Habeši) i Hitlera po vpádu do demilitarizovaného Porýní jen
povzbudily horthyovský režim k nesmiřitelnějšímu kursu, cílenému nyní především proti Československu. Protičeskoslovenská kooperace mezi Berlínem
a Budapeští se stala hlavním tématem při Horthyho návštěvě Hitlera v srpnu
1936, a nezeslábla viditelně ani po nástupu nové maďarské vlády Kalmána
Dárányiho v říjnu 1936, i když jinak došlo – pro maďarskou politiku vůči německé menšině v zemi – k jistému ochlazení vzájemných vztahů mezi Berlínem a Budapeští.29 Dárányiho kabinet sice posléze změnil vůči republice
svoji taktiku, když proti programu restituce celku Svatoštěpánské koruny
začal výrazněji akcentovat zájem o Maďary v ČSR. Konečný cíl jeho politických snah ale zůstal totožný s pretensemi zesnulého G. Gömböse. Mnoho na
tom nezměnily ani negociace mezi Malou dohodou, vedenou tehdy čs. ministrem zahraničních věcí K. Kroftou, a Maďarskem o možné pakty o neútočení výměnou za její eventuální tolerování maďarského znovuvyzbrojení,
zahájené po mnoha odkladech na jaře 1937.30 Vzhledem k neustále stupňovaným maďarským požadavkům ohledně postavení menšin zvláště v Československu mohly k jistým výsledkům vést až v létě roku 1938, tedy za již zcela
odlišných mezinárodních podmínek.

27) Srov. např. L. DEÁK, Zápas o strednú Europu. Politicko-diplomatické vzťahy. Bratislava 1986,
s. 121–122, etc.
28) K tomu naposledy J. DEJMEK, Milan Hodža a československá zahraniční politika ve třicátých letech (1935–1938). Moderní dějiny 7, 1999, zvl. s. 72–73.
29) Konkréta viz v: G. WEINBERG, The Foreign Policy of Hitler’s Germany. I., s. 321–323.
30) K tomu naposledy J. DEJMEK, Historik v čele diplomacie. Kamil Krofta. Studie z dějin československé zahraniční politiky 1936–1938. Praha 1997, zvl. kap. 3.
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Maďarská politika v československé krizi v průběhu osudového roku 1938
byla předurčena řadou faktorů.31 Vláda v Budapešti sice již od chvíle německého anšlusu Rakouska věděla o příštím Hitlerově plánu zničení Československa, nejasné bylo ale místo celého Slovenska v plánech Berlína. Maďarům
se sice podařilo zapojit Maďarskou sjednocenou stranu do slovenského autonomistického, „protipražského“ bloku, spolupracujícího i s Henleinovou
SdP, nedůvěru Hlinkovy SLS ale nepřekonali, což prakticky znemožňovalo
realizaci jejich plánu získat Slováky pro ideu autonomie v rámci zvětšeného
maďarského státu.32 Postoj západních demokracií v tzv. květnové krizi naznačoval, že jejich politika není jednoznačná (a maďarské vládní kruhy se
případné války v širším měřítku obávaly), navíc se nezdařilo – alespoň ve
vztahu k Budapešti – rozložit malodohodovou alianci. I z těchto důvodů nakonec maďarská diplomacie po mnohých odkladech na poslední konferenci
tohoto seskupení v Bledu v srpnu 1938 parafovala – výměnou za deklarace,
týkající se postavení maďarských menšin a znovuvyzbrojení – závazky o neútočení.33 I nová vláda B. Imrédyiho byla tedy nucena vůči ČSR postupovat
opatrně, a třebaže Horthy při své další cestě za Hitlerem koncem srpna přislíbil účast maďarské armády při válce proti ČSR, odmítal zapojení své země
na samém počátku agrese.34 V průběhu vlastní záříjové krize pak Budapešť
zaujímala – též vzhledem k postoji Jugoslávie a Rumunska – zpočátku vyčkávací stanovisko a svých pretensí se začala agresivněji domáhat až po
druhé cestě N. Chamberlaina za Hitlerem, 22. 9. Rezultát následné mnichovské konference však – svým příslibem území, obývaných maďarskou
menšinou – nemohl Budapešť uspokojit, stejně jako ji neuspokojily nabídky
československé strany při následujícím bilaterálním jednání v Komárně počátkem října.
Požadavky, přeložené Maďary česko-slovenské vládě v Komárně, žádající
prakticky okamžité předání takřka čtvrtiny slovenského teritoria včetně Bratislavy, Nitry a Košic, nemohla ani pomnichovská pražská vláda akceptovat,
a obě reprezentace se nakonec obrátily s žádostí o řešení na velmoci.35 V ná31) Srov. naposledy M. ADÁM, The Munich Crisis and Hungary: The Fall of the Versailles Settlement
in Central Europe, in: The Munich Crisis, 1938. Prelude to World War II. London 1999,
s. 82–121.
32) Srov. k tomu podrobně L. DEÁK, Hra o Slovensko, zvl. kap. III.
33) Jejich text viz v: J,. Dejmek (ed.), Československá zahraniční politika v roce 1938. Sv. II., Praha
2001, č. 490–493.
34) Srov. např. G. WEINBERG, The Foreign Policy of Hitler’s Germany. II. Starting World War II.
Chicago – London 1982, s. 406–409.
35) Nejlépe L. DEÁK, Slovensko v politike Maďarska v rokoch 1938–1939. Bratislava 1990,
zvl. kap. III.
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sledující přípravě tzv. arbitráže nalezli ovšem Maďaři horlivého zastánce
v italské diplomacii, zatímco strana česko-slovenská (jejíž pozice neusnadňovalo ani zvláštní zastoupení nových autonomních vlád v Bratislavě a Chustu) neměla žádné opory, když Západ již na osudu republiky fakticky desinteresoval. Výsledkem byla tzv. Vídeňská arbitráž, vyhlášená šéfy fašistické
a nacistické diplomacie G. Cianem a J. von Ribentroppem 2. listopadu 1938,
vyhovující značné části maďarských pretensí, i když samozřejmě zdaleka nevyplnila maximální cíle budapešťské vlády. Maďarsko jí získalo na úkor
Druhé republiky 11 927 km2 s celkem 1,18 milionem obyvatel, z nichž bylo
ovšem více než 300 tisíc Slováků, Rusínů a Čechů.36 Maďarské vládní kruhy
ovšem ani tento zisk neuspokojil, budapešťská diplomacie i pak protahovala
negociace o některých „praktických“ klauzulích arbitráže, aby tak připravila
podmínky pro další anexe, zatímco ze zabraných území od počátku vyháněla
tzv. slovenské a české kolonisty, státní úředníky a další osoby.37 To již anticipovalo horthyovskou politiku vůči Slovákům (i dalším menšinám) v následujícím období.
V průběhu následujících měsíců maďarská politika i nadále maximálně
komplikovala – zvláště vysíláním ozbrojených teroristických band na jižní
Slovensko a Podkarpatskou Rus – bez tak krajně obtížnou situaci skomírající
Druhé republiky. Nová vláda P. Telekiho pak usilovala o další zábory, zvláště
Podkarpatské Rusi, jež jí měly mj. usnadnit přímé teritoriální spojení s Polskem. V předvečer úplného rozbití československého státu, 12. března 1939,
získal Telekiho kabinet Hitlerům souhlas s anexí této nejvýchodnější části někdejšího Československa, kterou – zčásti za odporu jednotek čs. armády –
provedl mezi 14. a 17. březnem bez ohledu na pokusy tamní reprezentace
o vyhlášení vlastní samostatnosti.38 Maďaři se ostatně pokusili při vyhlášení
samostatného Slovenska i o další zábory jeho nejvýchodnějších a jižních
území, jež vedly koncem března téhož roku ke krátkému válečnému konfliktu
36) Srov. např. H. BATOWSKI, Europa zmierza ku przepaści. Poznań 1989, s. 84 n; z těchto odstoupených teritorií náleželo 10 390 km2 Slovensku, na nichž žilo – vedle 500 tis. Maďarů 272 tisíc
Slováků a Čechů, okamžitě podrobených ne-li vyhnání tedy tvrdému národnímu a politickému
útlaku.
37) Podle střízlivých údajů bylo maďarskými orgány, tj. především armádou a policií, vyhnáno z okupovaných území nejméně 100 tisíc Slováků a Čechů; po roce 1945 se udávala čísla ještě vyšší,
zhruba 170 tisíc. Srov. např. M. VIETOR, Dejiny okupácie južného Slovenska 1938–1945. Bratislava 1968, s. 42.
38) Maďarsko tímto záborem získalo dalších více než 11 tis. km2 s zhruba půl milionem obyvatel,
v drtivé většině rusínské či ukrajinského a židovského původu. Viz např. P. ŠVORC, Zakliata krajina. Podkarpatská Rus 1918–1946. Prešov 1996, s. 97–100. Předešleme jen, že většina místních
židů (zhruba 80 tisíc obyvatel) byla později bez odporu maďarského režimu transportována do
nacistických vyhlazovacích táborů, a tam vyvražděna.
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mezi oběma budoucími satelity nacistického Německa.39 Taková politika
spolu s brutálním postupem vůči Slovákům a Čechům na anektovaných územích ovšem ovlivnila nejen fakticky negativní vztahy obou satelitních režimů
– bratislavského a budapešťského – v době válečné, ale vyvolala pochopitelnou reakci československého odboje ve vztahu k Maďarům obecně, jež se
měla plně projevit o šest let později.

3.
Edvard Beneš už v programové deklaraci nového odboje za obnovu Československa v Chicagu 8. června 1939 jasně vyhlásil, že republika „legálně pro
nás existuje dál.“ „Nepřijmeme ani vídeňskou arbitrážní dohodu o Slovensku
a Podkarpatské Rusi, kterou Maďarsko svévolně a násilně porušilo...“40 Znovuzískání Maďary okupovaných území se tak od počátku stalo integrální součástí zápasu za nové Československo, i když v první fázi brzy následující
války politické centrum čs. odbojové akce, nejprve Národní výbor v Paříži
a pak i prozatímní vláda v Londýně, nechtěly (a ani dost dobře nemohly)
tento aspekt svého úsilí navenek akcentovat. Maďarská vláda, jakkoliv politicky spřízněná s nacistický Německem, totiž zůstala až do jara 1941 stranou
válečného konfliktu, do něhož nakonec vstoupila až podílem na agresi proti
Jugoslávii v dubnu 1941.41 Západní, především britská politika se ale ještě
potom nechtěla vzdát plánu, udržet co nejdéle Maďarsko mezi byť méně přívětivými neutrály, a britské ohledy vůči Budapešti (spolu s dalšími okolnostmi) musela volens nolens zohledňovat i čs. exilová vláda.42
Situaci československého odboje ve vztahu k maďarské otázce radikálně
proměnilo až britské vyhlášení války Budapešti 7. prosince 1941 následkem
účasti maďarských vojsk v boji proti Sovětům.43 Čs. vláda už 16. prosince ve
zvláštní deklaraci oznámila svůj válečný stav nejen s Německem, ale též Maďarskem jako „pomocníkem a spoluviníkem Německa,“ a vztáhla jej zpětně

39) Při této další parciální agresi Maďarsko anektovalo území o velikosti 1897 km2 s téměř 70 tisíci
obyvateli, prakticky vesměs slovenského a rusínského původu. Srov. L. DEÁK (red.), Malá vojna
(Vojenský konflikt medzi Maďarskom a Slovenskom v marci 1939). Bratislava 1993. Problémem
maďarsko-slovenských vztahů v letech 2. světové války se tu pochopitelně nelze zabývat, viz
např. L. TIKOVSKY, Južné Slovensko v rokoch 1938–1945. Bratislava 1972.
40) E. BENEŠ, Šest let exilu a druhé světové války. Řeči, projevy a dokumenty z let 1938–1945. Praha
1946, s. 45.
41) Srov. např. M. TEJCHMAN, Boj o Balkán. Balkánské státy v letech 1939–1941. Praha 1982,
zvl. s. 192–193.
42) K tomu detailně, na základě aktů Foreign Office, E. IVANIČKOVÁ, Československo-maďarské
vzťahy v stredoeuropskej politike Velkej Británie (1938–1945). HČ 1998, č. 2, zvl. s . 254–257.
43) Srov. G. JUHASZ, Hungarian Foreign Policy 1918–1945, zvl. s. 198 nn.

208

na události od září 1938, přičemž znovu – a tentokráte oficiálně – ztvrdila,
že neuznává ani maďarských anexí z let 1938–39 a že „všechny bezprávné
anexe, učiněné na úkor práv jejího státu. mají být odčiněny...“44 Britská
vláda pak už v lednu následujícího roku Beneše ujistila, že se necítí vázána
Vídeňskou arbitráží a čs. vláda také interpretovala Edenovo prohlášení ze
srpna 1942 o nezávaznosti územních změn z roku 1938 i na německo-italský akt z 2. 11. 1938, ačkoliv Foreign Office interně preferovala definitivní
stanovení hranic v této části Evropy až po skončení války.45 Návrat k posttrianonským československo-maďarským hranicím se tím stal součástí čs. válečných cílů, v čs. interpretaci již formálně mezinárodně-právně naplněných, a např. ve vztahu k Podkarpatské Rusi sám Beneš počátkem roku
1944 oficiálně deklaroval, že „nikdy nepřestala být právně součástí republiky neboť maďarské násilí bylo loupeží a je loupeží...“46 Totéž ostatně již
předtím oznamoval ve svých rozhlasových projevech i ministr zahraničí
J. Masaryk i další členové čs. politické reprezentace.47 To sice vyvolávalo zuřivé polemiky maďarských politiků na pevnině, ty ale nemohly na celkovém
průběhu dalších událostí, odvislých především od průběhu zápasu mezi velmocemi, cokoliv změnit.
Ve druhé polovině března 1944 Maďarsko obsadila německá vojska, velká
část jeho obyvatelstva ale i tento krok vnímala odlišně než např. o půl roku
později nacistický vpád Slováci. Horthyho vláda sice brzy začala na Západě
sondovat možnost „vystoupení“ Maďarska z války po boku nacistické „osy“,
z řady důvodů ale (mj. i vzhledem k pokusu zachovat alespoň část územních
zisků z let 1938–40) nevedly k úspěchu. Když pak v sousedním Rumunsku
vojenský odboj svrhl v srpnu 1944 proněmeckou vládu, aby zahájil boj po
boku spojenců, zúčastnila se maďarská vojska pokusů o potlačení tohoto povstání, a maďarské území se stalo též nástupištěm ke německé kampani proti
národnímu povstání slovenskému o několik týdnů později.48 Následné sesazení Horthyho a jeho stoupenců ze strany Němců a jeho nahrazení pronacistickým režimem tzv. Šípových křížů v říjnu 1944 pak nejen zpečetilo na
44) E. BENEŠ, Šest let exilu a druhé světové války, s. 458–464.
45) E. IVANIČKOVÁ, Československo-maďarské vzťahy v stredoeuropskej politike Velkej Británie,
s. 257–258.
46) Cit. dle Benešova projevu ve Státní radě 3. února 1944, in: E. BENEŠ, Šest let exilu, s. 392–393.
47) Srov. např. Masarykův projev z 2. června 1943, in: Jan MASARYK, Volá Londýn. Praha 1946,
s. 245–246, podobně projev V. Clementise z 16. června t.r., in: V. CLEMENTIS, Odkazy z Londýna. Bratislava 1947, s. 47–48.
48) Čs. povstalecké orgány přitom v září 1944 pomohly tajné maďarské delegaci v čele s gen. G. Faraghem k cestě do Moskvy, kde se znovu pokusila sjednat příměří, ovšem – i vzhledem ke svým
požadavkům – opět marně.
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několik dalších měsíců neblahý osud Maďarů (když jejich a německému běsnění padla za oběť řada členů demokratického opozice a rodícího se odboje),
ale umocnilo okupační prožitek obyvatelstva i na okupovaných územích
včetně jižního Slovenska.49
Informace o krutostech, páchaných Maďary na okupovaných územích, vydatně napomohly k tomu, že se v závěrečné fázi války postoj československého exilu vůči maďarské otázce značně radikalizoval. I v souvislosti s krystalizací řešení problému německé menšiny v republice požadovaným
transferem se začala dostávat do popředí žádost, aby byl obdobně vyřešen
i problém Maďarů na jižním Slovensku. Následkem setrvávání většiny Maďarů na straně „osy“ se navíc šířily obavy, že se i poválečné Maďarsko navrátí
ke své tradiční revizionistické politice, což takový požadavek jen utvrzovalo.
Prezident Beneš nakonec možnost transferu i ve vztahu k maďarské minoritě
naznačil i v jednom ze svých posledních rozhlasových projevů v polovině
února 1945, jeho realizace ale závisela především od postoje velmocí.50
Exilové ministerstvo zahraničních věcí v Londýně už koncem listopadu
1944 předalo spojeneckým zástupcům memorandum s československými požadavky pro případ negociací o příměří se spojenci Německa. Vůči Maďarsku tu čs. strana žádala bezpodmínečný návrat k hranicím z roku 1937
(a tedy úplné anulování anexí z podzimu 1938 a jara následujícího roku), přiznání možnosti transferu a výměny obyvatelstva, a také uznání nároku na zaplacení škod, způsobených maďarskou okupací.51 Většina těchto požadavků
pak byla při následujících rozhovorech o příměří, vedených v Moskvě mezi
spojeneckými zástupci a delegací nové, dočasné maďarské vlády, sídlící v už
osvobozeném Debrecíně, skutečně akceptována. V podmínkách předložených Maďarům koncem ledna 1945 byl zahrnut mj. požadavek stažení jejich
vojsk a administrativy z území, jež okupovali v letech 1938–1941, ČSR se
také předběžně přiznávalo právo na jisté reparace a mohla vyslat svého zástupce do anticipované Spojenecké kontrolní komise.52 Zásadu transferu Maďarů z jižního Slovenska ale československá diplomacie, byť alespoň navenek
podporovaná Sověty, neprosadila pro odpor zástupce USA a Velké Británie,
49) Teroru tzv. „nyilašyovců“ padly za obět nejen stovky Slováků, ale završil též „konečné řešení“
Židů i na okupovaných územích.
50) Srov. Benešův projev 17. února 1945, kde hovořil o tom, že „bude třeba připravovat konečné vyřešení otázky našich Němců a Maďarů neboť nová republika bude československým státem národním...“ E. BENEŠ, Šest let exilu, s. 246–247.
51) Srov. podrobně D. ČIERNA-LANTAYOVÁ, Podoby československo-maďarského vzťahu
1938–1949. Bratislava 1992, zvl. s. 56–60.
52) Tímto zástupcem posléze československá vláda již z Košic počátkem dubna 1945 jmenovala Dalibora M. Krna, budoucího významného (komunistického) diplomata.
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a problém tedy zůstal desideratem do poválečného období. Do vlasti se navracející vláda v čele s Z. Fierlingerem sice ještě v březnu 1945 do osmé kapitoly svého programu zařadila též pasáž o anticipovaném odsunu Maďarů,
jimž nemělo být – ovšem s výjimkou antifašistů – navráceno československé
občanství. Pokusy o „živelné“ provedení vysídlení prakticky současně s osvobozováním příslušných oblastí ale většinou neuspěly,53 a pro obyvatelstvo nepochybně tragický problém se nakonec protáhl na několik dalších let, aniž
byl definitivně vyřešen...

4.
Vývoj vztahů mezi osvobozeným Československem a Maďarskem v období
po skončení války prakticky naplnil obavy architektů čs. politiky z válečných
let, a jen je utvrdil v odhodlání „vyřešit“ otázku maďarské minority jejím transferem. Maďarské obyvatelstvo v jižních částech Slovenska nepřijalo obnovení československé svrchovanosti s nejmenším nadšením, což bylo samozřejmě ještě umocněno skutečností, že mu podle dekretu prezidenta
z 2. srpna 1945 nebyla přiznána politická občanská práva.54 Politická reprezentace „nového“ Maďarska, v níž po – v podstatě svobodných – volbách počátkem listopadu 1945 převážila Nezávislá malorolnická strana, pak předpokládala, že se jí podaří na očekávané mírové konferenci udržet, resp. znovu
získat alespoň část územních zisků z let 1938–1940, takže nebránila faktickému obnovování revizionistických nálad. V souvislosti s tím se pak vláda Ference Nágyho pokoušela o jistou podporu maďarských menšin v sousedních
státech včetně Československa.55
Československá diplomacie v čele s J. Masarykem byla odhodlána prosadit svoje požadavky vůči Maďarsku už při přípravě mírových smluv s někdejšími „satelity“ nacistického Německa, jejichž základní rámec připravovala již od konce roku 1945 Rada ministrů zahraničí vítězných velmocí.56

53) Do konce června 1945 bylo vysídleno zhruba 31 700 Maďarů, většinou těch, kteří přišli na čs.
teritorium po vídeňské arbitráži. Srov. např. K. KAPLAN, Pravda o Československu 1945–1948.
Praha 1990, s. 96–97.
54) Srov. k tomu např. J. PURGAT, Čo predchadzalo dohode o výmene obyvatelstva medzi Československom a Maďarskom?, Revue dějin socialismu 1969, s. 507 nn.; J. ZVARA, Maďarská menšina
na Slovensku po roku 1945. Bratislava 1969, atd. Naposledy J. BOBÁK, Maďarská otázka v ČeskoSlovensku (1944–1948). Martin 1996, zvl. část II.
55) D. ČIERNA-LANTAYOVÁ, Mierové usporadanie v Europe a československo-maďarské vzťahy v rokoch 1945–1948. HČ 32, 1984, s. 255–256.
56) K problému mírové konference viz např. K. L. ŽIGNJA, Podgotovka i zaklučenije mirnych dogovorov s Bolgarijej, Věngrijej i Rumyniej posle vtoroj mirovoj vojny. Kišiněv 1982; K. KERTESZ, The
Last European Peace Conference. Paris 1946. New York 1985, z čs. literatury P. PETRUF, Československo na mírové konferenci v Paríži roku 1946. HČ 33, 1985, s. 67–84.
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Chtěla získat nejen formální právní ztvrzení likvidace tzv. vídeňské arbitráže,
ale též jejích praktických důsledků, dosáhnout jistých, byť nevelkých korektur
hranice v oblasti Bratislavy, potvrdit právo ČSR na podíl na maďarských reparacích, atd. Mírová konference měla také dořešit otázku maďarské minority v republice, kterou pražská vláda zamýšlela řešit v duchu předcházejících
úvah a svého programu jednak výměnou obyvatelstva (když se kalkulovalo
s existencí mnoha desítek tisíc Slováků na maďarském území), jednak transferem většiny Maďarů zbývajících.57 Prosazení celého komplexu těchto otázek se ovšem mělo ukázat mimořádně komplikovaným, neboť již při přípravě
konference se do anticipovaných textů smluv promítaly stále zřetelněji se rozestupující zájmy velmocí, nadto v některých záležitostech (např. vojenských) čs. diplomacie nechtěla případnými precedenty komplikovat situaci
Rumunům a Bulharům.
K prvním vážným jednáním mezi Prahou a Budapeští došlo počátkem
prosince 1945, kdy do metropole na Vltavě přijel tehdejší šéf maďarské diplomacie (a budoucí hlavní delegát v Paříži) János Gyöngyösi. Čs. strana vystoupila s návrhem výměny obyvatelstva a následného odsunu zhruba
150–200 tisíc Maďarů, realizace prvního z požadavků byla ale Gyöngyösim
podmíněna zabezpečením „veškerých práv“ pro zbývající část maďarské minority, idea odsunu byla pak vůbec zavržena.58 Negociace skončily bez valných výsledků a po další přípravě mohla být posléze, 27. února 1946, podepsána v Budapešti státním tajemníkem V. Clementisem a ministrem
Gyöngyösim pouze dohoda o výměně obyvatelstva. I její realizace ale nebyla
nakonec do důsledků nikdy provedena. Ačkoliv v Maďarsku začala působit
již počátkem března 1946 tzv. československá přesídlovací komise v čele
s D. Okálim, která v následujících měsících zaregistrovala více než 97 tisíc
Slováků chtějících přesídlit do ČSR, s realizací vlastní „reemigrace“ bylo
možno začít až v dubnu následujícího roku a brzy ji zkomplikovaly události
„velké“ politiky, mj. rychlá sovětizace Maďarska a pak i začlenění obou států
do sovětského bloku.
Za klíčový zlom pro další vývoj považovaly obě strany mírovou konferenci
s někdejšími německými spojenci, zahájenou v Paříži koncem července 1946.
Čs. delegace v čele s J. Masarykem a V. Clementisem hned na počátku před-

57) Viz nejpodrobněji D. M. KRNO, Jednali jsme o mír s Maďarskem. Praha 1947, kde je podrobný
přehled čs. požadavků, i konkrétní průběh jejich prosazování na konferenci v Paříži.
58) K jednáním srov. např. Masarykův projev v zahraničním výboru Národního shromáždění
z 20. 12. 1945, Archiv Parlamentu ČR (dále jen APČR) Praha, text přístupný na internetové
adrese: www.psp.cz/ekni/1945pns/stenprot.
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ložila sérii tzv. amandmántů k návrhu mírové smlouvy, vzešlému z jednání
ministrů zahraničních věcí, z nichž nejdůležitější navrhovaly ztvrzení absolutní nulity tzv. vídeňské arbitráže včetně jejího „materiálního obsahu“, rozšíření bratislavského předmostí a pak především transfer většiny z těch Maďarů, kteří zůstávali v republice po skončení výměny. O jejich prosazení
musela však vést tvrdý zápas nejen s delegáty maďarskými, ale – přinejmenším v některých případech – i s zástupci anglosaských velmocí. Jedna z nejvážnějších diskusí se samozřejmě rozpoutala o požadavek odsunu, který sám
Masaryk označil za jediné „definitivní řešení tohoto problému krajně nesnadného“, přes podporu „slovanských“ států ale neuspěl – delegát USA
Bedel-Smith takovou koncepci „zásadně odmítl“, v čemž byl následován
Brity a jejich spojenci.59
Finální výsledek mírových jednání z listopadu 1946, který v podobě definitivního textu mírové smlouvy zpracovala Rada ministrů zahraničí v New
Yorku, byl nakonec pro ČSR vcelku příznivý, i když všech původně předpokládaných pretensí dosaženo nebylo. Mírová smlouva, kterou v Paříži
10. února 1947 podepsali za ČSR J. Masaryk a V. Clementis, ve své první
hlavě potvrzovala čs.-maďarské hranice v jejich podobě z ledna 1938, přičemž Československo získávalo navíc tři obce u Bratislavy na pravém břehu
Dunaje.60 Problém transferu části Maďarů byl ovšem v čl. 5 politických ustanovení odkázán na bilaterální dohodu obou republik a jedině v případě jejich
nedohody měla být znovu řešena konferencí ministrů zahraničí (což byl
ovšem, jak se ukázalo, odklad ad calendas graecas). Maďarům se na druhé
straně nepodařilo prosadit žádné kolektivní záruky pro jejich menšiny, ani –
což se opět týkalo i ČSR – snížení reparační kvóty, z níž bylo republice přiznáno 30 milionů dolarů. Československá stanoviska pak zvítězila i v některých obecnějších principech, mj. v zákazu revizionistické propagandy, která
tolik znepříjemňovala politické klima Podunají mezi válkami, apod. Smlouva
vstoupila definitivně v platnost v září 1947, po její ratifikaci ve Velké Británii
a USA. Tehdy však již i v samotném Maďarsku – které nyní získávalo znovu
formální mezinárodní svrchovanost – vrcholil tlak prosovětských (Moskvou
samozřejmě podporovaných) sil, jenž završil sovětizaci země a vedl tudíž

59) Srov. podrobně D. M. KRNO, Jednali jsme o mír s Maďarskem, zvl. kap. VI, část E, kde jsou otištěna i vystoupení jednotlivých členů příslušné komise. Z maďarské strany viz S. BALOGH, Die
„ungarische Frage“ auf der Pariser Friedenskonferenz (1946). Etudes Historiques Hongroises 1985,
I, s. 19–42.
60) Byli to Horváthjárfal (Jarovce), Oroszvár (Rusovce) a Dunacsun (Čuňovo), v nichž i podle maďarských statistik žilo zhruba 850 Maďarů a zhruba stejný počet Chorvatů vedle obyvatel německých, již předtím vysídlených do Rakouska.
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i k nutné změně její politiky vnější, včetně vztahu k sousedům, kde v téže
době byly již rovněž nastoleny fakticky komunistické režimy.61
Československá reprezentace nemohla být faktickým nezdarem ve věci
prosazení transferu části Maďarů nadšena, a i komunistický státní tajemník
Clementis ještě v závěru mírových jednání upozorňoval, že „títo etnickí Maďari ponechaní na doterajšom mieste vždy budú príčinou revizionizmu a iredenty.“62 Neklid ještě umocňovaly komplikace s realizací zmiňované smlouvy
o výměně obyvatel, které zčásti souvisely již se změnou režimu v Maďarsku,
a jež nakonec vedly – třebaže proces pokračoval ještě celý následující rok –
k vysídlení 12 až 15 % maďarského obyvatelstva, což samozřejmě problém zásadně neřešilo.63 Bylo pak příznačné, že zástupci KSČ, resp. KSS v československých vládních orgánech začali zvláště od podzimu 1947 svoje postoje
k Maďarsku (i maďarské menšině) v souvislosti s tamním vývojem rychle
měnit, což doprovázely mj. ostentativní vzájemné návštěvy „odborářských“
delegací apod. Clementis, týž Clementis, jenž ještě před několika měsíci na
pařížské konferenci náležel k nejzásadnějším maďarským oponentům, pak
nyní upozorňoval na údajnou totožnost maďarských a československých
zájmů, kterou viděl – v duchu sovětské politiky – ve společném ohrožení ze
strany (Západem prý podporovaného) německého imperialismu.64 Nebylo
divu, že se přístup k maďarské otázce stal v posledních měsících „soumraku“
československé demokracie předmětem politických i publicistických polemik
mezi demokraty a komunisty, jež skončily až komunistickým převratem
v únoru 1948.65 Názory komunistů, prezentované od podzimu 1947, napovídaly, že jejich vítězství vnese rasantní cezúru i do vztahů s novým, „lidově demokratickým Maďarskem.

5.
Definitivní vítězství KSČ v mocenském zápase v únoru 1948 se svojí výlučnou orientací na Moskvu v oblasti zahraničně-politické přineslo poměrně

61) Za jisté završení sovětizace Maďarska lze považovat sestavení vlády L. Dinnyése v září 1947; srov.
např. J. VYKOUKAL, B. LITERA, M. TEJCHMAN, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského
bloku 1944–1989. Praha 2000, 187–190.
62) Cit. dle Clementisova projevu 12. 10. 1946, in: D. M. KRNO, Jednali jsme o mír s Maďarskem,
s. 216–217.
63) Srov. např. J. ZVARA, Maďarská menšina na Slovensku…, s. 65. Třeba dodat, že se nedařilo realizovat plně ani repatriaci maďarských Slováků, kterých se nakonec vrátilo do ČSR zhruba 60 až
70 tisíc, tedy sotva dvě třetiny těch, kteří se do repatriační akce dobrovolně hlásili v roce 1946.
64) Srov. např. projev V. Clementise v Ústavodárném národním shromáždění 1. října 1947, APČR.
65) K maďarské reflexi komunistického převratu viz D. ČIERNA-LANTAYOVÁ, Československo-maďarské vzťahy a február 1948. Slovanské štúdie 24, 1983, s. 48–82.
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záhy obrat i ve vztazích československo-maďarských. Maďarsko, proměněné
za přímé sovětské asistence v satelitní stát Moskvy již v průběhu druhé poloviny předcházejícího roku, totiž právě před pražským převratem podepsalo
19. 2. s SSSR bilaterální spojeneckou smlouvu proti případné agresi Německa „a jeho spojenců,“ která jej řadila do Sověty od války budovaného protizápadního cordone sanitaire.66 Bezvýhradná pro-moskevská orientace komunistických vládců v Budapešti i v Praze pak musela nutně vést –
samozřejmě za náležité asistence sovětské diplomacie – i k překonání dosavadních rozporů mezi oběma státy, ba k programu jejich do té doby nemyslitelného spojenectví. Už v červnu 1948 ministři zahraničí obou států –
V. Clementis a E. Molnár – poslušně kooperovali na konferenci zástupců „lidových demokracií“, svolané Moskvou do Varšavy, o málo později spolupracovali i na konferenci v Bělehradě, cele věnované dunajskému problému.
Vládnoucí KSČ pak samozřejmě neopomněla obeslat ani slučovací sjezd
nově vytvořené Maďarské strany pracujících v červnu téhož roku, což zatím
nejvýrazněji signalizovalo změnu ve vzájemných vztazích – samozřejmě
pouze v rovině vládnoucích komunistických elit.
Podle oficiálních názorů umožnily nové režimy v obou státech – řešeno
slovy tehdejšího šéfa bratislavského sboru pověřenců, Gustáva Husáka –
„po prvý raz histórii našich národov … upraviť vzťah Maďarov a Slovákov
na bratskej základni spolupráce, dobrého spolunažívania a likvidovanie všetkých starých sporov,“ jež prý byly – jak obě strany deklarovaly – jen důsledkem politiky starých „reakčních sil“. V duchu této doktríny se přistoupilo také k řešení problému maďarské minority na jižním Slovensku,
v mezistátní rovině pak k podstatné intenzifikaci vzájemných vazeb hospodářských a nakonec i k přípravě spojenecké smlouvy.67 V říjnu 1948 byl Národnímu shromáždění předložen zákon o státním občanství osob maďarské
národnosti, jímž byla Maďarům navrácena formální politická občanská
práva (samozřejmě v duchu jejich stalinistického chápání), což mj. příslušná důvodová zpráva zdůvodňovala i mezinárodně-právními aspekty pro-

66) Srov. k této smlouvě např. D. ČIERNA-LANTAYOVÁ, Utvaranie spojeneckých zväzkov Maďarska
so Sovietským zväzom a europskými ludovými demokraciami. SlovPř 1985, 2, s. 129 nn.
67) Je třeba dodat, že v létě 1948 již jak ČSR, tak Maďarsko podepsaly – často na přímý pokyn
Moskvy – bilaterální spojenecké smlouvy prakticky jednotného modelu se všemi ostatními „lidově-demokratickými“ státy v celé oblasti, Maďarsko naposledy s Polskem 18. 6. 1948 a Bulharskem 16. 7. téhož roku. (K tomu K. KOŘALKOVÁ, Vytváření systému dvoustranných spojeneckých
smluv mezi evropskými socialistickými zeměmi. 1943–1949 Praha 1966). Formální čs.-maďarská aliance byla prakticky jediným chybějícím článkem v tomto prosovětském systému, i když soustava
brzy utrpěla trhliny roztržkou s Jugoslávií.
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blému.68 Už 20. listopadu byla podepsána také nová dlouhodobá čs.-maďarská obchodní smlouva, podle níž měl být rozšiřován vzájemný obchod až do
roku 1953. Jen o málo později se pak konečně začalo i přípravou smlouvy
politické, kterou V. Clementis ohlásil výkladem o tom, že se „z nepriatelského Maďarska stal spriatelený štát.“69
Smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, jak se dokument nazýval, přijela do Budapešti v polovině dubna 1949 podepsat delegace v čele
s ministerským předsedou A. Zápotockým a V. Clementisem, za maďarskou
stranu ji parafovali István Dobi a Lászlo Rajk. Text paktu samozřejmě kopíroval sovětský vzor, který Moskva postupně od jara 1945 „naordinovala“
všem svým východoevropským vazalům, od nichž se lišil jen preambulí konstatující, že vychází z rozhodnutí skončit dlouhotrvající nešťastný stav ve spolužití obou národů, samozřejmě zapříčiněný „vinou vládnoucích tříd“, které
prý po staletí mezi nimi vyvolávaly záměrně „uměle vypěstované a udržovaná
rozpory“.70 Článkem 1 se obě strany zavazovaly k „politice trvalého přátelství, jež budou utužovat všestrannou těsnou spoluprací“, čl. 2 pak obě strany
předjímaly společná opatření ke znemožnění jakéhokoliv nového útoku ze
strany Německa nebo jiného státu s ním spojeného. Následující článek pak
tyto závazky konkretizoval do anticipování vzájemné pomoci v případě „vojenské akce Německa, jež by se pokusilo obnovit svoji útočnou politiku…“
V dalších odstavcích se strany zavazovaly k prohlubování co nejtěsnějších
hospodářských a kulturních vazeb, smlouva se přitom podepisovala – stejně
jako identické dokumenty další – na dobu dvaceti let. Komunistickými parlamenty byla samozřejmě bez problémů již v červnu ratifikována, přičemž výměna ratifikačních listin posloužila jako zdůvodnění reciproční návštěvy maďarské delegace v čele s I. Dobim v Praze koncem téhož měsíce. Skutečnost,
že jeden z signatářů paktu, L. Rajk, zatím upadl v nemilost (aby se brzy stal,
ostatně jako jeho resortní kolega V. Clementis, obětí monstrprocesu71), ale jakoby chtěla napovědět, že i v rámci beztak uniformního sovětského bloku
dojde k rasantnímu přitvrzení, kde pro rozvíjení bilaterálních vztahů Stalinových vazalů nebude prakticky prostor.
68) Srov. k tomu např. D. ČIERNA-LANTAYOVÁ, Podoby československo-maďarského vzťahu
1938–1949. Bratislava 1992; táž, Československo-maďarská zmluva z apríla 1949 v spojeneckom
systému socialistických krajín. HČ 35, 1987, s. 518–520.
69) Srov. výklad V. Clementise v zahraničním výboru Národního shromáždění 20. 12. 1948, APČR.
70) Srov. text smlouvy např v: Dokumenty československé zahraniční politiky 1945–1960. Praha 1961,
s. 219 nn. Její rozbor viz v: D. ČIERNA-LANTAYOVÁ, Československo-maďarská zmluva z apríla
1949 v spojeneckom systému socialistických krajín, s. 525–527.
71) J. Rajka nahradil v červnu 1949 ve funkci ministra zahraničí Gyula Kállai.
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Ministr zahraničí Clementis prezentoval čs.-maďarské spojenectví jako základnu k všestrannému rozvoji vzájemných vztahů obou států, shodně prý
ohrožovaných Německem.72 Plně se však nerealizoval se ani smlouvou předjímaný rozvoj vzájemných obchodních vztahů, do nichž zasáhlo jak vytvoření Rady vzájemné hospodářské pomoci, tak především prakticky uniformní
podřízení národohospodářských plánů všech východoevropských satelitů
Moskvy Stalinovým válečným vizím.73 V následujícím období došlo sice
k rozvoji vzájemných hospodářských vazeb, ty se ale rozvíjely především ve
formě účasti ČSR na urychlené industrializaci jejího jihovýchodního souseda
počátkem padesátých let. Vztahy politické prakticky zamrzly (až do poloviny
padesátých let nedošlo k žádným vzájemným návštěvám ministerských předsedů či ministrů zahraničí), přímo drasticky redukovány byly pak vzájemné
vazby v rovině potlačené občanské společnosti, včetně několikaletého prakticky úplného znemožnění návštěv příbuzných obou národů na druhé straně
hranic. K jisté úpravě tohoto problému (který ostatně jen ilustroval skutečnou podstatu režimů vládnoucích v obou zemích) mohlo dojít až v polovině
padesátých let, jež – celkovým uvolněním poměrů v sovětském bloku –
umožnily též rozvoj vztahů mezi jednotlivými „spojenci.“
Do postupně se normalizujících vztahů mezi menšími komunistickými
státy samozřejmě výrazně zasáhly události léta a podzimu 1956, především
krize stalinistického režimu v Maďarsku.74 Vývoj u jihovýchodních sousedů
Československa ovlivňovaly zápasy uvnitř samotné vládnoucí MDS, jejíž vedení se pokoušelo již od roku 1955 (kdy byl odvolán reformně orientovaný
předseda vlády Imre Nágy) o návrat k původnímu rigidnímu modelu, výraznou rezonanci především u maďarské veřejnosti vzbuzovaly též události
v Polsku. Tuhý zápas Wl. Gomułky s N. S. Chrušovem o vedení PSDS se
ostatně stal i bezprostředním podnětem k vlastnímu výbuchu nepokojů v Budapešti 23. října 1956, který vedl vzápětí k první sovětské vojenské intervenci
příštího dne. V několika následujících dnech moskevské vedení uvěřilo, že situace bude pacifikována domácí komunistickou reprezentací (jistou volnost
ji měla poskytnout i známá Deklarace o dalším rozvoji přátelství mezi SSSR
a ostatními socialistickými státy, fakticky se distancující od předcházejícího

72) Srov. výklad V. Clementise v Národním shromáždění 15. 6. 1949, APČR.
73) K. KAPLAN, Československo v RVHP 1949–1956. Praha 1995, zvl s. 35–43.
74) O událostech v Maďarsku srov. např. F. A. VALI, Rift and Revolt in Hungary: Nationalism versus
komunism. Cambridge 1961, z novější maďarské literatury běžně dostupný překlad: G. LITVÁN,
The Hungarian Revolutin of 1956. Reform, Revolt and Repression 1953–1963. New York 1996, zvl.
kap. III až VI. Z naší literatury nejlépe E. IRMANOVÁ, Kádárismus – vznik a pád jedné iluze.
Praha 1998, kap. 1.
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Stalinova přístupu k menším „spojencům“), současně byl ovšem připravován
nový ozbrojený zásah. Jeho konečnou realizaci v podobě tzv. akce Vichr nakonec urychlil nejen spád událostí ve vlastním Maďarsku, jehož vláda ohlásila vystoupení z Varšavského paktu a politiku neutrality, ale též obavy, aby
faktický rozpad vládnoucího systému v jednom ze satelitních států nevyvolal
řetězovou reakci, která by se dotkla i Svazu samotného.75
Pražský režim A. Zápotockého a A. Novotného, nejméně dotčený de-stalinizačními procesy, zaujal samozřejmě vůči vývoji v Maďarsku od počátku
nevraživé stanovisko, pramenící nejen z důvodů ryze ideologických, ale též
obavy, aby jiskry odporu proti komunistické moci nepřeskočily od sousedů
do ČSR, zvláště mezi maďarskou menšinu na jižním Slovensku, u níž byl vliv
dění „za Dunajem a Ipolem“ samozřejmě patrný.76 Velení čs. armády proto
provedlo již na sklonku čtvrtého říjnového týdne řadu vojenských kroků
„k zabezpečení klidu na území ČSR a státních hranic s Maďarskem,“ ba připravilo vybrané jednotky k účasti na očekávané intervenci u jižních sousedů.77 Na schůzce N. S. Chruščeva s částí komunistických vůdců z menších
evropských socialistických států v Bukurešti 1. listopadu pak šéf KSČ A. Novotný náležel – vedle rumunského Gh. Gheorghiu-Deje – k nejhorlivějším zastáncům nového ozbrojeného zásahu v Maďarsku, o němž sovětské vedení
definitivně rozhodlo už v Moskvě předcházejícího dne.78 Novotný nabídl Sovětům i participaci vybraných částí zatím částečně zmobilizované čs. armády
v následujících akcích, sovětské velení ale nakonec rozhodlo o provedení
úderu výlučně vlastními silami. Jejich nový vpád do Maďarska o tři dny později, 4. 11. 1956, pak samozřejmě rychle vedl – i vzhledem k opatrnému postoji Západu, jehož hlavní pozornost se ostatně upírala k právě vrcholící tzv.
Suezské krizi – k potlačení povstání a k etablování nové, tzv. dělnické-rolnické vlády v čele s Jánosem Kádárem.
Komunistické vládní kruhy v Praze nejen ihned podpořily sovětskou
agresi (a také okamžitě legitimizovaly novou Kádárovu vládu návštěvou ministerského předsedy v Budapešti), ale využily krize kolem Suezu k tvrdým
75) Srov. podrobně M. KRAMER, New Evidence on Soviet Decision Making and the 1956 Polish and
Hungarian Crises, Cold War International History Project, Buletin č. 8–9.
76) Zaznamenala jej ostatně i sovětská zpravodajská služba, podobně jako reflexe mezi Maďary v Rumunsku. Konkrétní prameny cituje M. Kramer ve studii, cit. v předcházející poznámce.
77) Řadu konkrétních dokumentů především z pražského Vojenského historického archivu k tomu
obsahuje edice: J. Bílek (ed.), Vojenská a další opatření Československa v době povstání v Maďarsku na podzim 1956. Praha 1993, I a II. Srov. též sborník: J. MADRY et cons., Vojenská opatření
Československa v souvislosti s maďarským povstáním r. 1956. Praha 1996.
78) M. KRAMER, New Evidence on Soviet Decision Making and the 1956 Polish and Hungarian Crises, s. 22.
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útokům proti Západu. Šéf pražské diplomacie V. David v obsáhlém vystoupení v parlamentu prohlašoval, že „sovětské jednotky jsou na maďarském
území na základě Varšavské smlouvy se souhlasem maďarské vlády“ a bylo
jich použito pouze k zastavení „teroru kontrarevolučních band.“79 Dosazení
Kádárovy vlády ruskými tanky pak bylo uvítáno i jako významný krok „pro
bezpečnost Československa“, přičemž už 15. listopadu do Budapešti přijel
V. Široký v doprovodu několika ministrů a náměstků ministrů, aby ve společném prohlášení s J. Kádárem odsoudili „snahy reakčních sil … o likvidaci
demokratického řádu, restauraci kapitalismu a nastolení fašistické diktatury“
v Maďarsku.80 Ve stejném duchu samozřejmě vystupovali i čs. diplomaté v cizině, zvláště na půdě OSN …81
Obnovení komunistické vlády v Maďarsku vytvořilo dočasně podmínky
pro jistý rozvoj vzájemných vztahů mezi oběma sousedními zeměmi, z dlouhodobého hlediska se však mělo ukázat, že J. Kádár, který se postupně odhodlával k umírněným reformám, bude z řady důvodů (včetně asimilačního
kursu vůči zbývajícím Slovákům) pro pražské soudruhy spojencem problematickým. Prahu ostatně šéf nově vytvořené Maďarské sjednocené dělnické
strany (dále jen MSDS) navštívil až po více než dvou letech, koncem roku
1959, a k nové cestě nejvyšších vládních představitelů československých pak
došlo až v únoru 1961, kdy se k jižním sousedům vypravil sám A. Novotný
s početným doprovodem.82
Novotného pětidenní pobyt v Maďarsku, formálně tamní první návštěva
hlavy československého státu od roku 1918, se nijak výrazněji neodlišoval od
obdobných cest komunistický pohlavárů do držav jejich soudruhů. Čs. prezident hned při příletu připomenul, že sice „vzájemné sousedství bylo prolínáno jak kladnými, tak negativními obdobími“, klíčový význam měl v jeho interpretaci však až vznik dělnického hnutí v obou zemích a „společný boj
proti vykořisťovatelům pracujících“, který umožnil po svém završení překonat předcházející konflikty v duchu proletářského internacionalismu.83

79) Exposé V. Davida v národním shromáždění z 8. 11. 1956 viz v: DČZP 1956, s. 458–462.
80) Srov. text společného československo-maďarského komuniké z 15. 11. 1956, DČZP 1956,
s. 465–466.
81) Tamní čs. zástupce J. Ullrych interpretoval maďarské povstání jako „útok proti lidově demokratickému režimu, organizovaný a zosnovovaný cizími středisky specialisovanými na tento druh
činnosti…“ Srov. jeho projevy OSN z 8. a 9. 11. 1956, tamtéž, s. 480–48.
82) Srov. texty projevů v DČZP 1961, s. 119–143.
83) V té souvislosti je jistě pikantní, že prezident Novotný vzpomněl pozitivního vlivu maďarského
bolševického režimu v Československu, zvláště „slovenské republiky rad“, ačkoliv její zřízení maďarskou Rudou armádou znamenalo fakticky – byť jen epizodickou – destrukci československé
státnosti...
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V tomto duchu pak vyzněly i všechny další projevy, které ztvrzovalo společné
závěrečné prohlášení, podle něhož byly obě země a jejich národy „spjaty
pouty pevného a nerozborného přátelství, jež je určováno tím, že jejich země
jsou členy velké rodiny socialistických států...“84 Vedle množství frází, opakujících podporu obou režimů sovětské politice prakticky v celém vějíři problémů světové politiky, přinesla návštěva ale jen několik konkrétních rezultátů, mj. novou dohodu o vzájemné hospodářské a vědecko-technické
spolupráci, a pak novou dohodu kulturní. Současně byl přijat závazek intenzifikace vzájemné spolupráce ekonomické, zvláště nárůstu obchodní výměny
podle nové dlouhodobé obchodní smlouvy podepsané pro následující pětiletí, zlomem se ale Novotného návštěva nestala ani v bilaterálních vztazích
hospodářských (jež už záhy narušila mj. i krize v Československu v letech
1962–63), ani politických.
Kádár (tehdy i ve funkci šéfa vlády) oplatil návštěvu nejvyšších československých představitelů schůzkou s A. Novotným počátkem října 1963, pražský stranický vůdce a prezident se pak vypravil do Maďarska znovu hned
v září následujícího roku.85 K dalšímu bilaterálnímu setkání na nejvyšší úrovni
došlo ale až za více než tři roky, kdy J. Kádár přijel v doprovodu početné delegace (včetně nového ministerského předsedy Jenö Föcka) znovu do Prahy,86
přičemž není vyloučeno, že tuto odmlku způsobila i vzájemná nespokojenost
s minoritní politikou sousedů, především postupné razantní potlačování organizací maďarských Slováků, probíhající prakticky od počátku šedesátých let.
Návštěvu šéfa MSDS završilo nicméně opět společné prohlášení, v němž obě
strany mj. konstatovaly, „že strany a lid obou států pojí svazky bratrského přátelství, pevného spojenectví a všestranné spolupráce...“87
Nástup reformního křídla KSČ v Praze počátkem roku 1968 neznamenal
z hlediska bilaterálních čs.-maďarských vztahů výraznější změnu – postoj vedení MSDS k československým reformám se totiž výrazně odlišoval od názorů brzy převáživších nejen v Moskvě, ale především ve východním Berlíně
a Varšavě. J. Kádár, přesvědčený o nutnosti reforem komunistického
systému, se dokonce stal v následujících měsících jistým obhájcem „Pražského jara“ jak před Sověty, tak před ostatními předáky sovětských satelitů,
a až do července odmítal Moskvou postulovanou tezi o nutnosti ozbrojeného

84) Text tohoto prohlášení viz v DČZP, 1961, s. 139–143.
85) Srov. texty příslušných komuniké v DČZP, 1963, s. 315–316, resp. ibid., 1964, s. 375–405.
86) Příslušné projevy a text společného čs.-maďarského prohlášení viz v DČZP, 1967, s. 252–272.
87) Tamtéž, s. 269. Bylo příznačné, že v celkově dlouhém dokumentu nebylo ani slovo o vzájemném
postavení menšin, a problém byl odbyt jen frází o „principech internacionalismu a přátelství“...
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zásahu v ČSSR. Maďarská reprezentace ostatně sama stále na prahu vlastních reforem hospodářských i politických, nadto si uvědomovala, že – jak
Kádár zdůrazňoval i L. Brežněvovi – politický pohyb u severních sousedů
plyne do značné míry z reakce na dlouho přežívající relikty stalinismu v podobě Novotného ekipy.88 O účast na akcích proti sousedům z mnoha důvodů
nestálo ani velení maďarské armády, ačkoliv ruská generalita vyvíjela v tomto
směru nátlak v Budapešti již od dubna, i v souvislosti s vlastními přípravami,
v nichž samozřejmě tzv. Jižní skupina sovětských vojsk rozmístěná v Maďarsku hrála významnou roli.
Ještě když v polovině června 1968 přijela do Budapešti československá
delegace v čele s novým šéfem KSČ Alexandrem Dubčekem a předsedou
vlády Oldřichem Černíkem, aby tu podepsala novou československo-maďarskou spojeneckou smlouvu, byl Kádár stále přesvědčený že se ozbrojené invazi podaří zabránit, a otevřeně „vyjádřil solidárnost s procesem
v ČSSR, a tím i pomoc československému vedení při zvládnutí náročných
úkolů.“89 I jeho projev po podpisu paktu vyzněl spíše jako obhajoba současné politiky jeho pražských soudruhů, kteří přece vedou „odpovědný
boj za překonání různých překážek brzdících socialistický rozvoj, za upevnění socialismu a další rozvoj.“90 Smlouva pak ve své preambuli konstatovala mj. vytvoření „nových vztahů“ mezi oběma státy a v čl. 1 zavazovala
smluvní strany k dalšímu upevňování „trvalého přátelství“, dále pak opakovala většinu závazků obdobných dokumentů, které již předtím ČSSR
podepsala s Polskem a NDR. V čl. 5 se smluvní strany zavazovaly k uskutečňování politiky mírového soužití států s různým zřízením, čl. 7 ztvrzovaly nedotknutelnost všech hranic v Evropě (přičemž obligátně opakovaly
tezi o nutných opatřeních proti agresi „jakýchkoliv sil militarismu a revanšismu“, čl. 8 se pak zavazovaly k okamžité vzájemné pomoci v případě
agrese. Maďarská strana nadto na přání strany československé odsouhla88) Ještě při jednání nejvyšších představitelů Varšavského paktu v Moskvě 8. května 1968 Kádár tvrdil, „že v Československu není kontrarevoluce. Probíhá tam proces, který začal bojem proti určitým chybám, kterých se dopustilo minulé vedení ... Je třeba, abychom hodnotili s. Dubčeka
a jeho okolí jako komunisty, kteří začali bojovat proti chybám, k nimž došlo v minulosti. Ale
tento boj vedou s velkou naivitou...“ J. Vondrová, J. Navrátil (eds.), Mezinárodní souvislosti československé krize 1967–1970. I. Brno 1995, (dále jen MSČSK), č. 55, s. 202; souhrnně o Kádárových názorech srov. např. I. PATAKY, Zatiahnutie Maďarska a maďarskej ludovej armády do
agresie proti Československu v roku 1968. HaV 1993, č. 5, zvl. s. 58–59.
89) Srov. záznam z jednání mezi čs. a maďarskou stranicko a vládní delegací z 13. června 1968, in:
J. Vondrová, J. Navrátil (eds.), MSČSK, I, č. 76, s. 246.
90) Projevy J. Kádára, J. Focka, A. Dubčeka a O. Černíka při návštěvě 13. až 15. června 1968 viz v:
DČZP 1968, s. 163–183, cit. Kádárův projev tamtéž na s. 173. Stojí za upozornění, že i Dubček
se ve svém projevu přihlásil k pozitivnímu odkazu „Slovenské republiky rad“ z roku 1919...
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sila zvláštní článek o absolutní neplatnosti mnichovské dohody „se všemi
z toho vyplývajícími důsledky“, fakticky ale smlouvou Praha příliš nezískala.91 Během tří týdnů po jejím podpisu Kádár pod nátlakem Brežněva
(a ovšem i W. Ulbrichta a W. Gomułky) kapituloval, a odsouhlasil maďarskou účast při invazi do ČSSR.92
Když došlo v noci z 20. na 21. srpen k agresi vojsk Varšavského paktu
proti Československu, zúčastnila se jí maďarská lidová armáda v podobě vyslání jediné zesílené motostřelecké divize do prostoru mezi Váhem a Dunajem, z větší části osídleného maďarskou menšinou.93 Komplikace, které tato
akce vyvolala (okupační vojska měla totiž zpočátku převzít na obsazeném
území i veřejnou správu) ale vedla velení v Budapešti rychle ke snaze o její
odvolání, k němuž došlo – jako první z invazních vojsk – už počátkem podzimu téhož roku. V oficiální interpretaci se ostatně „internacionální pomoc“
vzájemnému poměru nijak nedotkla, a státní tajemník pražského MZV
V. Pleskot ještě při výměně ratifikačních listin ke smlouvě z 14. 6. 1968 prohlašoval, že vztahy „jsou charakterizovány upřímným přátelstvím i obapolně
prospěšnou spoluprací…“94 Bez ohledu na to se ale důsledky invaze nemohly
nepromítnout též do mnoha rovin vztahů mezi oběma zeměmi, a to nejen
vzedmutím protimaďarských nálad na Slovensku. Své pozice postupně upevňující „normalizační“ vedení KSČ celkem pochopitelně nemělo vůči „liberálnějšímu“ kádárovskému režimu důvěru, a třebaže G. Husák v roli šéfa ÚV
KSČ navštívil Budapešť již pár měsíců po svém dosazení, právě v něm (vedle
soudruhů ve východním Berlíně) nalezly maďarské reformy přelomu šedesátých a sedmdesátých let největšího kritika.

6.
Ke skutečnému zahájení nových intenzivnějších vztahů mezi novým československým vedením a Kádárovým establishmentem došlo postupně od počátku sedmdesátých let. Už v únoru 1971 navštívil Budapešť nedávno jmenovaný předseda vlády Lubomír Štrougal, do jehož kompetence pak náležela
„praktická“ část náplně vztahů mezi oběma státy až do konce osmdesátých
let, aby se svými maďarskými protějšky v čele s J. Fockem mj. projednal
otázku nové dlouhodobé obchodní dohody na příští pětiletí i koordinaci ná91) Srov. text smlouvy tamtéž, s. 165–166.
92) Výrazem tohoto obratu byl mj. dopis J. Kádára předsednictvu ÚV KSČ z 5. července, v němž
bylo již vyjádřeno „vážné znepokojení“ ze situace v ČSSR. MSČSK, I, č. 84, s. 260–261.
93) Srov. např. I. PATAKY, Zatiahnutie Maďarska a maďarskej ludovej armády do agresie, zvl.
s. 66–69.
94) Projev V. Pleskota z 11. 4. 1969 viz v: DČZP, 1969, s. 75–76.
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rodohospodářských plánů.95 Ve druhém červencovém týdnu téhož roku pak
Maďarsko navštívil i prezident Ludvík Svoboda, který v hlavním politickém
projevu v Csepelu zdůraznil význam příznivého rozvoje vzájemných vztahů,
i když jinak se atmosféra (i dikce projevů) již nesly zcela v duchu nového
pražského normalizačního slovníku.96 Z politického hlediska byla pro čs.
stranu jediným ziskem otevřená podpora Budapešti postoji ČSSR v otázce
absolutní neplatnosti Mnichova při jeho negociacích s Bonnem. Rozvoj autentických bilaterálních vztahů byl ostatně nejen v rovině politické, ale – přijetím Programu komplexního rozvoje RVHP v červenci téhož roku – i v oblasti kooperace hospodářské zcela zatlačen „multilaterální“ spoluprací
řízenou přímo Moskvou.
Pro pražské stranické vedení byl Kádárův režim nejspolehlivějším partnerem v období mezi potlačením někdejších reformních plánů z konce šedesátých let (jež znamenalo i odchod jejich politických protagonistů v čele s premiérem J. Fockem a též R. Nyersem), a hospodářskou krizí Maďarska
vynuceným návratem k opatrným reformám na konci sedmé dekády.97
V těchto letech došlo k poměrně intenzivním vztahům jak na úrovni stranických (a státních) špiček, které zahájila nová návštěva J. Kádára v Československu v dubnu 1974, tak na úrovni předsedů vlád, symbolizovaná prakticky
každoročními recipročními návštěvami premiérů L. Štrougala a J. Focka,
resp. od r. 1975 György Lazára v metropolích, většinou s jistými reálnými
„praktickými“ výsledky. Už při zmiňované první Kádárově návštěvě byly definitivně schváleny rámcové projekty výstavby tzv. vodních děl GabčíkovoNagymaros, konkrétní smlouvy o tomto projektu pak podepsal G. Husák již
jako prezident ČSR při své návštěvě Budapešti v září 1977.98 Byla podepsaná
i nová pětiletá dohoda o výměně zboží na léta 1976–80, předpokládající mj.
každoroční nárůst vzájemného obchodu o 10 %, československá strana pak
přistoupila i k poměrně rozsáhlým hospodářským investicím v Maďarsku, jejichž nejviditelnějším projevem byla jednak výstavba několika větších elektráren, jednak společná účast na některých větších investicích v rámci RVHP,
mj. maďarského úseku jadranského ropovodu Adria a také dálkového elek-

95) Srov. komuniké z 24. 2. 1971, DČZP 1971, s. 39–40. Zmíněná Štrougalova návštěva byla jen
první z jeho pěti samostatných cest do Maďarska v letech 1971–1987,
96) Část projevů L. Svobody a předsedy prezidiální rady Maďarska P. Losoncziho viz v: DČZP 1971,
s. 144–152. Již pouhá dikce Svobodových projevů, stejně jako jejich obsah přitom – zvláště
v komparaci s jeho projevy při návštěvě Polska v září 1969 – dostatečně vypovídají o posunech,
jimiž komunistické vedení ČSSR (a ovšem i prezident sám) v tomto období prošlo.
97) K tomu např. E. IRMANOVÁ, Kádárismus – vznik a pád jedné iluze, s. 53–61.
98) Srov. komuniké z těchto návštěv v: DČZP 1974, 95–98, resp. DČZP 1977, s. 330–336.
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trického vedení z ukrajinské Vinice do maďarského Gödu via Albertisa.99 Bilaterální spolupráce, o níž straničtí šéfové při vzájemných schůzkách neopomněli nikdy zdůraznit, že „se rozvíjí na zásadách marxismu-leninismu
a v duchu proletářského internacionalismu“, tak přinášela řadu praktických
rezultátů, i když samozřejmě zdaleka ne vše ve vztazích mezi dvěma „satelity“ Moskvy bylo ideální.100
Ještě počátkem osmdesátých let vyznívala komuniké a prohlášení při vzájemných návštěvách G. Husáka, J. Kádára, L. Štrougala a G. Lazára plně
v duchu reál-socialistického optimismu. Např. při druhé Husákově prezidentské návštěvě Budapešti v září 1982 (kdy vyznamenal Kádára řádem K. Gottwalda) bylo deklarováno, že dosavadní výsledky spolupráce „vytvářejí dobré
předpoklady pro jejich další všestranné prohlubování.“101 Obě strany mj. vyslovovaly podporu režimu generála W. Jaruzelského v Polsku, bylo přistoupeno k realizaci nové dlouhodobé smlouvy o výměně zboží, zakotvující dosud
největší kvantitu vzájemného obchodu, připravována byla i smlouva na další
pětiletí, koordinace národohospodářských plánů na období 1986–1990 a nakonec – od poloviny osmdesátých let – i tzv. Dlouhodobý program hospodářské a vědecko-technické spolupráce do roku 2000, pochopitelně odvozený
z příslušných dokumentů RVHP. Vedení MSDS muselo ale již na svém
XII. sjezdu roku 1980 konstatovat, že předcházející pětiletý plán nebylo
možno splnit, a další plány byly výrazně restringovány (byly např. změněny
původní směrnice šesté pětiletky) což se samozřejmě promítlo i do vztahů
s ČSSR, jehož vedení volilo zásadně odlišnou strategii.102 Lazárova vláda sice
ještě roku 1985 přijala program tzv. ekonomického urychlení, v následujícím
roce však došlo k výrazné hospodářské krizi, která znemožnila jeho realizaci
a přinutila maďarské vedení ke zkoumání možností radikálnějších reforem, již
nejen hospodářských, ale též politického systému, což bylo pražským sou-

99) Srov. přehledně např. D. ČIERNA-LANTAYOVÁ, in: Maďarsko, Praha 1986, zvl. s. 273–278.
100) Jednou z otázek, o nichž se oficiálně samozřejmě nehovořilo, byl problém postavení vzájemných menšin, a to nejen Maďarů na Slovensku, ale především byť méně početných Slováků
v Maďarsku. Problém se do oficiální politiky vrátil prakticky okamžitě po zhroucení obou komunistickým režimů.
101) Cit. dle společného komuniké z 13. září 1982, DČZP 1982, s. 330–331.
102) K krizi maďarského hospodářství od konce sedmdesátých let viz E. IRMANOVÁ, Kádárismus
– vznik a pád, s. 82 nn.; je třeba připomenout, že Maďarsko počátkem osmdesátých let vstoupilo jak do Světové banky, tak do Mezinárodního měnového fondu i do dalších organizací
(např. GATT), což byly kroky pro tehdejší pražské stranické vedení zcela nepředstavitelné.
103) Např. nový maďarský volební zákon z roku 1985 dokonce stanovoval povinnost dvou až tří kandidátů pro jednotlivé obvody. Mimochodem, právě parlament vzešlý z voleb podle tohoto zákona pak sehrál důležitou roli při postupné demontáži komunistického systému v zemi v letech
1988–89.
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druhům sotva po chuti.103 Deklarování další vzájemné koordinace v oblasti národohospodářských plánů, jež zaznělo ještě při poslední Kádárově návštěvě
v Praze koncem září 1985, bylo také brzy odkázáno do říše utopií.104 Nebylo
pochyb, že v uvolněných podmínkách sovětského bloku, k nimž došlo brzy po
nástupu M. S. Gorbačova, se cesty obou režimů budou vzdalovat.
Jestliže politický život Československa byl i ve druhé polovině osmdesátých let poznamenán – přinejmenším v rovině vládnoucí strany – evidentní
strnulostí, na níž mnoho nezměnila ani výměna mužů v čele KSČ, ba ani výměna vlády v říjnu 1988, vývoj v Maďarsku šel – též pod vlivem stupňujících
se ekonomických problémů – zcela odlišnou cestou. Už v červnu 1987 došlo
v Budapešti ke změně vlády, do jejíhož čela se dostal reformám nakloněný
Károly Grosz, M. Neméth, jeden z hlavních představitelů proreformního
křídla MSDS se pak stal tajemníkem ÚV pro hospodářství, což znamenalo
jednoznačné vykročení k – samozřejmě komunisticky chápané – reformě.105
Pražské vedení sice navenek oceňovalo i nadále poměr sousedních zemí pozitivně, a už při – mělo se ukázat, že poslední – návštěvě L. Štrougala v metropoli na Dunaji byla deklarována potřeba dalšího prohlubování vzájemné
spolupráce především v ekonomické oblasti. I z oficiálního komuniké,
v němž čs. strana hovořila o „zdokonalování hospodářského mechanismu“,
zatímco strana maďarská o „další reformě“, bylo ale znát vzdalování se stanovisek. Vývoj v následujícím roce to – mimo jiné i absencí vzájemných kontaktů na nejvyšší úrovni106 – jen potvrdil, aby se nakonec od počátku roku
1989 Maďarsko stalo pro pražský režim prakticky největším troublemakerem
v jeho „konzervativní“ politice.
Do revolučního „roku zázraků“ Maďarsko vstupovalo v situaci výrazně odlišné od reality ČSSR – J. Kádár byl fakticky odstaven již na jaře předcházejícího roku, ve vedení MSDS převažovali reformátoři inspirující se mimochodem i ze vzorů Pražského jara.107 Od počátku roku byly obnovován další

104) Srov. tiskovou zprávu o Kádárově návštěvě z 30. 9. 1985, DČZP 1985, s. 382–383.
105) E. IRMANOVÁ, Kádárismus – vznik a pád, s. 114–115.
106) Nepočítáme-li krátkou schůzku ministra zahraničí B. Chňoupka s jeho resortním kolegou
P. Várkonyim v Komárně 4. července 1988, pak jediným významnějším kontaktem byla krátká
informativní návštěva nového šéfa čs.komunistů M. Jakeše v Budapešti v dubnu 1988. „Nový“
maďarský ministerský předseda K. Grosz zajel do Prahy až v únoru 1989, tedy 20 měsíců po
svém nástupu do úřadu, jeho kolega L. Adamec se pak do Budapešti vypravil až v červenci
1989, mimochodem – až po návštěvě Vídně, a po další změně vlády v Maďarsku. Ve srovnání
s aktivitou ve vztazích mezi Prahou a východním Berlínem, resp. Bukureští v téže době je to
jistě pozoruhodné.
107) Bylo ostatně příznačné, že v ČSSR stále proskribovaný A. Dubček mohl poč. roku 1989 vystupovat v maďarské státní televizi, a to přes protesty čs. strany.
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politické strany, čímž vznikal via facti v jiném „reálně socialistickém“ státě
zcela nemožný politický pluralismus. Volba radikálních reformátorů do vedení MSDS, stejně jako personální rekonstrukce vlády (včetně změny šéfa
maďarské diplomacie, do jejíhož vedení se dostal pro-evropsky
orientovaný G. Horn) v dubnu t.r. znamenaly definitivní vykročení k demontáži komunistického mocenského modelu, jež vyústilo do známých rozhovorů u „kulatého stolu“, zahájených v polovině června, a pak do památné
dohody z 18. září 1989, znamenající fakticky konec komunismu v zemi.108 To
vše se ovšem muselo promítnout i do vztahů Maďarska k ČSSR, tím spíše,
že společné veledílo na Dunaji bylo reformátory odmítáno nejen z důvodů
ekologických, ale též jako symbol celé předcházející Kádárovské epochy. Ačkoliv ještě v únoru 1989 byla maďarská vláda ochotna podepsat s Prahou protokol o urychlení stavby, 13. května oznámila, že její realizaci – zatím dočasně – zastavuje.109
Federální vláda (a pak i vláda slovenská) sice ihned reagovaly prohlášením, že nebyl dodržen postup stanovený smlouvou z roku 1977 a že „ČSSR
proto trvá na pokračování a dokončení výstavby soustavy“, tím však možnosti pražského i bratislavského vedení končily. Jednání nového ministerského předsedy Miklóse Nemétha, který přijel do metropole na Vltavě
24. května, vyznělo sice ještě ve smířlivém tónu, i z textu společného prohlášení bylo ale patrné, že dohody dosaženo nebylo, a to nejen o Gabčíkovu.110
Šéf pražské vlády přijel do Budapešti už 20. 7., dohody ale opět dosaženo nebylo, a nepřinesla ji ani následná krátká Neméthova návštěva v Praze počátkem října.111 Československá strana trvala na provedení původního projektu,
maďarská naopak nyní chtěla definitivně stavbu zastavit, což také budapešťský parlament ještě koncem října schválil. Když premiér Adamec nedosáhl
změnu v maďarských postojích ani po další osobní intervenci při setkání
s Neméthem v Bratislavě koncem října (tři týdny před pádem režimu!), snažila se jeho vláda zvolit tvrdý kurs, donedávna mezi komunistickými „spojenci“ nepředstavitelný. Premiér opustil Bratislavu s prohlášením, že čs.
108) Srov. např. T. G. ASH, Rok zázraků 1989. Praha 1991; E. IRMANOVÁ, Kádárismus – vznik
a pád, s. 160 nn., etc.
109) K tomu např. J. FITZMAURICE, Damming the Danube. N. Y. – Bolder 1997.
110) M. Nemeth např. požadoval, aby se intenzifikovala bilaterální spolupráce mezi Maďarskem
a Československem bez ohledu na RVHP, atd. V otázce společného díla bylo jediným výsledkem
předložení podniku k posouzení expertním týmům. Srov. text prohlášení z 24. května 1989,
DČZP 1989, s. 384–385.
111) Bylo příznačné, že již při setkání koncem července 1989 nedošlo k vydání společného prohlášení, ale že M. Nemeth i L. Adamec vydali pro tisk deklarace oddělené, srov. DČZP 1989,
s. 531–533. Nemethova druhá návštěva v Praze 11. října byla zakončena jen tiskovou konferencí.
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strana bude ve stavbě rozhodně pokračovat, Černínský palác pak dokonce
úředně notifikoval maďarskému velvyslanci, že v případě nedodržení dohod
z roku 1977 „bude čs. strana požadovat náhradu škod…“112 Pražskému komunistickému režimu ovšem v té době již zbývalo jen pár dnů; stupňující se
konflikt okolo Gabčíkova se měl ale stát jen dalším nepříjemným dědictvím,
které pak mělo komplikovat i vztahy obou mladých demokracií.

7.
Poměr mezi Československem a Maďarskem po svržení komunistických režimů v obou zemích může sloužit za příklad, jak byl jistý idealistický entusiasmus, který byl podpořen i pocitem společného ohrožení „nejistotou“ na
Východě, poměrně rychle rozmělněn – ne-li zcela nahrazen – obnovou do
značné míry tradičních napětí a konfliktů. Nové vedení československé politiky prakticky od počátku považovalo maďarské demokraty vedle Poláků na
nejpřirozenější partnery „při procesu, který .... nazýváme návratem do Evropy“ a prezident V. Havel také již 26.–27. ledna navštívil (týden po své cestě
do Polska) i Budapešť.113 V Praze předpokládali užší koordinaci svých aktivit
s Budapeští (a Varšavou) vůči západní Evropě i vůči Moskvě, s Maďary navíc
čs. diplomacii brzy spojila i spolupráce v rámci už předtím založené tzv. Iniciativy čtyř, která se v květnu 1990 – po přistoupení ČSFR – přejmenovala
na Pentagonálu.114 Přinejmenším zpočátku se pak mohlo zdát, že se vztahy –
alespoň v rovině mezistátní – rychle připodobní novému charakteru vztahů
polsko-československých (i dalších), a už při reciproční návštěvě maďarského prezidenta Árpada Göncze v Praze v polovině července 1990 se začalo
hovořit i o přípravě nové bilaterální smlouvy o přátelství, která měla mj. nahradit již neaktuální pakt z roku 1968.115 Oficiální entusiasmus měl ale záhy
dostat – bez ohledu na stále účinkující tmel v podobě společných zájmů ve
vztahu k SSSR – vážné trhliny.
Jedním z nejvýrazněji rušivých momentů i ve vztazích mezi Budapeští
a Prahou se již v průběhu roku 1990 staly pokusy nové maďarské vlády
112) Prohlášení ministerského předsedy L. Adamce z 26. října viz v DČZP 1989, s, 754–755; text
příslušné nóty z 30. října tamtéž, s. 816–817.
113) Cit. dle Havlova projevu ve Varšavě z 19. ledna, in: V. HAVEL, Projevy 1990. Praha 1990,
s. 42–43.
114) Za jistý prolog této spolupráce bylo možno považovat už setkání vládních představitelů ČSFR,
Maďarska, Polska, Rakouska, Jugoslávie a Itálie v Bratislavě – tzv. Meeting 90 – 9. dubna 1990.
K roli tohoto později rozšířeného seskupení poč. 90. let viz např. E. CZIOMER, Rola Hexagonale w kształtowaniu jedności europejskej. Kraków 1993, zvl. kap. II a III.
115) Srov. např. R. CHMEL, Moja maďarská otázka. Zo zápiskov posledného česko-slovenského velvyslanca v Maďarsku. Bratislava 1997, s. 23–25.
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o prosazení jistých kolektivních záruk pro maďarské menšiny v sousedních
státech, které umocňovaly konflikty v této oblasti mezi Maďarskem a Rumunskem. Určité napětí, patrné již v polovině roku, neumenšovaly ani některé jistě málo šťastné výroky části maďarských politiků, např. tvrzení ministerského předsedy Joszefa Antala v září t.r., že je premiérem „patnácti
milionů Maďarů“, ani aktivity tzv. Rákocziho svazu, organizace ustavivší se
již v předcházejícím období jako údajná reprezentantka Maďarů vyhnaných či vyvlastněných v sousedních státech včetně ČSR hned po válce.116
Jestliže podobné epizody nezatěžovaly viditelněji alespoň oficiální vztahy
mezi Budapeští a Prahou (což ovšem vyvolávalo zvláště u většiny slovenské
politické reprezentace pocit malé citlivosti Čechů pro problémy Slovenska117), pak ve vztazích maďarsko-slovenských nastalo zřetelné ochlazení,
patrné už ze zrušení oficiální návštěvy tehdejšího šéfa bratislavské vlády
V. Mečiara v metropoli na Dunaji počátkem října. V Maďarsku byl ve stejném období podroben značné kritice relativně liberální jazykový zákon,
přijatý Slovenskou národní radou, o výraznější změně vlastní národnostní
politiky vůči zbývající části Slováků (fakticky hungarizovaných od počátku
šedesátých let) ale budapešťská reprezentace – zvláště premiér J. Antal –
příliš slyšet nechtěla.
Následující měsíce s zostřující se situací v SSSR reprezentace v obou zemích (spolu s Poláky) nutily k těsnější spolupráci především ve snaze co nejrychleji se zbavit formálně stále existujících pout Varšavského paktu. Šéfové
diplomacií se na tomto cíli dohodli už počátkem roku 1991, a v polovině
února došlo i k první tripartitní schůzce nejvyšších představitelů všech tří
států v Budapešti a blízkém Visegrádu, která se stala prvním vykročením
k organizování tzv. Visegrádské skupiny.118 Jednoho ze základních cílů, likvidace Varšavské smlouvy, bylo – dohodou na mimořádné konferenci Politického poradního výboru paktu v maďarské metropoli – fakticky dosaženo už
o deset dnů později. Realizace dalšího visegrádkého předsevzetí, totiž podpis
nových politických paktů mezi „trojkou“, se ale ukázala mnohem komplikovanější, ač např. šéf polské diplomacie K. Skubiszewski navrhoval, aby
116) Mezi požadavky svazu, evidentně připomínajícího Landsmannschafty vysídlených Němců, náleželo např. odsouzení tzv. Košického vládního programu z dubna 1945, náprava majetkových
křivd, atd. (Srov. k tomu R. CHMEL, Moja maďarská otázka, s. 186–187.) Bylo svým způsobem
fatální pro celé další vztahy v Podunají, že se tato hesla později dostala i do programu některých celomaďarských uskupení včetně malorolnické strany.
117) „České ucho nie je natolko nastavené na tento problém Slovenska...“, stěžoval si ve svém deníku
nejednou velvyslanec Chmel. Srov. týž, c.d., s. 75 ad.
118) Srov. např. J. FITZMAURICE, Politics and Government in the Visegrad Countries. London 1999,
kap. 13, zvl. s. 182–184.
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smlouvy byly podepsány současně hned při další schůzce prezidentů všech
tří států v Krakově na podzim téhož roku.
Vztahy mezi ČSFR a Maďarskem neodlehčil ani staronový požadavek Maďarů, zastavit i na československé straně výstavbu vodního díla Gabčíkovo
(který inicioval v květnu 1991 maďarský parlament), ani vzájemné publicistické přestřelky, vyvolávané občas jak nacionalistickými výroky části maďarských politiků, tak např. některými „energickými“ projevy šéfa slovenské
vlády V. Mečiara.119 Do přípravy mezistátní smlouvy zasahovala i nová bratislavská vláda P. Čarnogurského, cítící se dotčená údajným obcházením ze
strany federální diplomacie, navíc se obě strany nemohly dohodnout na doprovodných dopisech, v nichž měla být vyjádřena absolutní nulita mnichovské dohody (via facti zahrnující i nulitu vídeňské arbitráže). Maďarská strana
začala klást protipožadavek fakticky smluvně vyjádřené kritiky Košického
vládního programu, a na summitu v Krakově počátkem října mohla být tedy
podepsána jen smlouva čs.-polská, zatímco podpis obdobného dokumentu
čs.-maďarského byl odložen.120
Přes tyto (ale i další) disonance Maďarsko postupovalo s Česko-Slovenskem (a Polskem) především v otázkách „nejvyšší“ politiky i nadále společně,
a např. v polovině prosince 1991 podepsali zástupci všech tří států v Bruselu
současně dohodu o přidružení jejich zemí k Evropským společenstvím.121
Vztahy bilaterální a zvláště poměr maďarsko-slovenský se ale nijak výrazně
nelepšily (na počátku roku 1992 je ještě zkomplikoval návrh maďarského seskupení na Slovensku v čele s M. Durayem na teritoriální autonomii pro oblasti s maďarskou minoritou), ba bylo možno hovořit o dalším ochlazování.
Maďarská strana také začala – nejprve neoficiálně, pak i oficiálně – naznačovat možnost rozhodnutí celé kauzy Gabčíkova před mezinárodním soudním dvorem v Haagu. Navíc někteří maďarští politikové poněkud svérázně
naznačovali, že se územní klauzule Trianonu vztahovaly na hranice maďarsko-československé, nikoliv ale hranice maďarsko-slovenské [!], což jistě
v momentu rostoucího separatismu části slovenské reprezentace poměry
v Podunají neuklidňovalo. V dubnu 1992 pak Maďaři dali dokonce čs. straně
ve věci Gabčíkova jisté ultimatum (což mj. znovu oddálilo podpis připravo-

119) Např. rozruch, způsobený Mečiarovým prohlášením o údajných koncentracích maďarských
vojsk blízko slovenských hranic.
120) R. CHMEL, Moja maďarská otázka, s. 123–124, 134, 139–140 atd.
121) J. VALENTA (ed.), Máme národní zájmy. Praha 1992, s. 250. Ministři zahraniční se ve stejné
době dohodli i na koordinaci postupu vůči akcelerující jugoslávské krizi, i když maďarská diplomacie předtím naléhala na Prahu, aby neprodleně celá skupina uznala nezávislost Chorvatska a Slovinska.
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vané smlouvy), aby nakonec Budapešť těsně po další schůzce nejvyšších
představitelů visegrádské „trojky“ v Praze počátkem května sama jednostranně dohodu o výstavbě z roku 1977 vypověděla. Nebylo divu, zaznamenal-li si československý velvyslanec, že trojce „chybí pracovní, „dělný“
a upřímný ráz...“122
Jednostranný krok Maďarska ze 7. května 1992 znamenal ve svých důsledcích zatím nejcitelnější ochlazení temparatury vzájemných vztahů s ČSFR,
brzy následující parlamentní volby, z nich vzešlé málo kompatibilní národní
reprezentace a jejich následující dohoda o rozdělení již značně uvolněné federace ale vnesly i do vzájemných vztahů řadu nových rozměrů. Zatímco
poměr maďarsko-slovenský se i nadále spíše dynamizoval, nový český premiér
V. Klaus již v polovině srpna 1992 podnikl svoji první zahraniční cestu do ciziny právě do Budapešti, kde zdůraznil i v rozhovoru s premiérem J. Antalem
potřebu vzájemných korektních vztahů.123 Maďarská vláda pak sice k procesu
dělby česko-slovenské federace zachovávala až do jejího konce zdrženlivé stanovisko, řada událostí na budapešťské politické scéně z druhého pololetí toho
roku (mj. rezoluce o menšinách, vzešlá z III. světového kongresu Maďarů,124
pokusy maďarské diplomacie vyřadit Slovensko z visegradského seskupení
aj.) ale naznačovala, že problémy v této části střední Evropy vstoupily s dekompozicí ČSFR jen do jiného stadia.

122) R. CHMEL, Moja maďarská otázka, s. 209–210.
123) Tamtéž, s. 233.
124) Tento dokument, přijatý koncem srpna 1992, mj. tvrdil, že Maďaři v sousedních státech včetně
Česko-Slovenska nemohou „žít lidsky důstojným způsobem“ a žádal pro maďarské menšiny
nejen kulturní, ale také územní samosprávu, ba práva na sebeurčení.
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kapitola sedmá

Sympatie versus velmocenské zájmy:
Československo a Velká Británie

1.
Když prezident Masaryk den před Štědrým dnem roku 1918 na zasedání Kramářovy vlády skicoval linie zahraniční politiky ještě ne zcela zrozeného československého státu, zdůrazňoval, že vedle Francie (považované z mnoha důvodů za nejdůležitějšího spojence státu) „musíme získat Anglii. Že nám tak
vyšla vstříc, to je veliká věc, jest to země monarchická a přece nás revolucionáře uznala...“1 V této větě jakoby se chtěla zračit rozporuplná zkušenost,
kterou česko(slovenská) politika od první světové války s Velkou Británií, přitahující právem pozornost všech svobodomyslných Čechů hluboko od XIX.
století, učinila.
Kořeny meziválečných politických vztahů mezi Československem a Velkou Británií, které několikrát výrazně zasáhly do osudů republiky aby nakonec vyústily v mnichovské konferenci, je nutno hledat již v britské politice
vůči habsburské monarchii a tedy i „české otázce“ před a v letech první světové války. Britská vláda, ani Foreign Office neměly ve svém programu až do
léta 1918 rozčlenění rakousko-uherského soustátí, a jedinou snahou Britů
bylo zamezit úplné německé hegemonii v této oblasti. I když si část britských
ministrů uvědomovala nutnost radikálních reforem monarchie (a na podzim
1916 se v zahraničním úřadě dokonce zrodila první skica samostatného českého státu), diplomaté Jeho Veličenstva si uvědomovali, že taková alternativa

1) T. G. MASARYK, Cesta demokracie. Soubor projevů za republiky. I. 1918–1920. Praha 1933,
s. 47–48.
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přichází v úvahu jen v případě absolutního vítězství dohodových mocností
nad Německem vedenými mocnostmi ústředními,2 a to se dlouho do léta
1918 nejevilo jako pravděpodobné. Představitelé odbojové Československé
národní rady v Paříži v čele s mladým Edvardem Benešem zůstávali ostatně
vůči britské politice přinejmenším opatrní, a Beneš (vedoucí po Masarykově
odjezdu do Ruska rozhodující diplomatická jednání o uznání programu
čs. státnosti Dohodou) dokonce prosazoval „minimální“ devízu, „že se britská vláda nepostaví proti politice ostatních spojenců v našich věcech, a že
pro nás učiní aspoň to, co dříve než ona učiní některý z ostatních spojenců.“3
Československému odboji na Západě ale – vedle vývoje na bojištích světové
války – pomohl výrazně konflikt čs. legií s bolševiky na jaře 1918, a jejich následné ovládnutí jižní Sibiře českými vojsky. Především díky vystoupení čs.
sboru Britové uznali počátkem června 1918 „čs. armádu jako organizovanou
jednotku bojující ve prospěch spojenecké věci“, aby o dva měsíce později –
9. srpna 1918 – označili „Čechoslováky“ za spojenecká národ a přiznali pařížské národní radě charakter „nejvyššího orgánu československých národních zájmů a nynějšího představitele budoucí československé vlády...“4 Ne
nadarmo označili takové prohlášení doboví pozorovatelé za počátek konce
habsburského soustátí.
Bez ohledu na již koncem války se rýsující primární roli Francie v zahraniční (a obranné) politice nového československého státu její architekti v čele
s prezidentem Masarykem a E. Benešem, nyní již ministrem zahraničí, chtěli
přisuzovat důležitou roli též Velké Británii (a zpočátku i USA), k níž měl
ostatně zvláště Masaryk zřejmě intelektuálně nejblíže. Jako ideální perspektiva
bezpečnosti pro novou, demokratizovanou Evropu se ostatně rodící se pražské
diplomacii jevila další spolupráce všech tří demokratických velmocí, vtělená
původně do projektovaného britsko-francouzského spojenectví, garantovaného
USA, které bylo podepsáno v Paříži současně s versailleskou mírovou smlouvou v červnu 1919. I když tento systém padl definitivně s odmítnutím mírových
smluv v USA v následujícím roce, zůstala úzká francouzsko-britská spolupráce
jednou z programových vizí československé zahraniční politiky, k níž chtěla
mj. sama přispět, ale zde připravila Británie Čechoslovákům jedno z prvních
velkých zklamání. Nová Entente cordiale se v původní formě již neuskutečnila,
a obnovila se vlastně až koncem třicátých let...

2) Srov. např. V. ROTHWEL, British War Aims and Peace Diplomacy, 1914–1921. Oxford 1970.
3) E. BENEŠ, Světová válka a naše revoluce. Vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. Praha 1927,
II, s. 206 n.
4) Tamtéž, s. 272–283.
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Československá diplomacie se vlažností Angličanů vůči svým představám
ve střední Evropě setkala ovšem již na mírové konferenci v Paříži v roce 1919.
Britští delegáti v čele s tehdejším ministerským předsedou Davidem Lloyd
Georgem neodporovali sice většině předložených čs. požadavků (a nepoznamenali tedy formální geografické dotvoření československého státu, jako zasáhli do formování Polska), právě zásluhou Britů byli ale nástupnickým státům včetně ČSR vnuceny zvláštní smlouvy na ochranu menšin, podepsané
současně se smlouvami mírovými. Britská politika pak také vyvíjela soustavný tlak na Prahu, aby podporovala hospodářsky v obtížích se potácející
Rakousko, a nadto její delegát napomohl po porážce bolševické diktatury
v Maďarsku s etablováním tamního konzervativního, fakticky antidemokratického režimu, jenž se stal až do následující dekády nejvážnějším protivníkem Československa ve střední Evropě. Navíc si londýnská Foreign Office
i finanční kruhy až do počátku dvacátých let neustále pohrávaly s různými
úvahami o hospodářské či celní unii středoevropských států, jejichž tradiční
centrum spatřovaly ovšem ve Vídni, což samozřejmě kontrastovalo s Masarykovou i Benešovou představou „nové“ střední Evropy.5
Když Edvard Beneš v pozdním létě roku 1920 položil podpisem spojenecké smlouvy s Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců (a následným protokolem s Rumunskem) základy Malé dohody, která se měla stát fundamentem
nové středoevropské struktury, zaujal k této dosud nejvýraznější československé iniciativě Londýn vyčkávací stanovisko. Ještě na podzim téhož roku
ale Británie – tehdy prakticky jako jediná velmoc – rodící se alianci ocenila
nejen jako instrument k obraně stavu, vytvořeného mírovými smlouvami, ale
(vcelku realisticky) jako jistý pokus o sebeobranu menších států proti „nebezpečným intrikám“ Francie a Itálie. Ruku v ruce s tím se posouvalo pozitivní hodnocení vnitřní tvářnosti mladé republiky. První britský vyslanec
v Praze sir George Clerk oceňoval počátkem roku 1921 Čechy a Slováky
jako „the best of the Slav races, the steadies, the most progressive“, kteří
jsou navíc odhodláni udržovat s Británií co nejlepší vztahy, přičemž „the
moral weight and influence of Great Britain stands as height, to say the
least, as that of any Power...“6 Britové hodnotili ostatně nadmíru pozitivně
i československou politiku středoevropskou, zvláště podíl na finanční sanaci

5) Srov. např. A. GAJANOVÁ, Politika Velké Británie v Podunají po první světové válce. ČsČH 1964;
naposledy J. DEJMEK, The First Five Years of Anglo-Czechoslovak Relations, 1918–1923. Historica
5–6, 1998–1999, zvl s. 80–92.
6) Public Record Office, London, (dále jen PRO), FO 371, f. 5830. Annual Report, Czechoslovakia
1920, p. s. 10–11.
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sousedního Rakouska po roce 1922, i fakt, že se Praha snažila vést značně
samostatný kurs, a že nenapodobila Varšavu v její dalekosáhlé alianci
s Paříží.
Realističtější pozorovatelé z řad britských diplomatů sice nepochybovali,
že republice v exponovaném prostoru časem zřejmě nezbude jiná cesta, než
pevnější zajištění francouzské opory, a to již z důvodů zdejší neangažovanosti
britské. Zatím ale v Londýně uznávali snahu ČSR o jistou politiku rovnováhy
mezi oběma západními demokraciemi, což mj. E. Benešovi umožňovalo –
zvláště v letech 1922–23 – pokoušet se o prostředkování mezi oběma metropolemi, o jejichž spolupráci československá politika tolik usilovala. Evropská
politika Lloyd Georgeova kabinetu, stejně jako jeho konzervativních nástupců v čele s Stanley Baldwinem musela být ale nejen pro Čechoslováky
zklamáním – Angličané totiž důsledně jakékoliv širší závazky na kontinentu
odmítali, což vyvrcholilo pádem v letech 1922–23 sjednaného tzv. všeobecného garančního paktu, na němž se mj. podílel jeden z předních britských
„internacionalistů“, lord Cecil. Názory pražských demokratů na řadu klíčových otázek, např. Německo i Rusko, se v té době blížily sice více britské než
francouzské optice, vedoucí čs. diplomacie museli ale nakonec – definitivně
na přelomu let 1923–24 – volit mezi sympatií Londýna a reálným zájmem Paříže. Ještě v říjnu 1923 prezident Masaryk spojil svoji oficiální návštěvu Francie s politicko-intelektuální cestou do Velké Británie, aby – jak deklaroval
před novináři – obnovil „přátelství, která získal v anglických kruzích za
svého dvouletého pobytu v Anglii v době světové války“. V metropolích na
Seině i na Temži také plaidoval, „aby [francouzsko-britská] Dohoda byla ...
upevněna“, mj. i vzhledem k zájmu malých evropských národů.7 I Masaryk
ale věděl, že jsou to – alespoň zatím – jen přání; ostatně již o dva měsíce později byl v Paříži definitivně sjednán text čs.-francouzské smlouvy o přátelství, kterou pak v lednu následujícího roku E. Beneš slavnostně (a k malé radosti Britů) podepsal.8
Poslední reálná šance na získání byť nepřímé britské záruky pro středoevropský status quo, a tedy i Československo se objevila v průběhu roku
1924, kdy nejprve v Británii, a pak i ve Francii nastoupily vlády levice, resp.
levého středu, jejichž zahraničně-politické vize se shodovaly více než názory
francouzské pravice a anglických konzervativců. První labouristická vláda
Ramsaye MacDonalda sice odmítala závazky, jak je předjímal zmiňovaný
7) Srov. texty všech Masarykových projevů z této cesty v: T. G. MASARYK, Cesta demokracie. II.,
Praha 1934, s. 419 nn., cit. ze s. 461 a 463.
8) Viz zde v následující kapitole.
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univerzální garanční pakt, podpořila ale projekt tzv. Protokolu o pokojném
vyřizování mezinárodních sporů, na jehož textaci se mimochodem koncem
léta 1924 vydatně podílel opět šéf československé diplomacie. Tento dokument, vešlý později ve známost jako Ženevský protokol, předpokládal, že
každý stát, který nebude ochoten podrobit se při řešení sporu mezinárodní
arbitráži či Společnosti národů, může být prohlášen za agresora, a pro takový případ dokument počítal s povinným užitím sankcí všeho druhu.9 Velkorysý projekt, nabízející skutečně i menším evropským státům včetně Československa značné bezpečnostní záruky, ale sdílel osudy mnoha
průkopnických vizí v mezinárodně-právní oblasti. Labouristé, z jejichž zahraničně-politické koncepce přímo vycházel, totiž ještě na podzim 1924 prohráli volby a nová konzervativní vláda S. Baldwina projekt, předjímající samozřejmě možnost britského angažování i mimo oblasti tradičního interesu
Británie odmítla na jaře následujícího roku ratifikovat.
Jediným závazkem na kontinentu, který byla v polovině dvacátých let
alespoň část vládnoucí anglické konzervativní elity ochotna přijmout (a –
jak ukazovaly tvrdé diskuse uvnitř Baldwinovy vlády, ani ten zdaleka ne jednoznačně10), byla garancie stávajících německo-francouzských hranic. Proto
britská diplomacie podpořila počátkem roku 1925 německou iniciativu
v podobě návrhu tzv. Západního garančního paktu, jehož vleklé vyjednávání
mezi Berlínem, Paříží a Londýnem vyústilo nakonec v říjnu 1925 do Locarna. Beneš, který si uvědomoval nebezpečí podobného dělení evropské
bezpečnosti, se ještě na jaře 1925 pokoušel přesvědčit tehdejšího šéfa Foreign Office, Austina Chamberlaina, aby namísto padlého Ženevského protokolu Britové podpořili alespoň nějaký širší bezpečnostní systém, který by zahrnul i střední Evropu. Brzy však dospěl k poznání, že „Anglie nepřijme
v blízké budoucnosti nic protokolu podobného... [nabídku Západního
paktu] bude považovat patrně za svou poslední...“ Praze se tedy – i z důvodu
ohledu na Paříž – nezbylo, než akceptovat tento přístup a snažit se alespoň
prosadit do předjímaného rámce maximum možného pro vlastní stát, což se

9) Srov. detailně J. DEJMEK, Politické vztahy Československa a Velké Británie v době první labouristické vlády (leden–listopad 1924), in: Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám prof. J. Valenty, Praha 2000, s. 321–327.
10) Je třeba připomenout, že na jaře 1925 došlo ke střetu mezi částí konzervativců, vedených tehdejším ministrem zahraničních věcí A. Chamberlainem, ochotným k částečnému angažování se
v Evropě, a „skalními“ imperialisty, k nimž tehdy náležel i kancléř pokladu W. Churchill, volajícími po výlučné orientaci na problémy vlastního Impéria; srov. např. D. JOHNSON, The Locarno
Treaties, in: D. WAITES (ed.), Troubled Neigbours. Franco-British Relations in the Twentieth Century. London 1971, s. 100–124.
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konec konců – v podobě nové garanční smlouvy čs.-francouzské – zčásti
podařilo.11
Podpis tzv. Západního garančního paktu v Locarnu 16. října 1925, jímž
byly završeny dřívější tendence politiky Londýna vůči kontinentu, ovšem znamenal, že Velká Británie nyní k Československu (ani k dalším státům v této
oblasti) neměla jiných závazků nežli těch, jež pro ni plynuly z Paktu Společnosti národů, a jež byly totožné např. s její vazbou ke kterékoliv zemi v latinské Americe. Tento nový rámec vztahů se formálně nezměnil až do podzimu 1938, když odrážel reálně britský interes v centrální Evropě, který
nemohla – jak ukázal neúspěch různých polských iniciativ – změnit ani
žádná případná snaha čs. diplomatů.

2.
Vztah Velké Británie ke střední Evropě skutečně nepatřil – což E. Beneš
a jeho diplomaté nemohli nebrat v úvahu – k problémům, jež by přinejmenším do počátku druhé poloviny třicátých let vzbuzovaly vážnější zájem
britských politiků, tím méně pak širší politické veřejnosti. Dlouholetý vyslanec republiky u Svatojakubského dvora (a budoucí ministr zahraničí)
Jan Masaryk to přesvědčivě resumoval již počátkem roku 1928 – „Anglie,
byť by měla ty neb ony povrchní sympatie k problémům netýkajících se
britského impéria, jest plně zaměstnána otázkami direktně se jí týkajícími
a věcem, které se např. nám zdají vitálně důležitými, nevěnuje té pozornosti, kterou by i já předpokládal... Očekávat... nějakou aktivní nebo vyslovenou pomoc ze strany anglické v našem zápase o stabilizaci a uklidnění
střední Evropy by bylo naivní. Jak jsem již mutatis mutandis několikrát
upozorňoval, z Londýna do Šanghaje je mnohem blíže než do Košic...“12
K tomu přistupovaly další faktory, vzdalující zájmy Prahy a Londýna, např.
v Anglii značně rozšířená sympatie pro tehdy nejvážnější soupeře ČSR
v Podunají, Maďarsko, soustavně živené propagandou Budapešti, relativně
pozitivní vztahy mezi Británií a fašistickou Itálií ve druhé polovině dvacátých let, atd. Všechny tyto okolnosti přispěly k tomu, že bez ohledu na
prakticky bezkonfliktní ráz vlastních bilaterálních vztahů britsko-československých ustoupil v zahraniční politice Prahy anglický „faktor“ po roce
1925 velmi zřetelně do pozadí.13

11) Srov. následující kapitolu.
12) Archiv Ministerstva zahraniční (dále jen AMZV), PZ Londýn 1928, zpráva z 4. 1. 1928.
13) Srov. podrobně J. DEJMEK, Československo-britské politické vztahy v rámci locarského systému
(1925–1936). Moderní dějiny 6, 1998, s. 7–98.
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Nutno poznamenat, že řada diplomatických aktivit Československa,
např. role, jakou hrál E. Beneš při vstupu Německa do Společnosti národů,
další pokusy o rekonstrukci hospodářských a politických vztahů ve střední
Evropě, i aktivity na půdě Společnosti národů, zvláště přípravy v procesu
odzbrojování, se těšily uznání Angličanů bez ohledu na jejich politickou
orientaci. Britský pohled na řadu problémů byl ovšem odlišný, a občas –
např. právě při odzbrojovacích jednáních – se nutně dostával s přístupem
diplomacie ČSR (jako zástupkyně zájmů malého státu) do kolizí. Jestliže
totiž Britové zdůrazňovali, že hrozbou pro evropský mír není jen tajné
zbrojení některých států, tedy zvláště Německa a případně SSSR, ale prostě udržování nadměrných vojenských kontingentů vůbec (čímž britská kritika myslila především na Francii), náleželo Československo k těm státům,
které prosazovaly primát zajištění bezpečnosti nad odzbrojením, což jeho
diplomaty nutně vedlo k úzké spolupráci právě s politikou francouzskou,
vycházející z téže filozofie. Když se pak E. Beneš podílel na vlastní odzbrojovací konferenci v letech 1932–33 na vypracování některých projektů,
které spojovaly princip nenarušitelnosti mírových smluv, závazků o neútočení, odzbrojení a vzájemné pomoci v případě napadení (zvláště tzv. Herriotův Konstruktivní plán), narazily podobné vize na nesouhlas opět
i z britské strany.14 Právě anglická diplomacie pak – vedle Italů – prosazovala již do řešení sporů okolo otázek odzbrojení princip spolupráce čtyř západních velmocí, což se poprvé ukázalo na podzim 1932 uznáním zásady
Gleichberechtigung ve zbrojních otázkách pro Německo. Odtud byl již jen
krůček k akceptování řešení evropských problémů formou rozhodování velmocí obecně, s nímž si pohrával italský diktátor B. Mussolini, a který pak
právě britská vláda v březnu 1933 – při zájezdu tehdejšího premiéra
R. Macdonalda do Říma – byla ochotna akceptovat.15 I když projekt takového velmocenského direktoria, vtěleného do tzv. Paktu čtyř, ztroskotal mj.
pod diplomatickým tlakem, jež vyvíjely menší státy vedené ČSR a Polskem
a také Francie, hrozba bezohledného rozhodování problémů hlasy velmocí
již z evropské politiky nevymizela, aby v brutální podobě vyústila do mnichovské konference o pět let později.
Kvalitu britsko-československých vztahů zpočátku výrazněji neovlivnilo
ani etablování nacistické diktatury v Německu v roce 1933. Anglické vládní
kruhy i veřejnost sice reagovaly značně kriticky na řadu kroků nacistického
14) K tomu např. A. HARASIMOWICZ, Dyplomacja brytyjska wobec zagadnienia rozbrojenia
1921–1937. Lodž 1990, zvl. kap. III.
15) Srov. např. Z. MAZUR, Pakt Czterech. Poznań 1979.
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režimu, především pronásledování Židů. Na straně druhé ale ani Downing
Street, ani Foreign Office nepřestaly usilovat o dlouhodobé evropské rapprochement, jehož nedílnou součástí mělo být alespoň částečné uspokojení některých požadavků Německa. Britské kabinety první poloviny třicátých let
byly ostatně konfrontovány s celou paletou problémů jak zahraničně-politických, tak finančních a hospodářských, a to v globálním rozsahu, takže musely hledat cestu k „politickému dorozumění a míru“, tedy – appeasementu.16
Vnitřní i vnější problémy celého Impéria, jeho rostoucí ohrožení na Dálném
východě expanzívností Japonska, ve Středomoří hrozbou italskou a konec
konců vlivem komunistické penetrace na různých místech Asie, limitovaly
možnosti Britů na evropském kontinentu stejně jako neochota řadových Angličanů k sociálním a finančním obětem, jež by nutně vyžádala masivní akcelerace případného znovuvyzbrojení, k němuž Londýn jen váhavě přistupoval
– především v oblasti letectva a námořnictva – až od roků 1934–35. K těmto
„objektivním“ kořenům appeasementu přistupovaly i faktory další, např. přesvědčení velké části britských politiků o možnosti dlouhodobé dohody s „dynamickými“ diktátory, B. Mussolinim a zvláště A. Hitlerem, stejně jako jejich
konec konců tradiční pohled na centrální část kontinentu jako na doménu německého vlivu. I když se tyto principy ve své rigidní podobě (jako tzv. aktivní
appeasement) do vlastní zahraniční politiky Velké Británie prosadily až od
jara 1937, po nástupu vlády Neville Chamberlaina, řada z jejich východisek
nebyla cizí ani jeho předchůdcům. Beneš mohl např. v dubnu 1935 při pražské návštěvě tehdejšího lorda-strážce pečeti (a budoucího šéfa britské diplomacie) Anthony Edena ujišťovat, že ČSR „jde a půjde se západními velmocemi, ale tyto musejí mít pevnou a jasnou politiku, a vědět, že bude-li
porušen mír na východě nebo ve střední Evropě, přejde to i na Evropu západní...“17 Tak daleko ale z Londýna tehdy nedohlédli, a ani nechtěli dohlédnout.
Pražská politika hleděla nicméně využít každé příležitosti, aby Velkou Británii svázala s programem kolektivní bezpečnosti, která jedině mohla diktátory zastavit. Nejvýrazněji se to projevilo od léta 1935, kdy se rýsovala italská agrese proti Etiopii, která ohrožovala potenciálně i britské zájmy ve
východní Africe, a tedy vzbuzovala energický odpor Londýna. Ačkoliv si
Beneš uvědomoval, že tento obrat v britské politice, která se nyní zaštiťovala

16) Srov. např. G. SCHMIDT, The Politics and Economics of Appeasement. British Foreign Policy in the
1930s. Leamington, Spa 1986, passim, nejnověji P. SHEN, The Age of Appeasment. The Evolution
of British Foreign Policy un 1930s. Phoenix 2000.
17) AMZV, Telegramy odeslané, 1935, č. 107–127/35, Benešovo hodnocení rozhovorů s A. Edenem.
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platformou Společnosti národů, pramení především z interesů vlastního Impéria, neváhal britské aktivity proti fašistické Itálii podporovat, i když důvodů
k jeho vystoupení po boku Angličanů bylo více. Když pak 2. října 1935 Itálie skutečně napadla vojensky Etiopii, schválilo shromáždění Společnosti národů právě pod předsednictvím šéfa čs. diplomacie (a za spolupráce s Brity)
první sankce proti útočníkovi. Nezvyklou britskou podporu této kolektivní
akci proti agresorovi se pak v Praze snažili oceňovat jako počátek celkového
obratu v pohledech Londýna. E. Beneš deklaroval, že Anglie „učinila ze Společnosti národů efektivní politický faktor pro obranu míru v Evropě..., ba dospěla k závěru, že je příliš hluboce zainteresována na evropském kontinentu,
nežli aby se od něj mohla izolovat...“18 Britové ale tuto vizi československých
politiků nevyplnily, což demonstrovala již jejich fakticky bezzubá reakce na
německý vpád do demilitarizované zóny v Porýní v březnu 1936, pro strategické zájmy ČSR a dalších středoevropských států mnohem důležitější. Ačkoliv Hitler tímto krokem mj. roztrhal také smlouvy z Locarna, právě britská
politika ihned zrazovala Paříž (a tedy i její spojence včetně Prahy), aby spokojila s formálním protestem a přistoupila k novému vyjednávání s Berlínem.19 Tato jednání o „nové Locarno“ mezi Londýnem, Paříží a Berlínem pokračovala až do poloviny roku 1937, avšak nevedla ani k vytvoření nové
bezpečnostní struktury pro evropský Západ, natož aby nabídla cokoliv státům v Evropě centrální.
Britský zájem o Československo v té době skutečně narůstal, nikoliv ale ve
formě podpory poslednímu „bastionu demokracií“ v této části evropského
kontinentu, jak si to představoval E. Beneš, tehdy už prezident republiky. Již
britská zahraniční politika v čele s A. Edenem usilovala o celkovou pacifikaci
poměrů v Evropě, jejíž nedílnou součástí měla být i trvalejší détente mezi západními velmocemi a Německem, což samozřejmě vyžadovalo – alespoň
v pohledu Angličanů – i nápravu některých údajných nespravedlností, učiněných Němcům po první světové válce.20 Z této koncepce mj. pramenila
i rostoucí starost Angličanů o situaci německé menšiny v Československu, výrazně povzbuzená vítězstvím Sudetoněmecké strany v čele s K. Henleinem
v parlamentních volbách v květnu 1935, a potom soustavně prohlubovaná

18) Cit. z Benešova projevu 5. listopadu 1935, in: E. BENEŠ, The Struggle for Collective Security in
Europe and the Italo-Abyssinian War. Prague 1935, s. 27–28.
19) Srov. podrobně např. J. DEJMEK, Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta. Studie z dějin československé zahraniční politiky v letech 1936–1938. Praha 1998, zvl. s. 30–35, tam rozebrány detaily
i další literatura.
20) Srov. brilantně A. R. PETERS, Anthony Eden at the Foreign Office, 1931–1938. London 1987, zvl.
kap. 7.
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úspěšnou propagandou samotných henleinovců (podporovaných samozřejmě Berlínem) v anglickém prostředí.21
Když se po nástupu Chamberlainova kabinetu na jaře 1937 stala dohoda
s diktátory jednou z priorit nové vlády, úměrně tomu vzrostl i tlak britské
diplomacie na Prahu, aby projevovala stále větší velkorysost vůči „svým“
Němcům, za jejichž jedinou skutečnou reprezentantku byla přitom džentlmeny v Londýně uznána právě Henleinova SdP. Jeden z tehdejších Chamberlainových nejbližších spolupracovníků, lord Edward Halifax (jenž se n.b.
v únoru 1938 stal šéfem britské diplomacie) ostatně při svém neoficiálním
zájezdu do Německa v listopadu 1937 Hitlerovi přímo naznačil, že se jeho
vláda nebude stavět proti případným změnám ve střední Evropě včetně ČSR,
budou-li prováděny mírovou cestou.22 S tímto předpokladem, tedy faktickým
desinteressem Británie o další osud Československa pak také vážně kalkulovaly všechny nacistické plány agrese proti republice.
Čs. vyslanec ve Velké Británii J. Masaryk napsal už koncem února 1938,
že „nelze počítat s tím, že by nám samým bylo lze ... dostati anglickou vládu
k tomu, aby nás v našem odporu proti německému nátlaku přímo podepřela
ujištěním, že v případě agresivní německé akce by nemohla zůstati stranou.“23 O měsíc později sám ministerský předseda Chamberlain popřel, že
by jeho země mohla použít ozbrojené síly na obranu Československa proti
násilnému zakročení „vzhledem k tomu, že jde o oblasti, kde její životní
zájmy nejsou dotčeny...“24 Především z této devízy – tedy existence ČSR
mimo sektor přímého britského životního interesu – pak vycházela i celá následující mnohokrát analyzovaná politika Londýna až do konce září téhož
roku. Problém malé demokracie v centru kontinentu byl v optice britského
premiéra zcela podřízen jeho vizi „vyrovnání“ s německou velmocí, na níž
měla být založena nová celková pacifikace Evropy, jež ale – jak mnohokrát

21) Přispěly k ní výrazně i zájezdy samotného K. Henleina a dalších politiků z řad strany do Velké
Británie v letech 1935–38, při nichž se podařilo lídrovi SdP přesvědčit nezanedbatelnou část britských politiků a diplomatů, že není stoupencem nacismu, ale demokratickým konzervativcem,
usilujícím jen o nápravu „křivd“ spáchaných československým státem na sudetském Němectvu.
Pro ČSR to mělo být z mnoha důvodů fatální až do léta 1938, neboť Britové se pak skutečně
vážně zabývali myšlenkou, vnutit Benešovi SdP (napojenou přitom přímo na Berlín!) do pražské
vládní koalice. Srov. např. J. W. BRUEGEL, Czechoslovakia before Munich. The German minority
Problem and British Appeasement Policy. Cambridge 1974, zvl. kap. 10 a 11, naposledy J. DEJMEK, Britská diplomacie, Československo a sudetoněmecká strana (1935–1938). Moderní dějiny
9, 2001, s. 161–236.
22) A. ROBERTS, The Holy Fox. A Life of Lord Halifax. London 1991, s. 66–69.
23) AMZV, PZ Londýn 1938, Masarykova zpráva z 24. 2. 1938.
24) Srov. N. CHAMBERLAIN, The Struggle for Peace. London 1941, s. 144–145.
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upozornila řada historiků – spočívala na celém vějíři chybných východisek
i závěrů. Downing street nejen podcenila strategickou důležitost ČSR
(a navíc podlehla lživé propagandě vůdců SdP a jejich spojenců), ale především uvěřila, že s Hitlerem je možná trvalá racionální dohoda, vyjde-li se jeho
– v interpretaci appeaserů částečně oprávněným – požadavkům vstříc. Takové přesvědčení nakonec – ovšem vedle takřka panické hrůzy z války, evidentně v té době přemrštěné – dovedlo ministerského předsedu britského impéria k nedůstojným cestám za nacistickým diktátorem do Berchtesgadenu
a Godesbergu, aby se nakonec znovu sešli na právě Chamberlainem inspirované konferenci v Mnichově.25
Mnichovskou dohodou z 30. září 1938, kterou bylo Československo přinuceno vzdát se výrazné části svého teritoria, se ovšem současně Velká Británie (i Francie) tzv. dodatkem zavazovala k mezinárodním zárukám čs. nových hranic.26 Po vyplnění dalších požadavků se k nim mělo připojit
i Německo a Itálie, což mělo dotvořit nový bezpečnostní rámec okleštěné
Druhé republiky. Její diplomacie, která jinak vyplula cele proněmeckým kursem, si také tyto smluvně přislíbené záruky ponechávala jako svůj poslední
trumf pro udržení křehké samostatnosti. Britská vláda, uvědomující si reálnou nemožnost případného vyplnění těchto záruk, nebrala však svůj závazek
z Mnichova doslova. Již v prosinci 1938 sdělil tehdejší vyslanec v Praze
B. Newton ministru zahraničí Fr. Chvalkovskému, že „the English are not
prepared to give a guarantee which they could not keep in operation“, a že
pro Londýn přichází v úvahu jedině taková podoba garancií, jestliže na ní
budou participovat tři ze čtyř mnichovských velmocí.27 Z takové devízy
ovšem plynula také faktická nečinnost Britů v osudných hodinách
14. a 15. března 1939, kdy Hitler zasadil Česko-Slovensku poslední úder.
Britská politika přijala – jak ukazoval např. projev premiéra Chamberlaina
16. 3. 1939 – poněkud alibisticky část německé teze o vnitřním rozkladu
Druhé republiky, a spokojila se s formálním diplomatickým protestem v Berlíně. Okupací českých zemí byl ale přece jen zničen duch appeasementu, což

25) Nejlepší pohled z britské strany nabízí R. A. C. PARKER, Chamberlain and Appeasement. London 1995, zvl. kap. 7 a 8, naposledy D. DUTTON, Neville Chamberlain. London 2000, zvl.
kap. 3 a 4.
26) „His Majesty’s Government in the United Kingdom and the French Government have entered
into the above agreement [Mnichovské dohody-JD] on the basis that they stand by the offer …
relating to an international guarantee of the new boundaries of the Czech [!] State against
unprovoked aggression…“ Srov. text v: J. Dejmek et cons. (eds.), DČZP XX/2, Československá
zahraniční politika v roce 1938, č. 777, s. 454.
27) AMZV, Kabinet 1938, Záznam rozhovoru F. Chvalkovský – B. Newton z 10. 12. 1938.
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vydatně přispělo k tomu, že vláda Jeho Veličenstva byla sotva o pár týdnů později ochotna přijmout přímé závazky i ve středu Evropy vůči Polsku a Rumunsku, kterým se do té doby houževnatě bránila.28 Česká tragedie tak přispěla k tomu, aby se Velká Británie brzy stala rozhodující silou v zápase za
svobodu Evropy.

3.
Období druhé světové války bylo érou zdaleka nejtěsnějších vztahů Čechoslováků s Velkou Británií, když byly – jedinkrát ve své historii – osudy obou
národů doslova existenciálně spjaty. Londýn se stal jedním z center nové
československé zahraniční akce vzápětí po německé okupaci českých zemí,
což bylo jen zvýrazněno po té, co se sem vrátil z USA někdejší vyslanec
(a budoucí ministr zahraničí exilové vády) J. Masaryk, a především po té,
co se sem navrátil z USA ex-prezident E. Beneš. Beneš pak ještě v létě 1939
zvolil programově britskou metropoli za „ústřední sídlo odboje“, a zde se
mu také již koncem července téhož roku dostalo – byť zatím pouze morálního – příslibu od Winstona Churchilla, budoucího válečného vůdce Británie, že „vždy bude pracovat k odčinění toho hrozného hříchu, který byl
na Československu spáchán“, a že „mír, který teprve bude tvořen, nebude
dělán bez Československa.“29 Benešova primární orientace na Velkou Británii byla pak ještě posílena v první fázi války i v souvislosti s postojem
francouzské vlády k možnosti vytvoření exilové československé vlády v Paříži (i k němu osobně), aby ji definitivně završila rychlá porážka Francie
v květnu a červnu 1940.30 Ještě před francouzskou kapitulací se Beneš přihlásil k devíze W. Churchilla, nyní již ministerského předsedy, bojovat dál,
dokud hitlerovská klatba nebude z lidstva sňata – „Britské společenství národů a britský lid je rozhodnut nepovolit děj se co děj, dokud nebude
dnešní Německo přivedeno k pádu. Proto také my zde zůstáváme a zůstaneme, abychom pro svou národní budoucnost bojovali společně s tímto národem, ať se věci vyvinou jakkoliv...“31 Následující nezanedbatelná účast
několika set českých a slovenských letců v osudové letecké bitvě o Anglii
na podzim 1940 doslova naplnila tuto výzvu, Češi se stali pro Angličany

28) S. NEWMAN, The British Guarantee to Poland. Oxford 1976, zvl. kap. 5 a 6.
29) E. BENEŠ, Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. Praha 1947, s. 124–125.
30) Bylo příznačné, že Beneš uznávaný většinou exilu za hlavu nového odboje, vedl jednání o vytvoření skutečné exilové vlády, která by nahradila na podzim 1940 vytvoření Národní výbor, již od
dubna 1940 primárně s londýnskou Foreign Office. Jednání ovšem z mnoha důvodů časově překročila francouzskou kapitulaci.
31) Benešův projev z 19. 6. 1940, v: E. BENEŠ, Šest let exilu a druhé světové války. Praha 1946, s. 77.
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reálnými „minor allies“, kteří pomohli odvrátit hrozbu nacistického vpádu
na Ostrovy.
Vztah britské politiky k „československé otázce“ byl nicméně i po vstupu
Albionu do války proti Německu značně nejednoznačný a jen postupně krystalizoval do pevnějších kontur. Foreign Office sice poměrně brzy po začátku
války, ještě na podzim 1939 zařadila osvobození Československa interně mezi
své válečné cíle.32 Nyní ani později, po nástupu energického válečného kabinetu W. Churchilla to ale neznamenalo úmysl obnovení republiky v geografickém rozsahu před Mnichovem. Jestliže tedy Beneš vytkl jako základní
programové cíle odboje mezinárodní uznání exilové československé reprezentace v podobě vlády a státního zřízení, a pak totální zneplatnění mnichovské dohody se všemi důsledky (což obé mělo představovat výraz právní
kontinuity předmnichovské Československé republiky), musel o tyto premisy
svést s Brity vážný diplomatický zápas, který se měl protáhnout téměř na tři
roky, aniž by v některých nuancích zcela splnil čs. požadavky.
Beneš zahájil finální jednání o vytvoření čs. exilové vlády s britskou vládou
ve třetím červnovém týdnu 1940 a 9. 7. bylo Foreign Office oznámeno ustavení tzv. prozatímního státního zřízení, sestávajícího z prezidenta (pochopitelně v osobě E. Beneše), vlády a Státní rady jako prozatímního parlamentu.
Churchillova vláda ústy svého ministra zahraničí Halifaxe sice – dopisem
z 18. července – vyslovila ochotu „v zásadě ... uznati prozatímní československou vládu“, ovšem s výslovným odmítnutím jakýchkoliv závazků, týkajících
se budoucích hranic ve střední Evropě, a také s faktickým odmítnutím čs.
teze o právní kontinuitě předmnichovského Československa.33 Při prozatímním uznání také zůstalo, ačkoliv to znamenalo z hlediska mezinárodně-právního zařazení čs. exilových institucí až za čtyři jiné v Londýně rezidující exilové vlády. Fakticky ovšem umožnilo i toto uznání Čechoslovákům v Británii
legální existenci, což se projevilo mj. již na podzim 1940 uzavřením dohod
o postavení budované čs. armády, o jejím financování, ale i o právu disponovat čs. zlatem, uloženým v anglických bankách, atd. Britové pak sice odmítli čs. prezidentem žádané prohlášení, že „mnichovský diktát neexistuje“,
sám Churchill však v den druhého výročí Mnichova zopakoval zásadní odmítnutí „uznati jakékoliv brutální výboje Německa ve střední Evropě“ s tím,

32) Srov. k tomu např. H. HANAK, President Beneš, Britové a budoucnost Československa, 1939–1945.
Historie a vojenství 1995, č. 1, s. 14 n.; v širších souvislostech např. Ch. HILL, Cabinet decisions
on Foreign policy. The British experience, October 1938–June 1941. London 1991, kap. 4 a 5.
33) Srov. příslušnou korespondenci k tomu např. v AMZV, Londýnský archiv-důvěrný, kart. č. 160,
český překlad dopisů v: E. BENEŠ, Paměti. Od Mnichova k nové válce, s. 157–159, 160–162.
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že „obnova československé svobody je ... jedním z hlavních válečných cílů.“
Ve věci definitivního uznání čs. vlády, jež by vyrovnalo její postavení s ostatními exilovými reprezentacemi, musel ale Beneš i čs. ministerstvo zahraničí
v čele s J. Masarykem a zvláště státním tajemníkem Hubertem Ripkou vyvíjet ještě řadu měsíců tuhou iniciativu. Teprve v polovině července 1941, až po
celkové proměnně evropské situace v důsledku přepadení SSSR Německem,
přinesla rezultát v podobě dopisu ministra zahraničí A. Edena z 18. 7. 1941,
mj. oznamující, že „vláda Jeho Veličenstva považuje nyní právní postavení
presidenta a vlády ČSR za totožné s postavením ostatních spojeneckých hlav
států a vlád, nyní sídlících v této zemi...“34 Bylo však více než symbolické, že
ministru Masarykovi byl tento dopis doručen o několik hodin později, než
bezpodmínečné uznání vlády ze strany SSSR...
Definitivní uznání exilové československé vlády neznamenalo ani nyní ze
strany Londýna akceptování Benešem prosazované teorie právní kontinuity,
což se mj. projevovalo např. v britském pohledu na čs. vládou stanovený počátek nepřátelství mezi ČSR a Německem v září 1938, i v postoji k platnosti
Mnichova.35 Pro československou stranu mělo přitom prosazení svých východisek význam, který dalece přesahoval mezinárodně-právní disputace. Od
problému absolutní neplatnosti (a též nelegitimnosti) Mnichova se samozřejmě odvíjelo prosazení obnovy hranic První republiky (se všemi důsledky), ale souvisel i se stále zřetelněji se rýsujícím programem transferu
alespoň podstatné části německého obyvatelstva z ČSR, i z dalšími problémy, např. případnými reparačními nároky poválečnými. Zvláště od počátku roku 1942 proto prezident i zástupci exilového Zamini vyvíjeli na Brity
tlak k přinejmenším principiálnímu odmítnutí platnosti mnichovské dohody,
ti však nejen nepřijímali část čs. argumentace, ale navíc podmiňovali takový
krok dohodou čs. reprezentace se socialistickým exilem sudetoněmeckým,
jež byla – dodejme – vzhledem k politickým představám W. Jaksche prakticky nemožná.
Československé straně nakonec významně pomohlo „zviditelnění“ odboje
v podobě atentátu na R. Heydricha, a pak především následná brutální odveta Němců.36 Už počátkem července 1942 Britové vyjádřili ochotu prohlásit Mnichov za neplatný, byli však ochotni jej „delegalizovat“ až od momentu

34) Tamtéž, český překlad E. BENEŠ, Paměti. Od Mnichova k nové válce, s. 186–188.
35) Srov. detailně J. KUKLÍK, Londýnský exil a obnova československého státu, 1938–1945. Praha
1998, kap. IV.
36) Srov. o těchto souvislostech naposledy C. MACDONALD, Úder z Londýna. Atentát na obergruppenführera Reinharda Heydricha. Praha 1996.
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německé okupace českých zemí, a tomuto pohledu zůstali věrni i v následujícím období. Vyjadřoval jej i projev šéfa britské diplomacie Edena z 5. srpna
téhož roku – „...vzhledem k tomu, že Německo záměrně zničilo dohodu týkající se Československa, které bylo dosaženo roku 1938, vláda Jeho Veličenstva se pokládá za zbavena všech závazků v tom směru při konečném určení československých hranic ke konci této války vláda Jeho Veličenstva
nebude ovlivňována jakýmikoliv změnami, učiněnými během a od roku
1938...“37 Nebylo divu, nazval-li Beneš sám toto stanovisko, vtělené do příslušných dopisů ministrů zahraničí z téhož dne, „velkým zadostiučiněním“,
„skutečnou smrtí všeho toho, čeho výrazem byl Mnichov...“.38 Již počátkem
července 1942 britský kabinet přijal též zásadu transferu německých menšin
ze zemí střední a východní Evropy „v těch případech, kdy se to bude zdát nezbytné a žádoucí“, což mělo výrazně usnadnit prosazení a legitimizaci poválečného odsunu Němců z Československa.39
Československý exil se samozřejmě snažil vedle právní likvidace Mnichovské dohody vytvořit ještě v době války základy bezpečnosti budoucího,
obnoveného státu, jejichž fundamentem měla být (Benešem ostatně i ve třicátých letech prosazovaná) spolupráce velkých anglosaských demokracií,
zvláště samotné Anglie s SSSR. Čs. vláda proto z pochopitelných důvodů
uvítala v květnu 1942 podpisem spojenecké smlouvy formálně ztvrzenou britsko-sovětskou alianci,40 a Beneš projevil vzápětí iniciativu obnovením, resp.
rozšířením smlouvy s SSSR z roku 1935 k této alianci přistoupit, a to jak
z důvodů bezpečnostních, tak z důvodů vnitřních. Naděje, že se právě Velká
Británie a Sovětský svaz stanou – řečeno s H. Ripkou – „hlavními strůjci nového mírového uspořádání v Evropě a zároveň také hlavními jeho ručiteli“41
se ale vzhledem k celkové koncepci britské politiky vůči kontinentu, resp.
jeho středoevropské části nemohla naplnit. Foreign Office nejpozději od poslední třetiny válečného konfliktu předjímala, že se ve východní části kontinentu prosadí dominace SSSR, přičemž – mj. vzhledem k postoji politiky
USA, a také potřebě udržet Svaz v koalici proti „ose“ – nyní ani později nehodlala riskovat pro tuto oblast případný konflikt s Moskvou. Těžiště vlastního, životní zájmu Londýna pak spočívalo jednoznačně – podobně jako
37) Čes. překlad cit. dle E. BENEŠ, Paměti. Od Mnichova k nové válce, s. 308–309. Příslušné dopisy
A. Edena a J. Masaryka viz v: E. BENEŠ, Šest let exilu, s. 465–467.
38) Cit. z Benešova projevu z 8. 8. 1942, in: E. BENEŠ, Šest let exilu, s. 164–165.
39) Srov. PRO, CAB, 66/26, WP 42/280.
40) K tomu naposledy D. CARLTON, Churchill and the Soviet Union. Manchester 2000, zvl. kap. 5.
41) Cit. dle výkladu státního ministra H. Ripky ve Státní radě 25. 6. 1942, in: H. RIPKA, S východem
a západem. Londýn 1944, s. 83 nn., tam na s. 86.
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v období meziválečném – v Evropě západní, případně ve středomoří (např.
Řecku), což mj. později svedlo Churchilla k pokusu o jisté vymezení sfér
vlivu v jihovýchodní části kontinentu při jeho návštěvě Stalina v říjnu 1944.
Interní dokumenty londýnského zahraničního úřadu napovídají, že Angličané sice chtěli podporovat zjevnou snahu „české politiky“ po rovnováze
mezi Západem a Východem, o níž čs. exilová diplomacie evidentně v letech
1942–44 usilovala, současně ale na sebe odmítali brát jakékoliv „nežádoucí
závazky“ ve středoevropské oblasti, mj. i jakékoliv případné záruky poválečné bezpečnosti Československa, včetně alianční smlouvy.42 Že ovšem tyto
postoje musely ovlivnit další zahraničně-politické úvahy čs. exilu, snažícího
se zajistit stát proti eventualitě nové německé agrese, je nasnadě.
Čs. exilová diplomacie začala – po té, co ztroskotala její vize konfederace
s Polskem, opírající se o SSSR – od jara 1943 připravovat nové spojenectví
s Moskvou, jehož druhým cílem měla být i mezinárodně-právní záruka proti
pokusu o zkomunizování Československa koncem války, Britové se ale postavili původně proti takové smlouvě. Britský postoj k čs.-sovětské smlouvě se
ovšem – definitivně po konferenci ministrů zahraničních věcí velké trojky
v Moskvě koncem října téhož roku – změnil, a Beneš nakonec podepsal pakt
s Moskvou 12. prosince 1943 s oficiálním britským požehnáním.43 Do Londýna se tedy nejen nevracel jako persona non grata, ale jeho přístup k SSSR,
usilující o konstruktivní modus vivendi s východní velmocí, se stal pro britskou
vládu v jistém smyslu vzorem, k němuž se pak snažila přimět (mimochodem
i s Benešovou pomocí) též exilovou vládu polskou. Jestliže se pak kyvadlo československé politiky skutečně vychylovalo stále více na Východ, nesporně za to
nesla vydatný díl odpovědnosti i britská politika se svými pohledy a prioritami,
v níž československá otázka prostě nikdy nebyla na předním místě. V konkrétní
podobě se to projevilo nejvýrazněji od léta 1944, v době Slovenského povstání,
znovu při osvobozování ČSR, a nakonec i v prvním období poválečném.
Londýnská exilová reprezentace v čele s prezidentem vyvíjela již od časného jara 1944 řadu iniciativ, aby získala Západ, zvláště Velkou Británii ke
spoluúčasti při obnově státu, ač bylo již zřejmé, že rozhodující roli při rozdrcení německých okupantů ve střední Evropě sehraje – se všemi důsledky –
sovětská armáda. V květnu t.r. byl učiněn čs. stranou pokus, aby Britové
(a případně Američané) uzavřeli s vládou dohodu o případné úpravě zprávy

42) Srov. k tomu podrobněji např. V. PREČAN, Vztah Britů k Československu v letech 1944–45,
in: Týž, V kradeném čase. Praha 1994, zvl. s. 40–42, kde citovány i britské dokumenty z PRO.
43) Podrobněji např. H. HANAK, President Beneš, Britové a budoucnost, s. 30–34; V. PREČAN,
Vztah Britů k Československu, zvl. s. 44–45.
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čs. území, jež by osvobodila západní vojska, a jakou již v květnu podepsali
i Sověti.44 Britské ministerstvo zahraničí, jež nepředvídalo, že by západní divize mohly dojít až na východ od Německa (bylo ostatně těsně před invazí!)
ale neshledalo potřebným se iniciativou vůbec zajímat.45 Později Angličané
neuznali za nutné ani aby jmenovali styčného důstojníka do mise čs. vládního delegáta, který měl být vyslán na teritorium osvobozované z východu.
Největší překvapení ale Beneše i čs. vojáky stihlo krátce po vypuknutí Slovenského národního povstání koncem léta 1944. Československá vláda požádala Brity (a Američany), aby povstalce podpořili bombardováním vybraných cílů, a především dodávkami zbraní přímo na Slovensko, jež bylo
v dosahu letounů ze základen v jižní Itálii. Jak Foreign Office, tak Výbor náčelníků štábů však oznámili, že Slovensko je v sovětské operační sféře a že
tedy reálná pomoc musí přijít především od Sovětů, a má-li být nějaká západní pomoc udělena, musí se tak stát s bezpodmínečným souhlasem
Moskvy. Budiž jen dodáno, že to nakonec reálnou pomoc Britů a Američanů
omezilo na minimum. Stejné hledisko bylo pak uplatněno i při posuzování
dodávek britských zbraní odboji českému koncem války v západní části republiky. České odbojové organizace v tzv. protektorátu nikdy žádnou podstatnou podporu z Británie nedostaly.
Britské ministerstvo zahraničí už v březnu 1945 uvažovalo o své politice
k poválečnému Československu, aby přijalo program, jenž měl směřovat
k tomu, aby se republika nestala sovětským satelitem, k čemuž měla konec
konců z celé středovýchodní Evropy nejvýhodnější východiska. Konkrétní
kroky ale nenásledovaly. Když se koncem dubna 1945 fakticky zhroutil
odpor Němců na západní frontě a americké divize dosáhly západních hranic
ČSR, urgoval sám W. Churchill jejich další postup do Čech – oprávněně nepochyboval, že „osvobození Prahy a co největší části západního území Československa silami [USA] by mohlo změnit poválečnou situaci v této zemi
a mohlo by také ovlivnit situaci v sousedních zemích...“46 Američtí velitelé
v čele s D. Eisenhowerem ale zastavili svůj postup po dohodě s Rusy na předem stanovené čáře v západních Čechách, a k dalším akcím je nepohnuly ani
úpěnlivé žádosti čs. vlády po vypuknutí Pražského povstání.47 Napomohli tak

44) Viz blíže v kap. 3.
45) Konkrétní dokumenty uvádí V. PREČAN, Vztah Britů k Československu, s. 46 n., nověji E. IVANIČKOVÁ, Velká Británia a slovenský odboj, in: SNP 1944 – vstup Slovenska do demokratickéj Eúropy. Bratislava 1999, s. 81–91.
46) Cit. dle W. CHURCHILL, Druhá světová válka. VI. Triumf a tragedie. Praha 1995, s. 489.
47) Srov. např. V. KRÁL, Osvobození Československa. Praha 1975, zvl. s. 328–329.
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naplnění Churchillovy prognózy, že nesehrají-li západní spojenci při osvobozování ČSR významnou úlohu, bude se ubírat jugoslávskou cestou, tj. k vítězství komunistů...

4.
Nástup nového labouristického kabinetu Clementa Attleeho koncem července 1945 znamenal z dlouhodobého hlediska nejen zásadní změnu britské
politiky vnitřní, ale též proměnu politiky zahraniční. Británie k ní byla přinucena mnohdy spíše proměňujícími se objektivními okolnostmi, mj. hospodářskými a finančními důsledky války, novým geopolitickým rozložením sil
ve světě, tj. reálnou existencí dvou supervelmocí, a pak nutností transformace
vlastního rychle se rozkládajícího impéria. Nové vedení Foreign Office v čele
s E. Bevinem přitom zvláště v letech 1945–47 poznamenala řada faktických
protikladů, jež nutně ovlivnily – přímo i nepřímo – též vztahy s poválečným
Československem. Socialisté na Downing Street měli výraznou nechuť ke komunistům, současně ale – přinejmenším do druhého pololetí roku 1947 – považovali za potenciálně nebezpečnější stále Německo než SSSR.48 Nechuť ke
Stalinovu režimu pak doprovázela přinejmenším zpočátku nedůvěra k USA
a jeho „kapitalismu“, proti němuž se Attleeho vláda vymezovala jako „bastion sociální demokracie“ v Evropě. Přitom byla vláda odhodlána být důstojným partnerem obou dalších velmocí ve světové politice, samozřejmě
především v obhajobě tradičních zájmů sfér britské politiky (kde se ale dostávala do dlouhodobě neřešitelných problémů, jak ukazoval odchod z Indie
i komplikace na Předním východě), což nutně vedlo k jen limitované angažovanosti na evropském kontinentu. To pak opět poznamenalo mj. i vztahy
k ČSR, i když naše Třetí republika měla zjevně alespoň v jistém momentu
v úvahách labouristů nezanedbatelný význam.49
V pražské zahraniční politice, v níž se pochopitelně střetávaly názory prezidentem vedených demokratů a Moskvou dirigovaných komunistů, hrála Británie samozřejmě značnou roli, i když – vzhledem ke svým prioritám – opět
nutně ustupovala z hlediska politického Francii. Šéf čs. diplomacie Jan Masaryk vícekrát deklaroval program, „aby naše vztahy k Velké Británii byly co nejlepší, aby náš vzájemný poměr vyvinul se v poměr opravdově přátelský...“50

48) Srov. nejlépe K. MORGAN, Labour in Power, 1945–1951. Oxford 1985, zvl. kap. 5 až 7.
49) Nasvědčoval tomu mj. fakt, že E. Bevin vyslal v momentu blížícího se rozhodujícího mocenského
střetnutí v ČSR počátkem roku 1948 do Prahy jako velvyslance svého parlamentního sekretáře
Piersona Dixona.
50) Cit. dle J. MASARYK, Ani opona, ani most. Praha 1947, s. 20–21.
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Především z hlediska vlivů kulturních pak vlna anglofilství nejen zastínila meziválečnou dominující orientaci frankofilskou, ale – alespoň v jistém smyslu –
mohla soutěžit s emotivně vypjatou vlnou rusofilství a „novoslovanství“,
vlastní nejen (účelově) komunistům, ale z mnoha důvodů i demokratům.51 Ti
pak také vyvíjeli prakticky od prvních týdnů míru i soustavnou iniciativu k výraznějšímu zaangažování Angličanů v republice hospodářsky a finančně, mj.
žádostmi o nové úvěry, což však naráželo jak na vlastní britské obtíže, tak na
jistou nedůvěru londýnských finančních kruhů k nové situaci ve střední
Evropě.
Britská politika od počátku sledovala, do jaké míry se nová pražská reprezentace podřizuje SSSR, zpočátku – do voleb roku 1946 – byla ale vývojem v republice vcelku uspokojena.52 Ačkoliv byly některé události, např.
transfer Němců či znárodnění části průmyslu a bank, kritizovány v britské
tisku, nenarazily na odpor vlády. Praha ostatně signalizovala Londýnu
ochotu k majetkovému vyrovnání s britskými vlastníky, postiženými znárodněním, a sám Bevin naopak ujistil svého kolegu J. Masaryka, že Britové v té
věci nebudou vyvíjet na ČSR nátlak. Ještě na podzim 1945 se pak čs. delegaci podařilo získat u Bank of England první větší úvěr ve výši 5 milionů liber
a britská podpora ČSR – např. prodejem vojenských letounů – pokračovala
i po té, co Washington svoji finanční pomoc Praze razantně restringoval.53
Výsledek voleb v květnu 1946, tj. značné vítězství KSČ, sice Angličany šokoval, ale bilaterální vztahy vážně nenarušil, i když se např. v otázce náhrad
za znárodněný britský majetek začaly objevovat obtíže, vrhající stín i do dalších oblastí.54 Těžiště středoevropské britské politiky se ale – pochopitelně
vedle německé otázky, kde spolupracovala stále úžeji s USA55 – přenášelo
zřetelně do Rakouska, jež bylo vzhledem k přítomnosti západních vojsk považováno za možné předmostí Západu v této oblasti. Britská diplomacie sice
stále hodnotila Československo jako stát, jenž má šanci na to, udržet se před

51) Jedním z nejvýraznějších příkladů byla popularita aktivit pražské pobočky British Council, který
již roku 1946 začal vydávat Britský magazin, české mutace knižnice „Guild“ atd.
52) Srov. např. H. HANAK, The Attitude of the Western Powers towards Czechoslovakia, 1945–1948,
in: N. LOBKOWITZ, F. PRINTZ (hrsg.), Schicksalsjahre der Tschechoslowakei 1945–1948, München 1982, s. 9–19; P. PROKŠ, Londýn a Praha na počátku míru. ČČH 1995, č. 2, s. 263 nn.
53) Projevilo se to např. v prodeji jistého množství dvoumotorových bombardérů D. H. Mosqito čs.
letectvu, jímž měla být posílena jeho zjevná prozápadní orientace, daná spjatostí většiny důstojnického sboru s RAF.
54) Srov. podrobně P. PROKŠ, Londýn a Praha na počátku studené války. Příspěvek k historii československo-britských vztahů v letech 1946–1948/49. SlovPř 1995, č. 1, s. 13–20.
55) Britská okupační zóna byla také již k 1. 1. 1947 sloučena se zónou americkou, tzv. Bizónie, čímž
vznikl reálný zárodek budoucího západoněmeckého státu.
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„železnou oponou“, přímo angažovat se v ČSR ale odmítala. Jestliže někteří
českoslovenští politikové, např. P. Tigrid, tenkrát uvažovali o možnosti uzavření spojenecké smlouvy s Velkou Británií, nemohly takové úvahy na anglické straně nalézt pozitivní rezonanci. Interní dokumenty Foreign Office
ukázaly, že Londýn nejen odmítal uzavírat smlouvy, jež by nemohl reálně vyplnit, ale nenalézal z případné smluvní vazby s Prahou žádných podstatných
výhod.56 Tradiční nechuť k závazkům v centrální Evropě pak nakonec – již
od podzimu 1946 – vedla Brity k tomu, aby při jednání o spojenectví s Francií (vyústivší v počátkem března 1947 do podpisu tzv. dunkirkského paktu)
přesvědčovali své francouzské kolegy, aby nepodepisovali s ČSR novou spojeneckou smlouvu, o níž se tehdy mezi Paříží a Prahou vážně jednalo.57
Změnu v britském nazírání na ČSR přinesly až události druhé poloviny
roku 1947, počínaje již Moskvou vynucenou rezignací čs. účasti na Marshallově plánu, i když je na druhé straně zřejmé, že ani Britové nebyli případnou participací republiky na americkém projektu příliš nadšeni. Britský velvyslanec v ČSR P. Nichols ještě v létě téhož roku upozorňoval
realisticky, že Československo má reálnou šanci udržet se mimo jinak již
takřka dotvořený sovětský blok jedině v případě zachování alespoň určité
spolupráce mezi Moskvou a Západem. Jedinou výraznější možnost pomoci českým a slovenským demokratům v jejich zápase s KSČ ale Angličané viděli v eventuální intenzifikaci hospodářských vztahů a dalších úvěrech.58 Na podzim 1947 sice došlo k pokusům o navázání jistých bližších
kontaktů mezi částí národně-socialistických politiků a pravým křídlem
vládnoucí Labour Party (která se až dosud orientovala téměř výlučně na
své čs. sociálně demokratické partnery), pozvání některých politiků v čele
s Petrem Zenklem ale již nemohlo přinést vzhledem k rychlému spádu
událostí v Praze žádný efekt. Britská diplomacie se ostatně již před pražským komunistickým převratem začala důvodně obávat, že by Československo – vzhledem ke své smlouvě s Jugoslávií a chystané dalekosáhlé
smlouvě s Bulharskem – mohlo být zataženo do potenciálně hrozícího
konfliktu v jihovýchodní Evropě, kde Londýn (a Washington) podporovaly Řecko, a to samozřejmě jen zvýšilo ostražitost Foreign Office vůči republice.
56) Srov. detailně s odkazem na britskou archivní dokumentaci M. K. KAMIŃSKI, Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, 1945–1948. Warszawa 1991,
s. 202–205.
57) Konkrétní doklady u M. KAMIŃSKÉHO, Polska i Czechosłowacja, s. 206–207.
58) Shodl se na tom ostatně ještě v lednu 1948 do Prahy nastoupivší P. Dixon s prezidentem E. Benešem, srov. PRO, FO 371, f. 71302.
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Vývoj ve střední a východní Evropě ještě před únorem 1948 přispěl výrazně i re-orientaci zahraniční politiky labouristické vlády, jejíž šéf diplomacie již počátkem roku 1948 varoval před novými formami sovětského imperialismu.59 Přitvrzení britské politiky vůči Moskvě ale již českým
a slovenským demokratům, rozdrceným únorovým převratem, nemohlo pomoci; železná opona odřízla od Západu i Československo.

5.
Nejméně půl druhé dekády po komunistickém převratu v Praze tvoří v celých
československo-britských vztazích nejhlušší období v celém dvacátém století.
Britské vlády, zatížené ostatně škálou vlastních zahraničně-politických problémů, nevyvíjely do druhé poloviny padesátých let vůči jednotlivým satelitům SSSR ve středo-východní Evropě žádnou výraznější aktivitu, bez ohledu
na jejich vnitřní charakter. Pro vládce zkomunizovaného československého
státu, považující za nejzákladnější vazbu vztah k Stalinově Moskvě, se zase
„imperialistická“ Velká Británie měla brzy stát po USA ideologickým nepřítelem č. 2, což ještě umocňovaly okolnosti další, např. v českých intelektuálních kruzích značně rozmohlé anglofilství,60 vazby značné části stávajícího
důstojnického sboru na anglické prostředí, aktivity čs. exilu ve Británii atd.
Všechny tyto důvody vedly komunistické mocenské orgány brzy po převratu
k drastickému omezování všech vazeb se Západem obecně a s anglicky mluvícími zeměmi zvláště, což se projevilo nejen v likvidaci „normálních“ kontaktů v rovině občanské, ale i v maximálním limitování vztahů diplomatických, ze strany komunistického Československa využívaných zpočátku –
zvláště v letech padesátých – především k aktivizaci zpravodajských agentur,
případně k podpoře – v Británii ovšem nepočetné – komunistické strany.61
I toto „reckless breaking of bridges“ se Západem ovšem – jak si povšimlo
i britské velvyslanectví v Praze – napomohlo k rychlé přeměně republiky do
pouhého satelitního státu SSSR.62

59) D. REYNOLDS, Britannia Overlued. British Policy and World Power in the XX th Century. London
1991, s. 175.
60) Čs. komunistická vláda nakonec v květnu 1950 také vypověděla kulturní dohodu s Velkou Británií a zastavila v ČSR aktivitu Britské rady a jejích poboček; ještě roku 1950 byl uzavřen též Čs.
ústav v Londýně.
61) Britské (podobně jako další) zastupitelské úřady byly přitom nuceny restringovat výrazně počty
svého úřednictva, byl likvidován konzulát v Bratislavě, velvyslanectví v Praze bylo pak samozřejmě
podrobeno stálému „dohledu“ (a také šikanám) ze strany státně-bezpečnostních orgánů, případně
jimi k tomu vytvořených útvarů, jakým bylo v padesátých letech např. Bureau of Service for Diplomatic Corps. Otázkami bezpečnostně-zpravodajskými se ovšem tyto texty nemohou zabývat.
62) PRO, FO 371, f. 86219. Czechoslovakia: Annual review for 1949 ze 4. 2. 1950.
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Názory čs. komunistické diplomacie na Velkou Británii v první fázi studené války zrcadlí jeden z rozborů prvního komunistického velvyslance
v Londýně Rudolfa Bystrického – politiku labouristické Attleeho vlády podle
něj charakterizovaly „šílené zbrojení, nástup proti dělnické třídě, obmezování občanských svobod a potlačování všech pokrokových elementů...“ Z hlediska zahraničně-politického pak národně-osvobozenecké hnutí „a nepřátelství ke všem pokrokovým silám ve světě ženou britskou politiku do stále
těsnějšího područí USA. I v těch případech, kde jde o protichůdné zájmy
vládnoucích tříd obou států, britská politika klade počáteční odpor..., ale nakonec kapituluje před Washingtonem.“63 Na tomto pohledu samozřejmě
mnoho nezměnil ani nový nástup konzervativců v čele sedmasedmdesátiletým W. Churchillem na podzim 1951 – jejich „proamerická“ politika (ve skutečnosti zdaleka ne absolutní, jak si i čs. komunističtí diplomaté uvědomovali) zapadala do konceptu o přípravě údajného válečného nástupu USA
proti SSSR a sovětskému bloku. Když pak v létě 1953 Churchill (a po něm
i ministr zahraničí A. Eden) začali v souvislosti s návrhy na řešení „německé
otázky“ hovořit o novém duchu „Locarna“ a v souvislosti s tím o eventualitě
mezinárodních záruk pro hranice Československa a Polska, bylo to hodnoceno jako pokus o uvolnění sovětského vlivu v těchto zemích.64 Ve stejném
duchu samozřejmě čs. zahraniční politika (ostatně v německé otázce vždy
důsledně podporující stanovisko Moskvy) posuzovala i další britské iniciativy
v této oblasti včetně známého tzv. Edenova plánu z července 1955, i když jim
přisuzovala více „realismu“ proti postojům USA.65
Postoj Londýna k německému problému, tedy především k otázce znovuvyzbrojení Spolkové republiky a pak k otázce uznání stávajících hranic, zůstával ostatně jednou z nejdůležitějších konstant čs. diplomacie ve vztahu
k Velké Británii dlouho do šedesátých let. Čs. londýnské vyslanectví nejen
upozorňovalo na jistou opatrnost, kterou britské vlády zaujímaly vůči Bonnu,
ale v jistých okamžicích – např. v momentu diskuse o začlenění SRN do
NATO – doporučovalo odhalovat „fašistický a revanšistický charakter bonnské
zahraniční politiky“.66 Čs. diplomacii nezůstaly utajeny jisté disonance mezi
Londýnem a Bonnem pro východní politiku kancléře Konrada Adenauera,
ba – jak zjistil čs. informátor – Britové „se je [západní Němce – JD] snažili

63) AMZV, Zprávy ZÚ Londýn 1951, Zpráva z 12. ledna 1951.
64) Tamtéž, Zpráva velvyslance J. Ullrycha z 1. října 1953.
65) K tomu např. D. CARLTON, Anthony Eden. A biography. London 1986, s. 360 nn.
66) S takovou iniciativou přišel již počátkem roku 1955 nový čs. velvyslanec (a pozdější ministr zahraničí) J. Hájek, srov. např. jeho zprávu č. 64/55, AMZV, Zprávy ZÚ Londýn 1955.
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přesvědčit o nereálnosti takového [tj. revizionistického] postoje... Naše pozorování ukazuje, že žádný seriozní britský politik není ochoten takové požadavky dnes podporovat...“67 Z těchto předpokladů vycházely později,
zvláště v první polovině šedesátých let pokusy o využití postojů Londýna při
obtížné přípravě normalizace vztahů mezi ČSSR a Spolkovou republikou,
aniž ale zřejmě přinesly výraznějších zisků.
Od počátku druhé poloviny padesátých let se rozšiřovala i základna, na
níž se v Británii čs. aktivita soustřeďovala. Jestliže po roce 1949 čs. diplomaté
udržovali své kontakty především se zástupci KS Velké Británie, na britské
scéně ovšem fakticky bezvýznamné, případně na organizace jí ovládané,
jakou byla např. Čs.-britská liga, zvláště v době velvyslaneckého působení exsocialisty J. Hájka se rozšířily styky s levým křídlem Labour Party (S. Silverman, B. Castleová aj.), a některými nepolitickými spolky, propagujícími
též spolupráci se zeměmi východního bloku. V létě 1956 navštívil dokonce
Prahu (a Varšavu) labouristický stínový ministr zahraničí Alfred Robens, náležející k centru strany. Budování vazeb sice narušily postoje britské levice
k sovětské agresi proti Maďarsku na přelomu října a listopadu 1956, ale kontakty (nikoliv nezištně) pokračovaly,68 i když další vývoj Labour party zvláště
od jejího sjezdu v říjnu 1957 zklamal.
Bouřlivé události podzimu 1956 nemohly postupně se rozvíjejících charakter vztahů mezi oběma zeměmi podstatněji změnit, proces jejich skutečné
normalizace byl ovšem jistě zpomalen. Čs. zahraniční politika již od léta „varovala“ před nebezpečím „koloniální“ války části britských konzervativců
proti Egyptu. Kabinet Viliama Širokého, zcela kopírující sovětský přístup
k celé Suezské krizi, pak také vydal 1. listopadu 1956 prohlášení odsuzující
„s krajním pobouřením cynický útok proti Egyptské republice... Vlády Velké
Británie a Francie s vládou Izraele bezohledně pošlapaly nejzákladnější zásady mezinárodního práva...“69 Ve střední Evropě došlo ale jen o dva dny později k jinému porušení mezinárodního práva v podobě druhé sovětské invaze do Maďarska, což zkomplikovalo Moskvě a jejím satelitům možnosti
aktivity na Středním východě stejně, jako akce v Egyptě eliminovaly jakékoliv – třeba jen teoretické – možnosti obou západoevropských demokracií ve

67) Cit. ze zprávy za II. čtvrtletí 1957, AMZV, Zprávy ZÚ Londýn 1957.
68) Jedním z cílů aktivní penetrace čs. diplomatů mezi vedoucími členy LP – samozřejmě vedle vylepšování immage lidově-demokratického Československa – bylo, řečeno slovy J. Hájka, „pomáhat likvidovat vliv sociálně demokratické emigrace v řadách LP. Zpráva z 27. října 1956.
69) Srov. prohlášení čs. vlády k útočným akcím v Egyptě, Dokumenty k československé zahraniční
politice (dále jen DČZP), 1956, s. 458 n.
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vztahu k maďarské revoluci.70 Pražská komunistická diplomacie sice došla
k závěru, že suezská krize „otřásla podstatně postavením Velké Británie vůči
arabským zemím a Commonwealthu, ale také vytvořila další trhliny vůči v atlantické alianci...“71 Nástup nové vlády Harolda Macmillana v lednu 1957,
akcentujícího znovu „speciální vztahy“ k Washingtonu (a také zásadní antikomunismus), však tuto radost s nejednotnosti „imperialistického“ bloku
brzy zmrazil, i když měl nový konzervativní kabinet zřejmě v kalkulech Prahy
ještě jistou roli sehrát.
Vykročením k nové aktivizaci britské východní politiky (a tedy také sovětským satelitům) byla desetidenní návštěva premiéra H. Macmillana
v Moskvě koncem února 1959.72 Prakticky současně následovala intenzifikace obchodních vztahů mezi Anglií a SSSR, provázená též prohlubováním
obchodu s ČS/S/R, aby ji – poprvé od komunistického převratu – provázela
i čilejší spolupráce vědecká a kulturní, byť ze strany komunistického bloku
samozřejmě chápaná ryze prizmatem ideologického boje.73 I z čs. úřední dokumentace je přitom evidentní, že východní blok včetně Prahy vkládal
značné naděje jednak do poměrného chladu ve vztazích britsko-západoněmeckých, jemuž nasvědčoval i malý úspěch návštěvy prezidenta SRN Theodor Heusse v Londýně koncem roku 1958, jednak do rozporů mezi Londýnem (a jím vedeným Společenstvím evropského obchodu), a západoevropskou
hospodářskou „šestkou“ (EHS), v níž byla nesporně nejsilnějším prvkem
právě Spolková republika.74 Chladná korektnost mezi Londýnem a Bonnem
byla sice postupně počátkem šedesátých let překonávána, rozdělení západní
Evropy na EHS a ESVO však mělo být trvalejší, a Praha jej (zřejmě s jinými
státy sovětského bloku) chtěla ještě povzbudit. Je zřejmé, že to byl také
důvod evidentní intenzifikace vztahů mezi čs. zastupitelským úřadem v Londýně zvláště po příchodu nového velvyslance Z. Trhlíka se skupinou poslanců konzervativní strany. Když se pak premiér Macmillan v letech
1961–62 odhodlal k pokusu o vstup do EHS, snažilo se čs. vyslanectví pod-

70) K tomu naposledy K. KYLE, Suez. London 1992;
71) Cit. z rozboru velvyslance J. Hájka z 8. října 1956, Zprávy ZÚ Londýn 1956.
72) Viz např. H. MACMILLAN, Riding the Storm, 1956–1959. London 1972, s. 594 nn., k tomu např.
C. KEEBLE, Britain and Soviet Union 1917–1989, London 1990, s. 259 n.
73) Příslušný dokument, podepsaný velvyslancem M. Galuškou, nijak netajil, že v kulturních vztazích s Velkou Británií půjde „v zásadě o ideologický boj...“ „Nám půjde opět o to, abychom rozšířily co nejvíce informací o skutečnostech v socialistickém Československu, informací, jaký
praktický prospěch mají pracující z budování socialismu na rozdíl od tzv. socialismu, o kterém
mluví, i když jen málo, britská Labour party...“ AMZV, Zprávy ZÚ Londýn 1959, zpráva z 5. prosince 1959.
74) K tomu např. S. LEE, Victory in Europe. Britain and Germany since 1945. London 2001, zvl. kap. 4.
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porovat v Dolní sněmovně hlasy, argumentující proti vstupu např. z důvodů
ztráty suverenity, podřízení SRN, atd., a také poukazovat na neblahé důsledky, mj. při obchodu s Východem.75 Bylo jistou ironií, že začlenění Británie do rodící se západoevropské zabránil samozřejmě nikoliv „východ“, ale
francouzský prezident de Gaulle,76 mimochodem v té době v čs. diplomatické korespondenci stále ještě označovaný za neofašistu...
Ačkoliv Macmillanův kabinet nesplnil očekávání, která do něj komunističtí diplomaté vkládali, došlo ještě na sklonku jeho vlády k další aktivizaci
vztahů mezi Británií a Československem. Už v roce 1962 navštívila Londýn
parlamentní delegace vedená předsedou Národního shromáždění Zdeňkem
Fierlingerem, brzy následovala – při příležitosti československé průmyslové
výstavy – i cesta ministra zahraničního obchodu Fr. Krajčíra, brzy oplacená
jeho britským resortním kolegou F. Errolem.77 V říjnu 1963 pak navštívil metropoli na Temži i šéf čs. diplomacie Václav David, zatímco jeho návštěva
byla oplacena téhož roku příjezdem státního sekretáře Foreign Office Harolda Caccii, který ostatně přijel do ČSR i následujícího roku. Kvalita těchto
poměrně intenzivně se rozvíjejících vztahů se pak nezměnila ani po té, co
v říjnu 1964 zasedli do vládních křesel znovu po třinácti letech labouristé
v čele Haroldem Wilsonem.78
Pohled čs. diplomacie na novou labouristickou vládu nebyl jednoznačný.
Na jedné straně byl premiér sám (i řada jeho nejbližších spolupracovníků)
hodnocen jednoznačně jako příslušník pravého křídla strany, na straně druhé
se poměrně přesvědčivě vyslovoval o nutnosti mírové koexistence s SSSR,
navíc ještě před nástupem do funkce ostře odmítal jakékoliv revindikační nároky vůči ČSR i Polsku, zaznívající ze Spolkové republiky.79 Také proto (tedy
s ohledem na Bonn) čs. strana usilovala, aby labouristický kabinet zaujal
znovu stanovisko k zásadní neplatnosti mnichovské dohody, což mělo zaznít
při návštěvě nového šéfa britské diplomacie Gordona Walkera v Praze, chy75) Srov. zprávu z 31. ledna 1962, AMZV, Zprávy ZÚ Londýn 1962–1965.
76) Viz např. N. BELOFF, The General says No. Harmonsdworth 1963, zvl. kap. 12, nejnověji
P. M. G. BELL, France and Britain 1940–1994. The long Separation. London 1996, zvl.
s. 197–202.
77) Tyto cesty souvisely s přípravou nové, tříleté obchodně-politické dohody, která v jistém smyslu
završila od roku 1956 stále rostoucí obchod s Velkou Británií. Srov. např. tab., jakou
udávají M. HAD a M. VELECKÁ, Velká Británie. Praha 1966, s. 187.
78) Z tehdejšího čs. pohledu bylo nejzásadnější, že místa rozhodující pro zahraniční politiku – Foreign Offcie a War Office – dostali ve Wilsonově kabinetu zastánci tvrdého „antisovětismu“, Gordon Walker (jenž byl ale brzy nahrazen M. Stewartem), a Denis Healey. Srov. příslušná hodnocení v čs. diplomatické korespondenci z podzimu 1964, AMZV, Zprávy ZÚ Londýn 1962–65.
79) Srov. záznam rozhovoru mezi velvyslancem Z. Trhlíkem a H. Wilsonem z 28. května 1964,
Zprávy ZÚ Londýn 1964.
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stané na jaro 1965. Ministr zahraničí – již Michael Stewart, který Walkera vystřídal – pak sice do Československa přijel, jeho statement o neplatnosti Mnichova ale vycházel z britské teze prosazované již za druhé světové války, a byl
tedy pro pražskou diplomacii nedostačující.80 V následujícím období sice
došlo mezi Prahou a Londýnem k dalšímu zintenzivnění vztahů, jejímž výrazem byla mj. vzájemná návštěva ministrů školství v letech 1965–66, a pak
především více než týdenní oficiální pobyt tehdejšího náměstka předsedy
vlády Oldřicha Černíka v metropoli na Temži mezi 14. a 22. červnem 1966.
Právě Černíkovy rozhovory ale znovu ukázaly zřetelné limity československobritských „special relationships“, jak nezvykle intenzivní rozvoj bilaterálního
poměru s nadsázkou označovali úředníci Foreign Office.81 Angličané včetně
samotného premiéra Wilsona ovšem ujistili čs. partnera, že touží přispět
k vytvoření „a situation in which smaller European countries need not fear
for their security“ (a zřetelně mj. zavrhli možnost vyzbrojení Spolkové republiky jadernými zbraněmi). Jejich pohled se nicméně od optiky čelního reformního komunisty odlišoval nejen v diskusích o světové situaci (kde zvláště
v souvislosti s válkou ve Vietnamu Černík jen opakoval stanoviska Moskvy),
ale právě v názoru na německý problém, na který labouristická vláda nahlížela evidentně „velkoryseji“ (alespoň z pohledu samotných Němců), než
ještě o dvě dekády později Margaret Thatcherová.82 Britská politika byla
ostatně v té době natolik pohlcena vlastními ekonomickými i dalšími problémy,83 že se ve střední Evropě nechtěla výrazněji angažovat, a na této –
ostatně tradiční – vlažnosti Angličanů mnoho nezměnilo ani zahájení reforem v Československu po lednu 1968.
Postoj Velké Británie k tzv. Pražskému jaru nevybočoval z rámce faktické
pasivity Západu vůči československým reformám. Politiku Londýna ostatně
předurčovaly její momentální snahy o prostředkování mezi USA a Východem,
tj. především Moskvou, ve válce ve Vietnamu, navíc britská diplomacie opráv-

80) Srov. M. STEWART, Life and Labour. An Autobiography. London 1980, zvl. s. l59–160.
81) Plné anglické záznamy Černíkových rozhovorů viz v: PRO, FO 371, f. 188573, tamtéž i texty společného komuniké z 22. června 1966. Čes. komentář viz např. v: AMZV, Zprávy ZÚ Londýn
1966–1969, zpráva z 23. června 1966; text komuniké viz v DČZP 1966.
82) Stojí za zmínku, že v přípravných podkladech („talking Points“) před Černíkovou návštěvou,
v květnu 1966, F.O. jasně anticipovala, že „sooner or later reunification is inevitable. It is in all
our interests that it should be sooner. There can be no lasting settlement in Europe until it has
been achieved…“ FO 371, f. 188572.
83) V roce 1967 ztroskotal druhý pokus o vstup Velké Británie do EHS, mimochodem podniknutý
proti původním ujištěním která dal H. Wilson sám čs. diplomatům ještě před nástupem do
funkce. Srov. např. A. SKED, Ch. COOK, Post-War Britain. A Political History. Harmondsworth
1980, s. 267–268.
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něně upozorňovala na to, že ani reformní komunisté nehodlají měnit základní
zahraničně-politický kurs Československa, tedy bezvýhradnou orientaci na
SSSR.84 Nad pokusy o opatrnou diplomatickou podporu reformátorům proti
brzy zjevné hrozbě sovětské intervence pak zcela převážila obava, aby taková
podpora tuto intervenci spíše neurychlila. Jak to vyjádřil ministr M. Stewart,
„není pro nás na pořadu dne jakkoliv se vyjadřovat k vnitřním záležitostem
v ČSSR, to je svrchovanou záležitostí československého lidu... V této situaci
je více než důležité neudělat nic, co by mohlo uškodit sovětským vůdcům.“85
Na sovětskou invazi do ČSR pak sice Foreign and Commonwealth Office86 reagovala prohlášením, že „je do očí bijícím porušením Charty OSN a všech
norem mezinárodního soužití... Je to vážná rána úsilí vynaloženému mnohými
zeměmi ke zlepšení vztahů mezi Východem a Západem.“87 Brzy ale jednoznačně převážilo – podobně jako v postoji USA – „realistické“ stanovisko,
cele podřizující československý problém obecné snaze o détente mezi Západem a Východem, což pak předurčilo další kroky Londýna vůči sovětské
agresi. Dočasně byly sice zmrazeny diplomatické vztahy s Moskvou, již naplánovaný osobní protest premiéra Wilsona u ruského velvyslance M. N. Smirnovského ale nebyl proveden. Jak hlásilo čs. velvyslanectví, oficiální britské
kruhy hodnotily situaci v ČSSR jen jako provizorium, kruhy hospodářské pak
nejvíce zajímal další osud ekonomické reformy v zemi, samozřejmě především
z hlediska dopadu na v předcházejícím období se poměrně utěšeně rozvíjející
obchodní vztahy.88 Vzhledem k dalšímu vývoji pak zájem o ČSSR rychle odpadal, a již na jaře 1969 byly vztahy mezi Londýnem a Moskvou zcela normalizovány, což mj. dotvrzovala i návštěva ministrů A. Wegwood-Benna
a A. Crosslanda v sovětské metropoli.

6.
Sedmdesátá léta vnesla do poměru mezi ČSSR a Velkou Británií některé
změny, související s proměnou celkové atmosféry mezi Západem a Východem, jejich základní platforma se podstatně ale nezměnila. Britská politika
se sice v období konzervativního kabinetu Edwarda Heathe definitivně při-

84) J. S. HÁJEK, Paměti. Praha 1997, kap. 10.
85) Cit. J. HOPPE, Britský pohled na „pražské jaro“. Soudobé dějiny 2000, č. 3, s. 348.
86) Tradiční Foreign Office byla od roku 1968 transformována do společné Foreign and Commonwealth Office, jejímž prvním šéfem se stal znovu M. Stewart; srov. např. A. SHLAIM, P. JONES,
K. SAINSBURY (eds.), British Foreign Secretaries since 1945. Newton Abbot – London 1978,
s. 193 nn.
87) J. HOPPE, Britský pohled na „pražské jaro“, s. 350.
88) AMZV, Zprávy ZÚ Londýn 1966–1969, zpráva velvyslance M. Růžka z 10. října 1968.
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klonila k „Evropě“, což ztvrdil i vstup Británie do Evropských společenství
v lednu 1973,89 vůči východní části kontinentu zachovávala ale faktickou pasivitu. Politika Československa, nyní ještě pevněji inkorporovaného do východního bloku, byla pak předurčena smlouvou s SSSR z roku 1970 a sovětská politika také zůstávala určující pro postoje k Západní Evropě.
I vcelku pragmaticky laděné parlamentní výklady tehdejšího šéfa pražské
diplomacie Bohuše Chňoupka napovídají, že Západ ležel v žebříčku důležitosti tehdejších vládních kruhů ČSSR nejen hluboko za Moskvou a jejími
spojenci, ale též částí „třetího“ světa, přičemž Velká Británie v tomto žebříčku ještě ustupovala daleko za NSR, Rakousko, ale také Francii i další státy.
Praha sice deklarovala připravenost „navázat na všechny dobré zkušenosti
s tradičně rozsáhlých československo-britských kontaktů v minulosti a dále je
rozvíjet a prohlubovat“,90 v oblasti reálné politiky bylo však prakticky nemožné takovou devízu realizovat.
Podnětem k jistému oživení vzájemných vztahů mezi Prahou a Londýnem
byl jednak nástup nové labouristické vlády opět v čele s H. Wilsonem počátkem roku 1974, která usilovala o určité prohloubení kontaktů s východoevropskými státy, jednak podpis Závěrečného aktu konference v Helsinkách
v létě 1975, umožňující Západu mj. zmezinárodnit otázku lidských práv. Již
v dubnu 1975 přijel do Prahy parlamentní podsekretář Foreign Office, Gorowny Roberts, aby zde – po jednání s několika ministry Štrougalovy vlády –
podepsal konzulární úmluvu mezi Spojeným královstvím a ČSSR.91 O čtyři
měsíce později došlo – právě při podpisu Závěrečného Aktu Helsinek –
k krátkému setkání prezidenta G. Husáka s H. Wilsonem, při níž bylo konstatováno, že nyní „vztahy mají vzestupnou, lepšící se tendenci.“ Tu pak měla
demonstrovat čtyřdenní návštěva šéfa čs. diplomacie B. Chňoupka ve Velké
Británii v září následujícího roku.
Chňoupkovo vystupování v metropoli na Temži, akcentující tradici vzájemných vztahů od Komenského a Hollara po Čapka, se značně odlišovalo
od úředního modu většiny podobných návštěv komunistických státníků, z čs.
strany bylo také s potěšením konstatováno, že mezi oběma státy „neexistují
nevyřešení závažnější problémy.“ Vystoupení ministra zahraničí Callaghanovy vlády Anthony Crosslanda na čs. ambasádě, zdůrazňující význam hel89) Srov. např. A. SKED, Ch. COOK, Post-War Britain, s. 300–303; D. REYNOLDS, Britannia overruled. British Policy and World Power..., s. 242–243.
90) Ciz. z projevu B. Chňoupka před Federálním shromážděním 11. 11. 1975, DČZP, 1975,
s. 542–543.
91) Srov. oficiální zprávu z 3. dubna 1975, DČZP 1975, s. 162.
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sinského Aktu pro celý další rozvoj vztahů v Evropě, ale napovídal, že demokratům na Západě nepostačí fráze. Slova o „lidském faktoru détente“, kdy
„vědci musí mít možnost svobodné výměny názory se svými kolegy a soukromí občané musí mít možnost cestovat, aby na vlastní oči viděli způsob života v druhé polovině Evropy...“,92 sotva mohla oslovovat představitele jednoho z nejposlušnějších sovětských satelitů.
Nástup nové konzervativní vlády v čele s Margaret Thatcherovou na jaře
1979 přinesl brzy další ochlazení již beztak velmi pasivních vzájemných
vztahů, ač jinak byla koncem sedmdesátých let Velká Británie po Spolkové
republice a Rakousku třetím nejdůležitějším obchodním partnerem komunistického Československa mezi západními státy. Kabinet Thatcherové, který
oživil „speciální“ vazby s USA, se brzy stal spolu s administrativou Ronalda
Reagana nejzásadnějším odpůrcem světového komunismu, což se samozřejmě projevilo v tzv. druhé studené válce, následující po sovětské invazi do
Afghánistánu. Svoji reflexi to nalezlo i v oficiálních projevech čs. politiků,
kteří na „křižácké tažení“ odpovídali kritikou „psychologické války, jaká od
Dullesových nemá obdoby.“93 Jestliže pak v argentinsko-britské válce o Falklandy na jaře 1982 ČSSR zastávala v oficiální rovině zdrženlivost, z komentářů řízeného tisku nebylo možno pochybovat, na čí straně komunistický
blok při odrážení agrese argentinské diktatury stojí.94 Jedinými výsledky vzájemných jednání v té době bylo tedy formální dořešení některých starých majetkových otázek ještě z čtyřicátých let, jež umožnilo konečně návrat části čs.
měnového zlata do Prahy shodou okolností právě počátkem roku 1982.95
Když ve svém druhém volebním období vláda M. Thatcherová zahájila
jistou vlastní „východní politiku“, kterou otevřela cesta samotné premiérky
do Budapešti v únoru 1984,96 Praha zůstala stranou zájmu za Maďarskem
a Polskem. V programových projevech čs. komunistických politiků se ostatně
Británie nadále nacházela na jednom z posledních míst i mezi kapitalistickými státy, daleko za německy mluvícími zeměmi, ale též Francií, čemuž odpovídala i intenzita vzájemných kontaktů v rovině politických elit. V dubnu
1985 sice přijel do ČSSR na jednodenní návštěvu tehdejší šéf britské diplomacie sir Geoffrey Howe, i oficiální komuniké ale konstatovalo, že se s před-

92) Srov. projevy B. Chňoupka a A. Crosslanda v: DČZP, 1976, s. 224–227, tam i závěrečné komuniké.
93) Cit. z projevu B. Chňoupka ve Federálním shromáždění 9. listopadu 1982, DČZP 1982, s. 482.
94) Napovídalo tomu ostatně důsledné označování ostrovů jako Malviny, ač ve všech českých atlasech do té doby jednoznačně dominoval anglický název Falklandy.
95) Viz blíže v kap. 9 o vztazích s USA.
96) D. REYNOLDS, Britania overruled. British Policy and World Power..., s. 280–281.
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sedou vlády L. Štrougalem shodl spíše na možnostech, jež by další rozvoj vzájemných vztahů v různých oblastech, především hospodářství a vědě, poskytoval.97 B. Chňoupek se na reciproční návštěvu do Londýna vypravil až v červnu 1987, tedy už po návštěvě britské premiérky v Moskvě, která znamenala
jistý průlom ve vztazích britsko-sovětských, i on musel ale přiznat, že vzájemné vztahy mezi oběma státy mají i v oblasti, která Prahu nejvíce zajímala,
tj. obchodu a hospodářské spolupráci „stále velké mezery.“98
Do poměru mezi Spojeným královstvím a socialistickým Československem
nepřinesl průlom ani Chňoupkův pobyt, ani už v červnu následujícího roku
realizovaný pražský zájezd státního ministra pro zahraniční otázky a Commonwealth Davida Mellora. S tehdejším prvním náměstkem ministra zahraničních věcí (a brzy posledním komunistickým šéfem tohoto resortu) Jaromírem Johanesem diskutovali hlavně o vztazích mezi USA a SSSR a pak
o nedávné pražské iniciativě na vytvoření „pásma důvěry a dobrých sousedských vztahů“ mezi NATO a Varšavským paktem, tzv. Jakešově plánu.99
Vztahy mezi oběma zeměmi brzy narušilo užití trhavin čs. provenience libyjskými teroristy při zničení amerického Boeingu 747 nad skotským Lockerbie,
což se sice čs. strana snažila popírat, ale Černínský palác nakonec alespoň formálně navrhl v lednu 1989 Foreign Office společnou iniciativu na půdě OSN,
„jejímž účelem by bylo – jak konstatovala oficiální zpráva – uskutečnění expertních jednání v rámci OSN za účasti všech výrobců plastických trhavin“
s cílem uzavřít konvenci o zásadách označování a detekce plastických trhavin.100 Formální návrh, typický eyewash komunistické vlády, měl být posledním střetnutím zástupců komunistického státu se Spojeným královstvím. Ve
svém posledním parlamentním výkladu se ostatně ministr Johanes na adresu
Londýna nezmohl na víc, než na konstatování úmyslu „navázat na dosaženou
dobrou úroveň styků a usilovat o rozvoj v oblastech společného zájmu…“101

7.
Ministerská předsedkyně M. Thatcherová ve svých pamětech o zhroucení komunismu ve střední Evropě napsala, že znamenal „nejvítanější politické
změny“ v jejím životě, současně ale akcentovala nutnost převahy opatrnosti
nad euforií z nových podmínek.102 Opatrnost měla poznamenat i politiku
97) Srov. text tohoto komuniké z 10. dubna 1985 v DČZP 1985, s. 134.
98) Srov. Chňoupkův rozhovor pro ČTK ze 17. června, DČZP 1987, s. 297–298.
99) Bylo příznačné, že Mellora nepřijal ani předseda vlády L. Štrougal, ba ani B. Chňoupek, ale
zato byl přijat tajemníkem ÚV KSČ V. Biľakem. Viz DČZP, 1988, s. 360.
100) Text příslušného čs. návrhu viz v: DČZP, 1989, s. 59–60.
101) Srov. zprávu J. Johanese před Federálním shromážděním z 17. března 1989, tamtéž, s. 198.
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Londýna vůči „nové“ středovýchodní Evropě po roce 1989, kde konec konců
neležely přímé britské zájmy, ale kde naopak docházelo k rychlému sjednocování německé velmoci, které si – na rozdíl od nové vládní garnitury Československa v čele s Václavem Havlem – nepřála ani M. Thatcherová, ani
další angličtí politikové.
Je zřejmé, že ani pro architekty polistopadové zahraniční politiky v čele
s prezidentem a ministrem zahraničí Jiřím Dienstbierem nebyly vztahy s Velkou Británií z mnoha důvodů zahraničně-politickou prioritou. Jak ukázaly jejich konkrétní kroky zvláště v prvních měsících roku 1990, zájem o Londýn
zaostával nejen za zájmem o vztahy k Bonnu, ale též k Paříži, což ostatně
(s jistou podobou návštěvy Masarykovy v roce 1923) ukazovala i oficiální
cesta V. Havla do Francie a Velké Británie v polovině března 1990.103 Britové,
skutečně nesdílející tehdejší euforii „středoevropanů“, ostatně zůstali skeptičtí vůči vizím pražských diplomatů o institucionalizaci helsinské KBSE,
když za základ bezpečnost považovali – oprávněně – i nadále NATO, zástupce států středovýchodní Evropy pak nabádali, aby – především s ohledem na osud M. Gorbačeva v SSSR – hleděli spíše reformovat Varšavský
pakt. Ministerská předsedkyně Thatcherová se sice vyslovovala pro možné
začlenění některých post-komunistických států včetně Československa do evropských struktur, již dobová analýza ale poukazovala na to, že tím mohla
mj. sledovat jisté zbrzdění britským konzervativcům nepřijatelné rychlosti
nadnárodní integrace Evropy prosazované Bonnem a Paříží, (a dodejme,
tehdy sdílené i novou pražskou reprezentací).104
V září 1990 M. Thatcherová navštívila – jako vůbec první premiér Jejího
Veličenstva – Prahu, mimochodem ovšem opět až pár dnů po návštěvě prezidenta Francie. V květnu následujícího roku pak do ČSFR přicestoval poprvé i korunní princ Charles, vzájemné vztahy byly postupně znovu rozvíjeny
i mimo politickou rovinu, zvláště v oblasti školské a kulturní.105 Z hlediska finančních investic i vzájemného obchodu však zůstal Albion daleko za Německem, ale též za některými menšími západoevropskými státy. Že by se
právě Velká Británie mohla – v případě intenzifikace vztahů s ČSFR – stát,
jak to již roku 1992 napsal politický analytik, „rovnovážným činitelem ve

102) M. THATCHEROVÁ, Roky na Downing Street. Praha 1996, s. 540 n.
103) Srov. o ní poznámky J. ŠEDIVÉHO, Černínský palác v roce nula (Ze zákulisí polistopadové zahraniční politiky). Praha 1997, zvl. s. 97–102.
104) Srov. P. MOOZ, Československé státní zájmy a Velká Británie, in: J. VALENTA (ed.), Máme národní zájmy ? Praha 1992, s. 130.
105) Např. v dubnu 1992 bylo v Praze obnovenu centrum British Council, zrušené komunisty v roce
1949, atd.
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středoevropském regionu“ proti dominantní roli jiné velmoci v tomto prostoru, pak zřejmě tehdejšímu vedení pražské zahraniční politiky nepřišlo
vůbec na mysl, sotva ku prospěchu státu.106 O takovou intenzifikaci zahraničně-politických vztahů mezi Prahou a Londýnem se tak měla pokusit až
první česká vláda v čele s V. Klausem (a později ovšem i kabinet Zemanův
ve vztahu k labouristické administrativě T. Blaira), obě díky svým vazbám na
příslušné strany na britské politické scéně.

106) P. MOOZ, Československé státní zájmy a Velká Británie, s. 133.
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kapitola osmá

Naděje vícekrát nenaplněné:
Československo a Francie

1.
V již citovaném projevu na prvním zasedání vlády v prosinci 1918 prezident Československa T. G. Masaryk vytkl, že „musíme mít jednoho přítele,
který se nás vždy ujme, a to budou Francouzi ...“1 Tento předpoklad, který
se měl postupně změnit v nejdůležitější bezpečnostní komponentu První republiky (a zůstat jí pak až do mnichovské katastrofy), vědomě navazoval
na jisté tradice českých snah zvláště v poslední třetině XIX. století.2 Především ale odrážel zkušenost, kterou s velmocenskou politikou učinila
právě Masarykem vedená zahraniční odbojová akce, usilující v letech
„velké“ války o vybojování samostatného československého státu. Byl to
přední francouzský politik Aristide Briand jenž první přijal Masaryka jako
zástupce v Paříži vytvořené Československé národní rady již v únoru 1916,
týž ministr fakticky poprvé – v odpovědi na nótu prezidenta USA W. Wilsona v lednu 1917 – prosadil ideu „osvobození Čechoslováků“ mezi cíle
Dohody.3 Francie, nesoucí zvláště po roce 1916 rozhodující tíhu zápasu
s Německem, také – především zásluhou neutuchající aktivity sekretáře Čs.
národní rady, Edvarda Beneše – přijala jako první z dohodových velmocí
reálně program rozčlenění habsburského soustátí jako základní krok ke
vzniku ČSR a její vláda jako první uznala Národní radu za reprezentantku
1) T. G. MASARYK, Cesta demokracie. Soubor projevů za republiky. Sv. I, 1918–1920. Praha 1933,
s. 47 n.
2) K tomu viz brilantní přehled P. HORSKÉ, Sladká Francie. Praha 1996.
3) Srov. např. E. BENEŠ, Světová válka a naše revoluce. Vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa.
sv. I, Praha 1927, kap. 52.
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Čechů a Slováků.4 Právě francouzská politika pak konec konců pomáhala
– opět i zásluhou Benešovou – prosazovat československé politické a geopolitické cíle nejprve v důležitém intermezzu mezi podpisem příměří a zahájením mírové konference a pak i při vlastním jednání konference, jíž
předsedal francouzský premiér George Clemenceau. Tak se již in stanu nascendi Československa vytvořily reálné předpoklady, aby se francouzská
Třetí republika – konec konců ideál řady českých demokratů, politiků i intelektuálů a umělců již od XIX. století – stala hlavním spojencem své mladé
„středoevropské sestry“. Zatím neformální aliance se také vzápětí, od samého počátku roku 1919, začala zreálňovat v podobě prvních dohod o působení francouzské vojenské mise v Praze,5 postupným přebíráním nejdůležitějších velitelských míst v rodící se čs. armádě francouzskými
důstojníky ještě v průběhu prvního pololetí roku 1919,6 ale i pokusy o francouzské kapitálové pronikání do českého průmyslu, atd.
Francouzský zájem o Československo a další nově zrozené či radikálně
transformované státy ve středo-východní samozřejmě nevyvěral jen z idealisticko-politických pohnutek, zakotvených do deklarací o rozšíření demokratických řádů v této části kontinentu, i když ani ty nescházely. I vítězná Francie musela hledat nové spojence na kontinentu proti byť zatím spíše
potenciální německé moci, kteří by nahradili občanskou válkou rozvrácené
Rusko. Další politický vývoj, mj. odmítnutí ratifikace mírových smluv ze
strany USA, a tedy pád anglosaskými velmocemi slibované garancie i ze
strany Londýna tuto potřebu ještě umocnil, stejně jako neúspěch francouzské diplomacie vtisknout nedávno zrozené Společnosti národů charakter
efektivního kolektivně-bezpečnostního nástroje s vlastními ozbrojenými silami.7 I když se v politice Paříže brzy po skončení války objevily – zvláště
v koncepcích tehdejšího generálního tajemníka Quai d’Orsay M. Paleologa –
i jiné alternativy, a francouzské vlády také až do roku 1920 nepřestaly usilovat o obnovu nebolševického Ruska (což pochopitelně determinovalo fran-

4) Srov např. K. HOVI, „Cordon sanitaire“ or „barriére de l’Est“? Turku 1975.
5) První smlouva o vyslání francouzské vojenské mise byla podepsána již 20. ledna 1919 v Paříži, za
čs. stranu samozřejmě E. Benešem; srov. R. Břach, F. Guelton (eds.), Mission militaire francaise
aprés de la Republique Tchécoslovaque 1919–1938. Edition documentaire. I/1, dok., č. 2, s. 14–20.
K dalšímu fungování této mise např. V. BŘACHOVÁ, Francouzská vojenská mise v Československu.
Historie a vojenství (dále jen HaV) 1967.
6) Až do roku 1926 přitom stál francouzský generál v čele Hlavního štábu čs. armády, řada francouzských důstojníků působila zpočátku v čele vyšších čs. jednotek, většina vysokých důstojníků
čs. armády si naopak doplňovala své vzdělání na francouzských vojenských školách, atd.
7) Srov. např. K. HOVI, Alliance de revers: Stabilization of France’s Alliances Policies in East Central
Europe, 1919–1921. Turku 1984.
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couzskou politiku v této části kontinentu), od podzimu 1920 se definitivně
prosadila tendence úzkého spojenectví především s Polskem a také Československem, jež měly doplňovat již podepsanou alianci s Belgií – a potenciálně snad i s Velkou Británií – na Západě.8
I pražské vládní kruhy v čele s prezidentem i dlouholetým ministrem zahraničí E. Benešem si – jak ukazuje i výše zmíněná Masarykova teze – uvědomovaly, že Francie zůstává jedinou velmocí, která je z řady příčin ochotna
garantovat mírovými smlouvami dotvořený poválečný statut quo, v jehož
rámci ČSR existovala. Zkušenosti čs. diplomacie z mírových jednání v letech
1919–20, např. vůči ČSR mnohdy nepřátelská politika italská, i ambivalentním přístup Britů, tuto tezi zcela potvrzovaly. I frankofilu Benešovi, odchovanému radikálně demokratickou politickou kulturou metropole na Seině,
tím méně pak anglosasky orientovanému Masarykovi byl ale cizí program
úzkého připoutání republiky k Francii do podoby klienta Paříže, jakkoliv za
něj První republika byla brzy např. německou publicistikou – a později částí
historiků – vydávána.
Bylo již připomenuto, že se pražským demokratům mnohem více zamlouvala orientace na obě velké západní demokracie, jejichž další spolupráci si
upřímně přáli a pro kterou se např. Beneš osobně snažil pracovat počátkem
dvacátých let i pokusy o prostředkování mezi Paříží a Londýnem. Jejich názory na některé problémy, např. Německo a především sovětské Rusko, se někdy blížily spíše přístupům liberálních Angličanů než francouzské pravice, ztělesňované osobnostmi ministerských předsedů G. Clemenceaua (1916–1920)
a pak Raymonda Poincarého (1922–24). Příklad Benešovy odvážné diplomatické akce z léta 1920, směřující k vytvoření pražskou politikou inspirovaného
seskupení – budoucí Malé dohody – fakticky proti intencím tehdejšího vedení
Quai d’Orsay,9 ukazoval, že si Praha zachovávala přinejmenším v první polovině dvacátých let vůči Paříži značnou nezávislost. Prostor pro podobné manévry menších států se ale v souvislosti s evropským vývojem – zvláště po nástupu fašismu v Itálii a faktické nedohodě francouzsko-britské – již v roce 1922
rychle umenšoval, což brzy pocítila i československá politika.

8) Srov. přehledně P. S. WANDYCZ, France and her Eastern Allies 1919–1925. French-CzechoslovakPolish Relations from Paris Peace Conference to Locarno. Minneapolis 1962.
9) Proti koncepci tehdejšího generálního tajemníka francouzského MZV M. Paleologuea, prosazujícího „konzervativní“ seskupení Polska, Maďarska a Rumunska, které měly tvořit páteř protisovětského cordonne sanitaire (a současně pomoci Varšavě v její válce s bolševiky), Beneš podpisem
spojenectví s Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců 14. srpna 1920 položil základy aliance, jež
měla hájit především zájmy vlastních členů, nikoliv té či oné velmoci. Francouzská diplomacie začala ideu Prahou řízené Malé dohody podporovat až na přelomu let 1920/21.
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Diplomacie Třetí republiky, reprezentující kabinet R. Poincarého, vyvíjela
již od sklonku roku 1922 – i v souvislosti s nadcházející mezinárodní krizí
v důsledku neplnění reparačních závazků ze strany Německa – v Praze tlak
k formalizování dosavadní spolupráce. Československé politické vedení
ovšem nehodlalo v dané mezinárodní situaci Paříž v její politice bezmezně
následovat, a když francouzská a belgická vojska v lednu 1923 obsadila Porúří, aby vynutila plnění německých dodávek, zaujala k tomu Praha velmi
opatrné stanovisko. Beneš tehdy před parlamentem prohlásil, že „k tak dalekosáhlým opatřením, jako je poslední akce francouzsko-belgická ... sahá se
jen v případě nejkrajnější nouze“, prezident Masaryk v diplomatickém zákulisí francouzskou politiku dokonce odsuzoval s tím, že se ČSR nikdy nestane
pouhým instrumentem či „reklamou“ Paříže.10 Šéf čs. diplomacie se pak pokoušel (mj. při následující návštěvě obou západních metropolí v červenci
téhož roku) přispět k vyřešení krize, která posléze skončila – i díky postoji
Británie – francouzským neúspěchem. Tlak francouzské vlády na zpevnění
vztahů s ČSR ale neustával, v květnu téhož roku byl demonstrován i návštěvou francouzského generalissima F. Foche v Praze a v červnu téhož roku
byly konečně zahájeny negociace o politické smlouvě, jejímž podpisem v metropoli na Vltavě podmiňovali případná jednání o vojenské konvenci.11
Benešem vedená diplomacie v následujících jednáních skutečně dosáhla
toho, že se připravovaná československo-francouzská smlouva svým obsahem výrazně odlišovala od paktů, jež Paříž předtím podepsala s Bruselem
i Varšavou. Praha usilovala o rovnoprávné politické spojenectví dvou demokratických republik, jež se mělo hlásit k ideálům Společnosti národů, které
nemělo mít adresného protivníka – tedy Německo – a maximálně pojmenovávalo potenciální narušitele současného středoevropského řádu v podobě
dřívějších dynastií, Habsburků i Hohenzollernů, jež však přitom cele směřovalo k udržení statu quo, včetně samostatnosti Rakouska. Z takových zásad
také vycházel čs. návrh, který obě strany definitivně akceptovaly při Benešově návštěvě Paříže v prosinci 1923.

10) Cit. dle Benešova projevu z 30. ledna 1923, in: E. BENEŠ, Problémy nové Evropy a zahraniční politika Československa. Praha 1924, s. 230–231, Masarykovo stanovisko viz v: DBFP, ser. I, vol. 24,
č. 296, G. Clerk do Londýna 12. března 1923.
11) Srov. na základě francouzské dokumentace detailně B. FERENČUHOVÁ, Rokovanie o francúzsko-československú zmluvu o spojenectve a priatelstve (máj 1923 – január 1924). Slovanské historické štúdie (dále jen SHS) 23, 1997, s. 81 nn., naposledy A. MARÉS, Francouzsko-československé vztahy v oblasti vojenství 1918–1924 z pohledu Paříže. ČČH 1999, č. 1, zvl. s. 67–72.
12) Cit. z rozhovoru v Le Matin 16. října 1923, in: T. G. MASARYK, Cesta demokracie, II, 1921 až
1923. Praha 1934, s. 429.
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Pražská politická reprezentace ani nyní s podpisem smlouvy příliš nespěchala, a své sepětí s oběma západními demokraciemi chtěla demonstrovat
především Masarykovou oficiální návštěvou Francie spojenou s přátelskou
návštěvou Velké Británie v říjnu t.r., kdy československý prezident v Paříži vyhlásil, že „v dobrém i zlém na nás můžete spoléhat.“12 Právě na podzim 1923
se ale poprvé projevila reálná bezzubost mezinárodních záruk plynoucích
z ženevské instituce, když bylo Řecko konfrontováno s agresivním přístupem
italského fašistického diktátora Mussoliniho, aniž se mu dostalo reálné pomoci. Očekávané prohloubení mezinárodních záruk v podobě francouzskou
i československou diplomacií prosazované Traité d’assistence mutuelle se pak
ukázalo – vzhledem k postojům Britů, o jiných mocnostech nemluvě – nejisté.13 Obojí přispělo k tomu, že ještě 27. prosince 1923 byly rozhovory o čs.francouzské smlouvě definitivně uzavřeny, a 25. ledna příštího roku ji Beneš
při dalším zájezdu do metropole na Seině definitivně podepsal.
Francouzsko-československá přátelská smlouva, jak zněl její oficiální
název,14 naplňovala výše zmíněné předpoklady, požadované čs. stranou. Osu
formalizovaného spojenectví vytýkal hned článek 1, jímž si obě smluvní
strany – ve snaze „chrániti mír, jehož udržení je potřebným pro politickou
stabilitu a hospodářské povznesení Evropy“ – slibovaly konzultace „o zahraničních otázkách, jež by byly s to ohroziti jejich bezpečnost a byly na újmu
řádu stanovenému mírovými smlouvami...“ V čl. 2 se pak zavazovaly „dohadovat se na opatřeních, vhodných k zabezpečení svých společných zájmů
v případě, že by tyto byly ohroženy,“ přičemž v následujících článcích
smlouvy byly specifikovány problémy, na které se měly tyto závazky vztahovat: „anšlus“ Rakouska, restaurace Habsburků a Hohenzollernů. Smlouva
dále vázala obě strany k řešení vzájemných sporů arbitráží či před mezinárodním soudním dvorem, a k tomu, že budou konzultovat případné závazky
další. Smlouvu nedoprovázely ani tajné dodatky, ani – což se dobovým
diplomatickým analytikům zdálo takřka neuvěřitelné – vojenská konvence,
na místo níž si obě strany jen vyměnily dopisy, jež konstatovaly stávají úzkou
spolupráci mezi generálními štáby.15 Beneš mohl oprávněně dokument zhod-

13) Srov. o ní např. A. M. BRZEZIŃSKI, Zagadnienie bezpieczeństwa zbiorowego w Europie w polityce
zagranicznej Francji (1919–1939). Lodź 1993, s. 26–29. Projekt této smlouvy definitivně padl po
nástupu labouristické vlády ve Velké Británii v lednu 1924, která podobný text zásadně odmítala
akceptovat.
14) Viz její text např. v: A. HOBZA (ed.), Dokumenty ke studiu mezinárodního práva. Praha 1931,
s. 373–377.
15) K nim naposledy E. KUBŮ, Československo-francouzská spojenecká smlouva a Německo. část I,
HaV 2000, č. 2, s. 276–277.
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notit jako „smlouvu zcela novou, moderní“, „jakou Francie dosud nikdy nepodepsala. Jakákoliv hegemonie Francie nebo vzdání se plné volnosti ČSR
... [jsou] vyloučeny.“ Neméně příznačné bylo i jeho konstatování, že „na dosavadní naší politice nemění se tím nic, chceme jen politiku Francie dostat
na cestu umírněnosti, rozvahy, Svazu národů a vyrovnání se s Německem...“16 Této devízy se pražská diplomacie držela při své spolupráci s Paříží
v celém následujícím období, v letech obecného evropského pacifismu ve
druhé polovině dekády.
Když v únoru 1925 navrhla německá vláda Paříži podpis západního garančního paktu, jímž by byl stvrzen status quo na německých západních hranicích, který se ale netýkal jeho hranic východních, Praha reagovala – zvláště
ve srovnání s Varšavou – velmi klidně. Beneš vyvinul v obou západních metropolích značnou iniciativu, aby předjímaná soustava neobsahovala „nic, co by
mohlo být vykládáno přímo či nepřímo, výslovně či mlčky jako ... pobídka Německu, že se mu nechává volná ruka na Východě a ve střední Evropě,“17 vcelku
se však snažil projekt uvažované nové bezpečnostní soustavy nikoliv torpédovat, ale spíše rozšířit i na středoevropskou oblast. Získat Brity pro podobný celoevropský systém se sice šéfu čs. diplomacie nepodařilo, pařížská Quai d’Orsay ale v následující výměně názorů s Berlínem i Londýnem trvala na tom, že
Francie bude – bez ohledu na chystaný Západní pakt – garantovat také své východní spojence, tedy i Československo. Výsledkem byl po mnohých jednáních
kompromis, když byly současně se Západním garančním paktem (a arbitrážními smlouvami mezi Německem a jeho sousedy) podepsány 16. října 1925
v Locarnu i nové garanční smlouvy mezi Francií a ČSR a Polskem.18
Novou smlouvou se (hned v čl. 1) obě strany opět zavazovaly k poskytnutí
vzájemné pomoci v případě „porušení závazků sjednaných téhož dne mezi
nimi a Německem k zachování všeobecného míru“, a to v duchu čl. 16 Paktu
Společnosti národů. Druhý odstavec tohoto paragrafu smlouvy nadto konstatoval, že by si obě strany poskytly vzájemnou pomoc v případě napadení,
i kdyby Rada Společnosti národů nedosáhla jednotného usnesení v otázce
případného agresora. Podstata československo-francouzské aliance tak zůstala zachována, i když byla nyní – více formálně než reálně – spjata s me-

16) AMZV, Telegramy odeslané 1923, č. 1707–1712/23. Benešův cirkulář z 29. prosince 1923.
17) Cit. dle Benešova memoranda pro A. Chamberlaina a E. Herriota z března 1925, otištěného
R. BŘACHEM, Locarno a československá diplomacie. ČsČH 8, 1960, s. 693–694. Nejlepší rozbor
těchto jednání viz v knize téhož autora: Československo a Evropa v polovině dvacátých let. Praha –
Litomyšl 1997.
18) Srov. příslušné texty v: A. HOBZA (ed.), Dokumenty ke studiu mezinárodního práva, s. 151 nn.,
text čs.-francouzské smlouvy tamtéž, s. 164–166.
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chanismy Ženevy.19 Je ovšem současně třeba dát za pravdu i těm hlasům,
podle nichž locarnská soustava znamenala pro Francii „postupný ústup od
ofenzivní strategie,“ kterou brzy zreálnila výstavba těžkých opevnění na hranicích s Německem, známé Maginotovy linie.20
V následujícím období, kdy se zdálo, že mezi Paříží a Berlínem dojde skutečně k trvalejší détente, čs. diplomacie plně osvědčovala právě onu devízu,
kterou Beneš vytkl v citované instrukci z konce roku 1923, tedy aktivně podporoval francouzskou politiku „na cestě umírněnosti, rozvahy, Svazu národů
a vyrovnání se s Německem,“ samozřejmě tak, aby přímé zájmy republiky zůstaly nedotčeny. Praha sice i v těchto letech evropského pacifismu pochopitelně sdílela s Paříží zásadu, že základní podmínkou skutečné pacifikace Evropy (k níž spěla mj. přípravná odzbrojovací jednání v Ženevě) je zajištění
bezpečnosti. Nestavěla se ale ani proti francouzským záměrům tam, kde byly
ochotny vyjít vstříc výmarskému Německu, např. při předčasné evakuaci Porýní francouzskými vojsky na sklonku dekády, apod.21 Francie naopak podporovala zájmy ČSR na šachovnici středoevropské, např. v obtížných jednáních o tzv. východní reparace na konferencích v Haagu a Paříži
(1929–1930), i později při pokusech o prohlubování středoevropské spolupráce. Právě na tomto poli – při zápasu proti německo-rakouskému plánu
celní unie na jaře a v létě 1931 – se pak nejvýrazněji prokázalo, jaký význam
pro ČSR a její záměry má spojenectví s Třetí republikou, zainteresovanou –
podobně jako Praha – na tom, aby v centrální a jihovýchodní Evropě nepřevládl jednoznačně německý vliv.22 Paříži se pak sice nepodařilo prosadit
vlastní představu o středoevropském uspořádání, jakou nabízel na jaře následujícího roku tzv. Tardieův plán kooperace středoevropských zemí, aktivně
podporovaný i čs. diplomacií.23 Společný zápas proti ovládnutí centra kontinentu Berlínem měl však tvořit osu čs.-francouzské spolupráce i v následujícím období, aby s rezignací Francie na tento předpoklad na konci dekády fakticky skončila i její aliance s ČSR.

19) Srov. k tomu např. R. BŘACH, Spojenecká smlouva mezi Československem a Francií z 25. ledna
1924 a garanční smlouva čs.-francouzská z 16. října 1925. HaV 1994, s. 6, zvl. s. 16–20; týž, Československo a Evropa v polovině dvacátých let, zvl. s. 297–300.
20) P. S. WANDYCZ, France and her Eastern Allies, s. 368.
21) Postoj ČSR se tu přitom značně odlišoval od politiky Polska, zcela určované strategickými potřebami; srov. nejlépe P. S. WANDYCZ, The Twilight of French Eastern Alliances, 1926–1936.
French-Czechoslovak-Polish Relations from Locarno to the Remilitarization of the Rhineland. Princeton 1988, zvl. kap. 3 a 4.
22) Viz kap. 2 a 5.
23) K tomu např.V. BYSTRICKÝ, La plan Tardieu sur la structure ékonomique des pays danubiens en
1932 et la Tchécoslovaquie. Studia historica Slovaca 8, 1975.
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2.
Na podzim 1933, již po prvních kolizích se sousedním nacistickým režimem,
Edvard Beneš ve svém parlamentním výkladu opakoval, že „naše intimní, věrná
a důsledná, na všechny obory politické se vztahující spolupráce, přátelství a aliance s velikou demokratickou republikou francouzskou je a zůstane základnou
naší příští politiky, ať se poměry evropské vyvinou jakkoliv.“24 Taková devíza vyjadřovala nejen vnitřní politické přesvědčení vůdčích československých demokratů, obklopovaných stále více nepřátelskými totalitními či autoritativními režimy (sám Beneš v té souvislosti smutně hovořil o „splendid isolation“ obou
demokratických států!25), ale opakující se poznání, že Francie nyní zůstala na
celém kontinentu jediným významnějším státem, ochotným se – i tváří v tvář
diktátorům – stavět na obranu statu quo, v němž existovalo i Československo.
Beneš se o vůli Paříže hájit stávající evropské uspořádání znovu přesvědčoval od počátku roku 1932 na odzbrojovací konferenci, kde také podporoval všechny francouzské koncepty směřující k posílení kolektivní bezpečnosti.26 Na jaře 1933 sice v Paříži přijali dočasně iniciativu B. Mussoliniho –
podpořenou i premiérem Velké Británie R. MacDonaldem – na vznik velmocenského direktoria, jež chtělo „řešit“ evropské spory. Quai d’Orsay si ale
– i pod politickým a diplomatickým tlakem svých východních spojenců – vynutila takové změny původního Mussoliniho konceptu, že se stal „bezzubým“, a tedy – alespoň pro Černínský palác – stravitelným.27 V následujícím
období Beneš byl ochoten podpořit i ideu užší spolupráce Francie s fašistickou Itálií (a případně Velkou Británií), vycházející z reakce na porušování mírové smlouvy Německem, zvláště zavedení všeobecné branné povinnosti
v březnu 1935. Již vzhledem k povaze italského diktátora skončila bezvýsledně, stejně jako projekt tzv. Dunajského paktu z ní vzešlý, jímž měla být
garantována nezávislost Rakouska.28

24) Srov. Benešův projev v zahraničních výborech parlamentu z 31. října 1933, in: E. BENEŠ, Boj
o mír a bezpečnost státu. Praha 1934, s. 786 n.
25) Srov. jeho dopis francouzskému premiérovi a pak předsedovi poslanecké sněmovny E. Herriotovi, cit. v Francouzových pamětech: „Naše splendid isolation mezi diktátory je plně dovršena...
Ale neustoupíme, půjdu dále svou cestou a v tomto smyslu jsem zcela klidný...“ E. HERRIOT,
Jadis. D’une guerre a l’autre 1914–1936. Paris 1953, cit. dle ruského překladu: Iz prošlogo: Moskva
1958, s. 500).
26) Srov. např. M. VAISSE, Sécurité d’Abord. La politique francaise en matiere de désarmement. Paris
1981; A. M. BRZEZIŃSKI, Dyplomacja francuska wobec Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie.
Lodź 1987.
27) Srov. původní italský návrh „dohody o spolupráci mezi čtyřmi západními velmocemi“ z 18. března
1933, a francouzský protinávrh z 10. dubna t.r., otištěné v: Zahraniční politika 1933, s. 396–397
a tamtéž, s. 398–400.
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Aktivněji podporovala československá diplomacie od přelomu let 1933/34
postupně pokračující sbližování mezi Francií a Sovětským svazem, ač sama
dosud neudržovala s Moskvou ani řádné diplomatické vztahy. Francouzskoruský projekt tzv. Východního Locarna (či Východního Paktu), jehož duchovním otcem byl vedle tehdejšího šéfa pařížské diplomacie Louise Barthoua i Beneš, měl vytvořit bezpečnostní systém ve středovýchodní Evropě
pod francouzskou a ruskou garancií, a propojit jej s soustavou spjatou se Západním garančním paktem z Locarna.29 Tato původní velkorysá koncepce
utrpěla sice jak neochotou Německa (a také Polska) na ní participovat, tak
zavražděním Barthoua v říjnu 1934 chorvatskými teroristy. Francouzské
obavy z rostoucí německé dravosti, jejímž nejviditelnějším projevem byla revindikace Sárska v lednu 1935, ale přispěly k ochotě nového vedení pařížské
diplomacie v čele s Pierrem Lavalem pokračovat ve sbližování s Moskvou,
jehož se Praha samozřejmě zamýšlela aktivně zúčastnit. Laval sice odmítl Sověty navrhovaný trojstranný pakt francouzsko-sovětsko-československý,
2. května 1935 byla ale přesto v Paříži podepsána nová francouzsko-sovětská
spojenecká smlouva, která pro případ nevyprovokované agrese zajišťovala
oběma stranám okamžitou pomoc.30 Beneš vzápětí následoval své francouzské spojence, a 16. 5. podepsal smlouvu čs.-sovětskou. Její podpisový protokol ovšem – jak bylo již jinde zmíněno – výslovně stanovil, že „závazky vzájemné pomoci budou účinné jen potud..., pokud bude oběti poskytnuta
pomoc ze strany Francie.“31 Ani podpis těchto smluv ostatně nevytvořil mezi
dvěma demokratickými republikami a Stalinovou říší pevnou vazbu, kterou
nadto rozvolňoval brzy zřetelný odklon Francie od politiky kolektivní bezpečnosti, projevující se navenek již na podzim téhož roku v době italské
agrese proti Etiopii.
Zatím co mezi většinou evropských demokratů panovalo na podzim 1935
přesvědčení, že fašistickému výboji v Africe je potřeba se postavit, čemuž daly
výraz mezinárodní sankce přijaté (E. Benešem vedeným!) shromážděním
Společností národů, pokoušel se Laval dosáhnout řešení dohodou s Italy – sa-

28) Srov. např. L. DEÁK, Zápas o strednú Europu 1933–1938. Politicko-diplomatické vzťahy. Bratislava
1986, zvl. s.108 nn.
29) Srov. např. R. KVAČEK, Jednání o Východní pakt v letech 1934–1935. AUC Phil-HIst 1966;
J. B. DUROSELLE, La décadence 1932–1939. La Politique étrangere de la France 1932–1939.
Paris 1979, zvl. kap. III.
30) K tomu např. J. B. DUROSELLE, La décadence, zvl. s. 139–142; z ruské strany V. SIPOLS, Vněšnaja politika SSSR, 1933–1935. Moskva 1982, hlava IV.
31) Text viz v: Dokumenty a materiály k dějinám čs.-sovětských vztahů, III, č. 65, s. 123–126
(Podrobněji viz část o čs.-sovětských vztazích, kde uvedena i další literatura).
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mozřejmě na účet oběti.32 I z hlediska československého byla ale nejfatálnější
byť dočasná diplomatická roztržka Paříže s Londýnem, když tamní kabinet
S. Baldwina protiitalská opatření včetně koncentrace příslušných námořních
sil ve Středomoří naopak podporoval.33 Skutečnost, že se tehdejší šéf Quai
d’Orsay zdráhal zpočátku alespoň verbálně podpořit britská opatření pro případ italského útoku, měla pak dalekosáhlé důsledky na jaře následujícího
roku, kdy usnadnila nový Hitlerův fait accompli, nebezpečný jak pro samotnou Francii, tak pro její východní spojence v čele s Československem.
Vpád německých vojsk do demilitarizované zóny v Porýní spolu s Hitlerovým vypovězením Locarna 7. března 1936 znamenal zhroucení celou dekádu
uznávané bezpečnostní soustavy v západní Evropě, současně ale – byť zpočátku spíše potenciálně – ještě více odděloval Francii od jejích východních
spojenců, což měla brzy umocnit německá opevnění v podobě tzv. Siegfriedovy linie. V kabinetu Alberta Sarrauta se také ozvaly hlasy k vojenskému zákroku proti německým oddílům, i díky názoru francouzské generality (která
již předcházejícího roku definitivně opustila poslední plány ofenzivních operací proti Německu) ale vše skončilo na obsazení francouzských pevností
a stížnosti do Ženevy.34 V Praze ještě 7. 3. ráno sám prezident Beneš ujistil
francouzského tituláře, že Československo „bude následovat Francii, vyvodí-li
z Hitlerova činu důsledky.“35 Pařížská Quai d’Orsay v čele s P. E. Flandinem
ale – také pod tlakem diplomacie britské – přistoupila raději na vlekoucí se
výměnu názorů s Londýnem a Berlínem o možné „nové Locarno“, jež se pak
fakticky protáhla až do jara následujícího roku, samozřejmě bez výsledku.
Československé diplomacii nezbývalo, než se snažit participovat na očekávané „novolocarnské“ konferenci, k níž posléze vůbec nedošlo. Francouzská
nečinnost ovšem měla fatální následky nejen pro strategickou pozici Československa (a později i Polska).36
Změna politické reprezentace v metropoli nad Seinou v červnu 1936, kdy
32) Srov. např. R. KVAČEK, Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa 1933 až 1937. Praha
1966, kap. VIII.
33) Srov. např. R. A. C. PARKER, Great Britain, France and the Ethiopien Crisis. English Historical
review 1974.
34) O celé krizi a následných jednáních viz např. J. DEJMEK, Historik v čele diplomacie: K. Krofta,
1936–1938. Praha 1998, kap. I., tam další literatura.
35) DDF, II. ser., vol. 1, č. 307; E. BENEŠ, Paměti. II/1. Od Mnichova k válce a novému vétězství.
Praha 1947, s. 21n.
36) Pomineme-li důvody vojenské, z nichž nejvážnější byla urychlená výstavba německých opevnění
v Porýní, pak rezultátem politickým byl výrazný pokles důvěry v možnosti Francie jak ve střední
a východní Evropě (což se projevilo mj. v postojích Jugoslávie, stále více se orientující od profrancouzské linie na spolupráci s Berlínem), tak na Západě, kde nejvýraznějším důsledkem bylo
vyhlášení belgické neutrality.
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nastoupila první levicová vláda „lidové fronty“ v čele se socialistou Leonem
Blumem, neznamenala v žádném ohledu radikální proměnu francouzské
vnější politiky. Pro ministerského předsedu a jeho ministra zahraničí Y. Delbose (který v čele Quai d’Orsay setrval až do února 1938) zůstávalo prioritou udržení společného kursu s Londýnem,37 jejich aktivity navíc výrazně
svazovalo pacifistické křídlo socialistické strany, což se projevilo brzy mj.
v politice „neintervece“ vůči občanské válce ve Španělsku, ale také pokusech
o hledání modus vivendi s Berlínem.
Počátkem podzimu 1936 sice Paříž vyslovila souhlas s čs. iniciativou, aby
Francie uzavřela v dohledné době novou spojeneckou smlouvu s celou Malou
dohodou jako blokem. Podle finálního návrhu měla Třetí republika poskytnout kterékoliv z členských zemí vojenskou pomoc v případě nevyprovokované agrese podle příslušných článků Paktu Společnosti národů, Malá dohoda se jím naopak jako celek zavazovala poskytnout podobnou pomoc
Francii.38 To ovšem předpokládalo existenci nového, tzv. jednotného malodohodového paktu, který měl zuniverzálnit závazky aliance a jeho návrh
předložený čs. diplomacií poprvé na konferenci aliance v Bratislavě v září
1936, ale fakticky odmítla jugoslávská vláda. I když se o projektu nové malodohodové smlouvy s Francií jednalo až do jara 1937, Paříž začala – zcela
logicky – podmiňovat jeho podpis existencí univerzálních malodohodových
závazků (které jedině mohly zajistit v případě německo-francouzského konfliktu reciproční pomoc též ze strany Rumunska a Jugoslávie), což nakonec
způsobilo jeho nerealizování.
Francouzské kabinety počínaje vládou Camilla Chautempse (od června
1937) již prakticky cele srovnaly krok s appeasserskou politikou britskou,
vedenou N. Chamberlainem, což mělo pochopitelně fatální následky i pro
osud Československa. Rostoucí zájem Západu o sudetské Němce (byť v Paříži menší než v Londýně) přiměl Černínský palác, aby se ještě v září 1937
při poslední předválečné návštěvě čs. ministra zahraničí K. Krofty ve Francii pokusil novelizovat francouzské závazky i pro případ, kdy by německá
agrese – v Praze tehdy již běžně uvažovaná – byla vyprovokována vzpourou
sudetských Němců.39 Paříž pak sice i veřejně – ústy Y. Delbose – potvrdila
své spojenectví s ČSR, snaha eliminovat ve francouzských kruzích proti-

37) K tomu např. DREIFORT, Yvon Delbos at the Quay d’Orsay. Franch Foreign Policy during the Popular Front 1936–1938. Lawrence – Wichita 1974, zvl. kap. 3 a 5.
38) Srov. nejlépe L. DEÁK, Pokusy o upevnenije malodohodového spojenectva s Francúzskom
v r. 1936–1937. Slovanské štúdie 13, 1972.
39 R. KVAČEK, Nad Evropou zataženo, s. 406–407.
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československou německou propagandu ale vyzněla naprázdno. Delbos
sám se sice při své okružní cestě po metropolích francouzských spojenců
koncem roku 1937 přesvědčil, že demokratické Československo zůstává
pro Paříž v centrální Evropě zdaleka nejspolehlivější oporou; na francouzské politice vůči ČSR v následujícím fatálním roce to ale mnoho
nezměnilo.
Ještě na počátku rakouské krize koncem února 1938 se vedení pařížské diplomacie pokoušelo – též s ohledem na Československo – získat Brity k zákroku v Berlíně ve prospěch nezávislosti republiky pod Alpami. Neuspělo
však, a faktická pasivita Paříže (i Londýna) ve dnech následného anšlusu samozřejmě ovlivnila i postoj ČSR. Vládní prohlášení nového francouzského
kabinetu v čele s L. Blumem sice několik dnů po německé anexi Rakouska,
17. 3. 1938, opakovalo věrnost francouzským spojeneckým závazkům vůči
Československu, v interních diskusích byla ale taková možnost stále více bezpodmínečně spojována se spoluúčastí Velké Británie, a získat její přísliby
v tomto ohledu se francouzské diplomacii nyní ani později nedařilo.40 V případě britské pasivity považovala značná část francouzské politické elity
pomoc Československu za nemožnou, a i ve vlivných pařížských listech se
začaly od dubna 1938 množit hlasy, snažící se prokázat, že aliance s Prahou
již skončila pádem Locarna.41
V dubnu 1938 sestavená nová vláda v čele s Edouardem Daladierem –
vláda, která měla posléze dovést Třetí republiku až do nové války42 – sice neváhala vzápětí ujistit čs. tituláře Štefana Osuského setrváním při svých závazcích. Právě ona ale brzy, na anglo-francouzském summitu koncem dubna,
akceptovala britskou tezi, podle níž je Československo nehájitelné a jeho
vládu je třeba přimět k dostatečným koncesím sudetským Němcům, jež by
mohly – podle názoru Britů – konflikt odvrátit. Francouzský vyslanec V. de
Lacroix se tedy 7. května připojil k demarši svého britského kolegy u prezidenta, jíž byl zahájen soustavný nátlak v Praze ve smyslu takových koncesí,
a politiku Chamberlainovy vlády pak Daladierův kabinet kopíroval –
mnohdy zcela pasivně – až do Mnichova. Bylo symptomatické, že v hodinách tzv. květnové krize francouzský velvyslanec v Berlíně ani nepodnikl sa-

40) Srov. nejlépe R. KVAČEK, Obtížné spojenectví. Politicko-diplomatické vztahy mezi Československem a Francií 1937–1938. Praha 1989, 69–70, 79–80 ad.
41) Takové názory ostatně odrážely značnou část francouzského veřejného mínění, pro než možnost
války „za Československo“ byla zcela nepředstavitelná – srov. nejdůkladněji Y. LACAZ, L’Opinion publique francaise et la crise de Munich. Paris 1991.
42) Srov. např. R. du RÉAU, Édouard Daladier, 1884–1970. Paris 1993, s. 236 nn.
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mostatný zákrok, ale jen 21. 5. na berlínské Wilhelmstrasse upozornil na závazky vůči ČSR.43 V praxi to znamenalo, že čs. prezident i vláda byli podrobovány nekompromisnímu nátlaku k ústupkům, z Berlína řízené SdP, nejen
z Londýna, ale i z Paříže, odkud chtěli (a měli právo očekávat!) spojeneckou
podporu.
E. Daladier sice ještě v polovině července 1938 veřejně prohlašoval, že
„pro Francii jsou závazky k Československu neochvějné a posvátné“, již
19. 7. však jeho ministr zahraničí Georges Bonnet otevřeně prohlásil vyslanci
Š. Osuskému, že „Francie nepovede válku kvůli Sudetám“ a totéž oznámil
francouzský titulář i čs. prezidentovi v Praze. Beneš se pak marně snažil apelovat na Paříž, aby tamní vláda pochopila, že Hitlerovi nejde o Němce
v ČSR, ale „o odvěký boj o německou nadvládu ve střední Evropě...“, že
ústupky „bude zasažena celá střední Evropa, celá dosavadní politika Francie
a tím Francie sama...“44 Francouzskou odpovědí bylo akceptování výsledku
první návštěvy britského premiéra N. Chamberlaina u Hitlera a následující
plán oddělení čs. pohraničí s údajnou převahou německé obyvatelstva od republiky. Jeho přijetí v Praze vynutila ostatně především francouzská diplomacie hrozbou, že nebude-li přijat a Německo následně zaútočí proti Československu, „Francie se k této válce nepřipojí...“45 Stejná politická logika
Francouze dovedla ještě koncem září 1938 za jednací stůl do Mnichova,
který znamenal konec První republiky.
Francouzská vláda (podobně jako vláda britská) se sice dodatkem k mnichovské dohodě zavázala k „mezinárodním zárukám nových hranic“ Československa proti nevyprovokovanému útoku.46 Již pasivita francouzského velvyslance A. François-Ponceta v berlínském mezinárodním výboru, který
definitivně stanovoval hranice tzv. pátého pásma a tedy Druhé republiky, ale
jasně ukazovala faktický dezinteres Paříže na jejím dalším osudu. Ztvrzení
slíbených garancií se ostatně Praha – bez ohledu na několikanásobnou iniciativu Černínského paláce – nikdy nedočkala, Daladierova vláda naopak
v zimě 1938/39 zcela následovala Londýn ve snahách o détente s Hitlerem
prakticky za každou cenu.47 Konec tohoto kursu znamenalo až roztrhání

43) DDF 2. ser., vol. 9, č. 408, DGFP, ser. D, vol. 2, č. 187, atd.
44) Cit. dle E. BENEŠ, Mnichovské dny. Paměti. Praha 1968, s. 243–4.
45) J. Dejmek et cons. (eds.), DČZP XX/2, Československá zahraniční politika v roce 1938, č. 657.
46) Text Mnichovské dohody viz v: Srov. text v: DČZP XX/2, č. 777, s. 454, český překlad např. v:
Mnichov v dokumentech. Praha 1958, č. 131, s. 270–271.
47) Nejvýraznějším projevem tohoto kursu byla návštěva nacistického ministra zahraničí J. Ribbetropa v Paříži v prosinci 1938, jehož jednání s G. Bonnetem v Berlíně interpretovali jako signál
úplného vyklizení střední Evropy ze strany Francie.
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Mnichova Německem v podobě okupace českých zemí jeho divizemi
15. března 1939.

3.
Francouzská Třetí republika se bez ohledu na svoji předcházející politiku
vůči Československu v době Mnichova stala prvních patnáct měsíců po německé okupaci českých zemí nejdůležitějším centrem snah o obnovu nového
státu Čechů a Slováků. Vláda E. Daladiera sice nereagovala na protest, vznesený již 16. března 1939 z USA E. Benešem, a i později – ještě po začátku
evropské války počátkem září – neskrývala svoji nechuť jakkoliv se výrazně
angažovat za věc Československa.48 Francouzský ambasador v Berlíně R. Coloundre nicméně už 16. března 1939 protestoval proti německé okupaci ČSR
jako proti „zřejmému porušení litery a ducha dohody podepsané v Mnichově“ a Paříž – podobně jako Londýn – jasně odmítla uznat legitimitu Hitlerem nadekretovaného Protektorátu Čechy a Morava.49 V souvislosti s tím,
stejně jako s dynamizující se francouzskou politikou, usilující nyní od skutečnou „Grande Alliance“ s sovětským Ruskem, se pak logicky metropole na
Seině stala v následujících měsících nejdůležitějším střediskem rodícího se
nového československého odboje.
Centrem nové zahraniční akce bylo zpočátku československé vyslanectví
v čele s Š. Osuským, jenž se – i díky svému předcházejícímu téměř dvacetiletému působení v roli čs. tituláře v Paříži – těšil výrazné podpoře ze strany francouzské diplomacie, na rozdíl od samotného E. Beneše a osob jemu blízkých.
Ještě na jaře 1939 v Paříži vznikla i Československá vojenská kancelář v čele
s div. generálem S. Ingrem, pokoušející se o obnovu čs. armády (byť čs. vojáci
nalézali zatím útočiště jen v řadách Cizinecké legie), v květnu 1939 byla založena i tzv. Informační kancelář, kterou řídil významný žurnalista (a budoucí
faktický ředitel čs. exilové diplomacie) H. Ripka.50 Přesto nebyla situace
48) Stačí připomenout, že to byl J. Avenol, tj. francouzský diplomat, který jako generální sekretář
Společnosti národů odmítl v březnu 1939 přeložit protest, sestavený E. Benešem, k diskusi
v Radě této instituce, kam jej nakonec protlačil až zástupce sovětský. Když pak E. Beneš 3. září
1939 – po vyhlášení války Německu Francií a Velkou Británií – zaslal mj. E. Daladierovi telegram, jímž vyjadřoval přání Čechů a Slováků „připojiti se bez váhání k vašemu národu v tomto boji za svobodnou Evropu“, opět se mu nedostalo z Paříže (na rozdíl od Londýna) žádné odpovědi. Srov. např. E. BENEŠ, Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. Praha 1947,
s. 131–132.
49) Srov. text tohoto protestu např. v: Th. Procházka (ed.), V předvečer války. Z francouzských a anglických dokumentů. Praha 1945, č. 43, s. 83–84.
50) K tomu např. J. KŘEN, Do emigrace. Praha 1963; naposledy J. KUKLÍK, Vznik československého
národního výboru a prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci v letech 1939–1940. Praha 1996,
s. 25 nn.
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československé „otázky“ nyní, ale ani po vstupu Francie do války s Německem
3. září 1939 v žádném případě ideální. Francouzské vládní kruhy byly sice
ochotny zahájit již v srpnu t.r. s Osuským rozhovory o obnovení čs. armády,
završené pak dohodou z 2. října 1939. Odmítaly se ale jakkoliv zavazovat
politicky, navíc převládala nechuť k Benešově osobě, těšící se jinak morální autoritě vůdce nového československého odboje, kterou ještě umocňovaly rozpory i uvnitř samotného čs. exilu.51
Francouzské vyhlášení války Německu v důsledku nacistické agrese proti
Polsku jistě usnadnilo vůdcům československého odboji situaci, byť ve věci
politických závazků zůstával pohled Daladierovy vlády v období následující
drolle de guerre nezměněný.52 Zmiňovaná dohoda z 2. 10. 1939 umožnila
v následujícím období postupnou výstavbu čs. vojska (jehož první prapor
vznikl hned v září), aby mohla být počátkem následujícího roku vytvořena
alespoň jedna – byť neúplná – pěší divize. Dohoda sice předpokládala, že
tato „samosprávná armáda“ bude v politických záležitostech „podléhat pravomoci prozatímní vlády československé“, zatímco z hlediska vojenského
bude pochopitelně řízena nejvyšším velením francouzským,53 taková vláda
ale dosud neexistovala, a jak ukázaly sondáže v průběhu října 1939, kabinet
E. Daladiera alespoň prozatím neměl v úmyslu její případný vznik (komplikovaný ovšem i dalšími problémy) uznat. Proto byl posléze – po rozhovorech, jež vedl s Quay d’Orsay předák českých lidovců P. Jan Šrámek – ustaven 17. října 1939 v Paříži „pouze“ Československý národní výbor, který se
ovšem postupně stal – díky své organizační výstavbě – faktickou exilovou vládou. Ten byl pak – po rozšíření o zástupce Slovenska a vyřešení dalších problémů – také uznán 14. listopadu 1939 francouzskou vládou jako orgán
„kompetentní reprezentovat československý lid v zahraniční“, což však z hlediska mezinárodně-právního neznamenalo totéž jako reprezentování československého státu. Výbor, který po Benešových jednáních s Foreign Office
51) Postačí tu vzpomenout kolizi mezi koncepcí tzv. právní kontinuity první ČSR, prosazovanou
E. Benešem, a tzv. vyslaneckou teorií, prosazovanou právě Š. Osuským, jenž chtěl ze svého pokračujícího úředního působení vyvozovat i zvláštní postavení v čele odboje. Spory měly ovšem
i další příčiny, pramenící z části ještě v časech První republiky, a nelze je tu ani přehlížet; faktem
však zůstává, že vládě v Paříži (a částečně i v Londýně) usnadňovaly zaujímání vyhýbavého stanoviska v otázce budoucnosti Československa i ve věci uznání rodící se exilové politické reprezentace.
52) Postoj (a případné plány) Daladierovy vlády k programu obnovy Československa v období
1939/40 by bylo potřeba podrobněji ozřejmit z francouzských dokumentů; v obecné rovině viz
např. J. B. DUROSELLE, L’abime. Politique étrangere de la France 1939–1944. Paris 1986, zvl.
kap. 2 a 3.
53) J. KUKLÍK, Vznik československého národního výboru, s. 27–28; text dohody viz v: J. HRONEK,
Když se hroutil svět. Český novinář v emigraci. I. Praha 1946, s. 72–73.
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uznala v prosinci t.r. i vláda britská a posléze i většina britských dominí s výjimkou Kanady, zdaleka ale nedosahoval prerogativ skutečné exilové vlády,
jakým se těšila tehdy již např. Sikorského vláda polská a později i další.
Německý vpád na Západ, rychlé obsazení Nizozemí a pak i Belgie a vlastní
bitva o Francii přinesly mj. i první reálnou možnost ke střetu zatím nedobudovaných čs. vojsk s nacistickým Wehrmachtem, jenž byl současně jakýmsi
epilogem předcházejícího více než dvě desetiletí trvajícího spojenectví obou
národů. Zvláště čs. letci v řadách francouzského letectva mohly – částečně
ještě před německou ofenzívou – zasáhnout výrazněji do vzdušné války o Francii, která demonstrovala jejich vynikající připravenost,54 do bojů brzy zasáhly
i části zmiňované divize. V celkově pro spojence krajně nepříznivé situaci představovali ovšem Češi jen zlomek, který nemohl výrazněji ovlivnit vývoj, směřující nejpozději od počátku června k úplné porážce Francie, umocňované
ještě nevůlí k skutečnému zápasu v části francouzské politické elity. Když vešla
17. 6. 1940 ve známost zpráva o žádosti nové francouzské vlády v čele s maršálem Philippem Petainem o příměří, byly čs. vojenské skupiny, ale také politická reprezentace (a v řadě případů i jednotlivci) nuceny co nejrychleji ustoupit, ba uprchnout z Francie do dále bojující Británie, což se posléze ve většině
případů skutečně na přelomu června a července podařilo.55 Ani Beneš, ani
další čs. političtí předáci však nevěřili, že francouzská porážka znamená konec
Francie jako evropské velmoci,56 a vyvodili z toho také důsledky. Bezprostředně ve vztahu k těm silám, které odmítli kapitulantskou politiku Petaina,
dlouhodobě pak snahou o obnovu aliance s „novou“ Francií, založenou právě
na společném pocitu německé hrozby.
První kontakty čs. exilu s „jednohvězdičkovým“ generálem Charlesem de
Gaullem, jenž odmítl následovat svůj někdejší vzor, maršála Petaina a složit
zbraně, byly navázány již počátkem července 1940, tedy pouhé dva týdny po
de Gaullově známé rozhlasové výzvě.57 Rodící se hnutí Svobodných Francouzů v čele s generálem pak již 21. 7. – tedy tři dny po vládě britské – uznalo

54) První německé letadlo sestřelili čs. letci na Západě již 21. 12. 1939; v průběhu května–června
1940 pak čs. stíhači sestřelili nad Francií 158 německých letounů. Srov. např. E. ČEJKA, Československý odboj na Západě 1939–1945. Praha 1997, zvl. s. 221–222.
55) Z Francie bylo postupně evakuováno téměř 5000 čs. vojáků, z toho přes 900 letců, kteří vzápětí
mohli znovu zasáhnout do bojů, tentokráte tzv. bitvy o Anglii.
56) Srov. např. Benešův projev z 19. června 1940, in: E. BENEŠ, Šest let exilu a druhé světové války.
Praha 1946, s. 76–77. V nejbrilantnější podobě vyjadřovala víru v budoucnost Francie kniha žurnalisty G. WINTERA, To není konec Francie. Londýn 1942.
57) De Gaulle svoji výzvu Francouzům k dalšímu zápasu bez ohledu na jednání o příměří přečetl
v britském rozhlasu poprvé 18. a znovu 19. července; srov. např. A. WERTH, De Gaulle. London
1966, s. 103–105.
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bezpodmínečně československé exilové státní zřízení v čele s E. Benešem
a čs. strana také neváhala uznat Svobodné Francouze hned o dva dny
později, tedy dokonce o čtyři dny dříve než samotní Britové.58 Tyto kroky, vyvolané nejen snahou o pokračování v předcházející spolupráci, ale též nerovnoprávným postavením československého a francouzského exilu mezi
emigrantskými reprezentacemi, nastartovaly poměrně úzkou spolupráci trvající až do osvobození Francie v létě 1944. Diplomacie Svobodných Francouzů ostatně nečinila Čechoslovákům žádné problémy s anulováním Mnichova, a to – v kontrastu s Brity – podle jejich právních představ, navíc de
Gaulle oceňoval jak Benešovy středoevropské vize, založené především na
výhledu spolupráce s Polskem, tak Benešovu politiku vůči Sovětskému svazu,
kterou ostatně generál sám do jisté míry následoval.59 Beneš zase často – veřejně, i za diplomatickými kulisami – zdůrazňoval, že je „v zájmu Československa a v zájmu Evropy..., aby na kontinentu evropském na západě byla opět
co nejrychleji vybudována nová silná Francie.“60 Takovou tezi slýchali nejen
zástupci Francouzů v čele s M. Dejeanem, ale také Britové a uslyšel ji
v květnu 1943 i F. D. Roosevelt, stejně jako o sedm měsíců později J. V. Stalin – aniž ji, mimochodem, oba akceptovali.
S „likvidací“ francouzského podpisu pod mnichovskou dohodu Beneš
a jeho diplomaté začali ihned po té, co byl dokument počátkem srpna 1942
anulován Brity. Jednání pokračovala rychle, sám Ch. de Gaulle instruoval vyslance Dejeana, že „ohledně hranic Československa se musíme angažovat ve
smyslu výhodném pro celistvost československého teritoria v jeho předmnichovské podobě.“ Tak mohly být již 29. září 1942, u příležitosti třetího výročí
Mnichova, vyměněny mezi francouzským Národním výborem a čs. vládou
listy, v nichž francouzská strana jasně konstatovala, že „pokládá tyto dohody
hned od počátku za neplatné stejně jako veškeré další akty, ke kterým došlo
při provádění nebo v důsledku těchto dohod...“61 Taková textace vycházela
plně vstříc čs. právnímu pohledu na absolutní nulitu Mnichova od samého

58) Srov. nejlépe Z. ZAKS, „Wolna Francja“ i Czechosłowacja (1940–1944). Dzieje najnowsze
20, 1988, zvl. s. 112–113; z franc. strany např. A. MARES, La France libre et L’Europe centrale et
orientale (1940–1944). Revude des Etudes slaves 54, 1982, s. 305 nn. Je třeba ovšem dodat, že čs.
exilová vláda udržovala až do podzimu 1942 svého neoficiálního zástupce – konzula v Marseilles – i v Němci neobsazené části Francie, odkud bylo mj. jeho zásluhou evakuována několik desítek Židů ...
59) Srov. de Gaullův komentář v: Ch. de GAULLE, Válečné paměti 1940–1944. Praha 1988, zvl.
s. 208–209; další dokumenty uvádí Z. ZAKS, Wolna Francja, zvl. s. 116 nn.
60) Cit. dle E. BENEŠ, Od Mnichova k nové válce, s. 341 n.
61) Plný text viz tamtéž, s. 344–345.
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počátku a navíc fakticky delegalizovala jak územní zisky maďarské, tak – což
bylo v danou chvíli ještě významnější – polské. Čs. odpověď oplátkou slibovala, že čs. vláda „učiní vše co bude v její moci, aby se Francii, obnovené ve
své síle, své nezávislosti a celistvosti svých mateřských i zámořských území,
dostalo veškerých účinných záruk pokud jde o její vojenskou bezpečnost
a územní celistvost...“62
Benešovy zmiňované profrancouzské intervence při návštěvách Washingtonu i Moskvy napovídaly, že československá strana vzala snahu o obnovení
své aliance s Francouzi vážně.63 Při návratu z Moskvy v lednu 1944 byl pak
čs. prezident oficiálně přijat v Alžíru Ch. de Gaullem (a dalšími francouzskými politiky), aby od šéfa francouzské rezistence uslyšel, že „více než Francie se netěší žádná mocnost z jistého a zářivého úspěchu vaší politiky, politiky velkého vlastence a velkého Evropana...“ Když se pak de Gaulle – proti
vůli Anglosasů – rozhodl v květnu 1944 přetvořit svůj Národní výbor v Alžíru v novou řádnou francouzskou vládu, neváhala vláda československá –
první vedle exilové reprezentace Belgie – tento kabinet prakticky okamžitě
uznat. Tak byl učiněn další krok k obnově čs.-francouzského spojenectví,
které záhy demonstrovala i Benešova schůzka s generálem de Gaullem v červnu téhož roku v Londýně.
V té době již diplomaté obou stran vyjednávali o deklaraci, jíž by byly fakticky revitalizovány spojenecké smlouvy starší. I když francouzská strana
část čs. podnětů odmítla, mohla být 22. srpna 1944 – tedy již po osvobození
Paříže – podepsána šéfem vlády de Gaullem a jeho ministrem zahraničí M. Dejeanem za Francii a ministerským předsedou J. Šrámkem a ministrem J. Masarykem za čs. stranu nová čs.-francouzská deklarace, která nejen
opakovala absolutní odmítnutí platnosti Mnichova ze strany Francouzů, ale
současně jasně vyhlašovala program další spolupráce. Jak dokument stvrzoval, dohodly se obě strany „aby v existujících dohodách byly ve vhodnou
dobu provedeny změny a doplnění, jež budou považovány za nutné, aby spolupráce mezi Československem a Francií v rámci všeobecné bezpečnosti
a obnovy Evropy a světa byla užší a účinnější...“64 Tak byl ještě před koncem
války položen fundament k novému spojenectví mezi oběma republikami, jež
se mělo stát – jak Beneš ohlašoval již předtím, např. před Státní radou – jednou ze čtyř základních komponent budoucí bezpečnosti Československa.

62) Tamtéž, s. 346–348.
63) Bylo ostatně příznačné, že francouzský velvyslanec v Moskvě, R. Garreau, byl jediným západním
titulářem, který Beneš oficiálně přijal při jeho návštěvě Moskvy koncem roku 1943.
64) Srov. text této deklarace např. v: E. BENEŠ, Od Mnichova k nové válce, s. 352.
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Vzhledem k pozitivnímu rozvoji vztahů mezi „novou Francií“ a SSSR,65 tedy
hlavním spojencem obnovovaného Československa, se zdálo, že tato komponenta bude moci být rychle realizována.

4.
Již doboví pozorovatelé z řad v Praze akreditovaných diplomatů po obnově
československého státu upozorňovali, že místo, jež v jeho politice zaujímala
v meziválečném období Francie zaujímá nyní – do značné míry i z vůle čs.
politické reprezentace – sovětské Rusko. Jestliže ale E. Beneš v letech První
republiky usiloval o doplnění své orientace na Francii též vztahy s SSSR, pak
stejným způsobem nyní jím vedení demokraté chtěli již existující spojenectví
s Moskvou vyvážit novou aliancí s Paříží. H. Ripka, vedle prezidenta hlavní
architekt zahraniční politiky Třetí republiky, již ostatně na sklonku války napsal, že třebaže se vztahy mezi Prahou a Paříží budou zřejmě vyvíjet v jiných
formách než před válkou, „zůstane v nich stále v popředí zájem o zajištění
bezpečnosti obou zemí před zajištěním pangermánské výbojnosti...“66 Podobné obavy z renesance německého imperialismu a tedy nutnost ochrany
před nimi pak tvořili i jasnou prioritu reprezentace Čtvrté republiky francouzské,67 a bylo jen logické, že tu – samozřejmě vedle Londýna a také
Moskvy – padl zrak pařížských diplomatů i na tradiční spojence v centrální
Evropě, z nichž Československo díky demokratickému charakteru se jevilo
nejpřijatelnější. Jak to formuloval brzy po válce první francouzský (vel)vyslanec v Praze,68 známý již M. Dejean, vzájemné vztahy měla ovládat „vůle
jíti spolu jako dobří přátelé a podnímati se ruku v ruce nesmírných úkolů,
které přináší likvidace války a zřizování pevného míru...“69
Vztahy mezi oběma republikami se v počátečním období vyvíjely skutečně
v duchu této devízy, mj. též vzhledem k podobné struktuře politické reprezentace (s účastí komunistů) a také prováděným razantním reformám včetně
„znárodňování“. Francouzská vláda zaujala – nejvýrazněji ze všech tří zá-

65) De Gaulle jako zástupce Francie podepsal 10. prosince 1944 se Stalinem francouzsko-sovětskou
smlouvu o spojenectví a vzájemné pomoci, v níž se mj. smluvní strany zavazovaly k opatřením
proti možné nové německé agresi, a v čl. 4 si pak slibovaly přímou pomoc v případě agrese. Srov.
např. Sovětsko-francuzskije otnošenija vo vremja Velikoj otěčestvěnnoj vojny, 1941–1945. Moskva
1984, sv. 2, č. 102.
66) H. RIPKA, ČSR v nové Evropě. Londýn 1945, s. 81.
67) Srov. obecně např. J. P. RIOUX, La France de la Quatrieme République. Sv. I. (1944–1951). Paris
1985.
68) Vyslanectví v Praze a Paříži byla na velvyslanectví povýšena koncem roku 1945, v obou případech ale tituláři, tedy M. Dejean a J. Nosek, zůstali na svých postech i nadále.
69) M. DEJEAN, Zásady a cíle francouzské zahraniční politiky. Praha 1946, s. 38–39.
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padních velmocí – prakticky ve všech pro ČSR stěžejních otázkách stanovisko podporující hlediska Prahy. Vyslovila – v polovině srpna 1945 i ústy samotného de Gaulla – výslovnou podporu transferu Němců z ČSR,70 přislíbila
podporu čs. teritoriálních požadavků na očekávané mírové konferenci a souhlasila i s možnou čs. účastí na tehdy uvažované mezinárodní správě Porúří.71 Ještě koncem roku 1945 také ministr zahraničního obchodu H. Ripka
dojednal v Paříži první, i když jen krátkodobou obchodně-politickou smlouvu
mezi oběma státy a s úspěchem byly postupně řešeny také vzájemné problémy majetkové, jež tvořily jinak ve vztazích ČSR k Západu značné problémy.72 Všechny tyto okolnosti podporovaly ideu obnovy politického spojenectví v podobě nové bilaterální smlouvy, o níž se v diplomatických kruzích
začalo poprvé vážně hovořit v dubnu 1946.
Stanovisko francouzské politické reprezentace k možnosti obnovy spojenectví s Československem (a případně i Polskem) bylo ovšem od počátku poněkud ambivalentní. Na Quai d’Orsay sice spatřovali ve svých bývalých „východních“ spojencích možné podpůrce vlastní „německé“ politiky, což se
pak mimochodem – samozřejmě v modifikované podobě – opakovalo ještě
v šedesátých letech. Na straně druhé se ale francouzští diplomaté obávali, že
i Československo se v budoucnosti stane „sovětskou“ republikou, zcela ovládanou z Moskvy, a v takovém případě by bilaterální aliance byla jen mnohostrannou komplikací, jak ve vztahu k Německu, tak k Západu, tj. především
USA a Velké Británii. Takovou obavu ještě zvýraznil výsledek voleb v ČSR
v květnu 1946, z nichž vyšla vítězně KSČ. Komunisté ovšem vyhráli – i když
v relativně slabším poměru – i druhé parlamentní volby francouzské, jejich
ministři zasedli – bez ohledu na tlak z Washingtonu – i v novém kabinetu George Bidaulta, zformovaném v červnu téhož roku, a obě komunistické strany
(mezi nimiž již tehdy existovaly značné vazby) pak dočasně podporovaly
i ideu politického spojenectví obou zemí, byť samozřejmě z odlišných důvodů nežli demokraté. Jestliže totiž pro čs. prezidenta a jeho stoupence obnova aliance znamenala – jak to Beneš vyjádřil i v dlouhém rozhovoru s Dejeanem 19. 8. 1946 – posílení nezávislosti ČSR a také možný instrument
proti definitivnímu rozdělení Evropy na dva bloky,73 pak pro vedení KSČ

70) Srov. zprávu velvyslance J. Noska z 18. srpna 1945, AMZV, Zprávy ZÚ Paříž 1945.
71) Srov. např. P. PETRUF, Príprava povojnovej spojeneckej zmluvy medzi Česko-Slovenskom a Francúzskom, in: Stredná a juhovýchodná Európa – sondy do vývoja v štyridsiatych rokoch. Bratislava
1992, s. 87–88.
72) Srov. nejlépe P. PROKŠ, Poválečná rekonstrukce hospodářských vztahů Československa s Francií
v letech 1945–1948. SlovPř 1997, s. 389 nn.
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byla smlouva především klínem, který měl zabránit začlenění Francie do rodícího se západního seskupení. Klement Gottwald, nyní šéf vlády, ostatně –
bez ohledu na verbální podporu smlouvy s Francií – neponechával nikoho na
pochybách, že základní orientace Třetí republiky na SSSR jak z hlediska politického, tak z hlediska obchodně-ekonomického nesmí být nijak dotčena.
To ovšem pochopitelně jen nahrávalo oponentům smlouvy na Západě, nejen
francouzským.
Čs. diplomaté předložili první návrh smlouvy svým partnerům už v červenci 1946. Text již v preambuli jasně definoval zájem „společné obrany pro
případ, že by Německo obnovilo svou útočnou politiku“ proti nezávislosti
některé ze stran, v čl. 2 se pak strany zavazovaly, že politicky znemožní „jakoukoliv novou hrozbu“ a zamezí „opakování útoku ze strany Německa,“
pro což další článek předjímal automatickou „vojenskou a veškerou jinou
pomoc všemi prostředky“. Stejná pomoc byla čs. návrhem předjímána i pro
konflikt s eventuálními spojenci Německa.74 Tento návrh ale v Paříži nedošel souhlasu, navíc Francouzům trvalo dalších deset měsíců, nežli –
v květnu 1947 – předložili vlastní protinávrh, zrozený již za odlišné mezinárodně-politické situace obou zemí. Ačkoliv se diplomaté obou států především v souvislosti s narůstajícími konflikty mezi Sověty a Anglosasy o Německo ujišťovali o potřebě upevnění evropské bezpečnosti, francouzská
diplomacie podmínila další jednání zakončením negociací o novou alianci
s Velkou Británií. Britsko-francouzský pakt (garantující rovněž vzájemnou
pomoc pro případ německého útoku na Západě) byl podepsán v Dunkirku
4. března 1947,75 jednání mezi Paříží a Prahou ale ani pak příliš nepokročila. Proti novým závazkům Francouzů v centrální Evropě totiž působili
nyní i britští a brzy i američtí diplomaté, což samozřejmě postoje Paříže nemohlo neovlivnit.76

73) P. PETRUF, Príprava povojnovej spojeneckej zmluvy medzi Česko-Slovenskom a Francúzskom,
s. 97–98.
74) Srov. návrh v: P. Prokš (ed.), Dokumenty k jednání o nové spojenecké smlouvě Československa
s Francií v letech 1946–1947, SlovPř 1998, č.1, s. 60–61, k celému jednání nejlépe TÝŽ, Pokus
o nové spojenectví, Příspěvek k dějinám československo-francouzských vztahů v letech 1945–1948.
ČČH 96, 1998, zvl. s. 352 nn.
75) Srov. naposledy P. M. H. BELL, France and Britain 1940–1994. The Long Separation. London
1997, s. 78–80.
76) Na britský tlak v Paříži proti čs.-francouzské smlouvě upozornil poprvé M. K. KAMIŃSKI, Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945–1948. Warszawa
1991, s. 206–207; nověji (na základě dokumentace francouzské) např. P. PETRUF, Príprava povojnovej spojeneckej zmluvy medzi Česko-Slovenskom a Francúzskom, s. 104–106; 108–110. Jak britská, tak americká diplomacie již tehdy zcela preferovaly multilaterální bezpečností soustavu,
navíc ve Washingtonu odmítali úzce protiněmecké zaměření chystané smlouvy.
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Českoslovenští demokraté nepřestávali nicméně o novou alianci s Paříží
usilovat, na rozdíl od komunistů, jejichž postoj se změnil po vytlačení jejich
soudruhů z vlády P. Ramadiera v počátkem května 1947. Ve svém velkém
exposé před parlamentem 20. března t.r. J. Masaryk opakoval, že „máme totožný zájem vůči agresi německé a stejné útrapy prožité za války vedou obě
země k tomu, aby hledaly záruky, které by je zabezpečily do budoucna proti
novému nebezpečí...“77 Zmiňovaný francouzský protinávrh z konce května
1947 však – alespoň podle názoru čs. diplomatů – tyto záruky plně negarantoval. Dokument sice v čl. 2 obě smluvní strany zavazoval, že se budou v případě „útočné politiky Německa“ dohadovat o „opatřeních, aby tato hrozba
byla odklizena“ a v čl. 3 se zavazovaly k poskytnutí si pomoci všemi prostředky v případě „nepřátelství Německa“.78 Nepředpokládala se ale fakticky
automatická pomoc a nadto se závazky neměly vztahovat na případné spojence Berlína, což vzbuzovalo nelibost nejen čs. diplomatů, ale ještě více
menších „slovanských“ spojenců ČSR, zvláště Jugoslávie. Pražští diplomaté
i někteří čs. politikové se vzápětí pokusili o změnu francouzského stanoviska
v těchto problémových bodech. Postoj Paříže ale zůstal vzhledem k názorům
Londýna, Washingtonu a také vzhledem k možnému precedentu ve vztazích
francouzsko-sovětských nezměněn, což napovídalo neúspěch projektu. Prezident Beneš pak sice prosazoval, aby byl v krajním případě podepsán i návrh
francouzský, proti opozici komunistů ale marně.79
Otázka připravované čs.-francouzské aliance se stala předmětem diskuse
i při známém zájezdu čs. vládní delegace v čele s K. Gottwaldem do Moskvy
v červenci 1947, při němž – jak je jinde ukázáno – J. V. Stalin přinutil čs. zástupce ke změně postoje ke konferenci, zabývající se Marshallovým plánem.
Proti podpisu čs.-francouzského paktu se sice sovětský diktátor výslovně nepostavil, doporučil ale, aby čs. strana trvala na svých požadavcích, mj.
i z ohledu na SSSR, který zamýšlel revidovat své smlouvy s Británií a Francií
z let 1942 a 1944.80 To ovšem znamenalo další odklad finalizace jednání a tedy
podpisu, přičemž se mělo ukázat, že jde o odklad ad calendas graecas...

77) J. MASARYK, Ani opona, ani most. Praha 1947, s. 23.
78) Srov. text tohoto návrhu v: P. Prokš (ed.), Dokumenty k jednání o nové spojenecké smlouvě Československa s Francií v letech 1946–1947, s. 65–66.
79) Prezident chtěl – jak ukazuje jeho memorandum – nejen připoutat Francii znovu k ČSR, ale alespoň částečně tak překlenout již rýsující se propast mezi Západem a Východem. Srov. osobní memorandum E. Beneše o spojenecké smlouvě s Francií z poč. července 1947, otištěné P. Prokšem,
(ed.), Dokumenty k jednání o nové spojenecké smlouvě Československa s Francií v letech 1946–1947
80) Srov. K. Kaplan et cons. (eds.), Československo a Marshallův plán. Sborník dokumentů. Praha
1992, dok. č. 43, s. 62–63.

284

Když koncem listopadu 1947 přijel do Paříže náměstek předsedy vlády
Petr Zenkl, uslyšel od prezidenta Vincent Auriola, že obě republiky mají
shodné poslání v podobě udržení evropského míru, čemuž mohou přispět
i vzájemnou spoluprací.81 Vývoj na mezinárodní scéně, především definitivní
ztroskotání londýnské konference ministrů zahraniční koncem téhož roku
(které přinutilo i Paříž k rezignaci na pokusy o „třetí sílu“ mezi Washingtonem a Moskvou), stejně jako finální nástup komunistů v zápase o moc v ČSR
ale brzy znemožnily realizaci podobných představ. Komunistický převrat
v Praze koncem února 1948 pak učinil za ideou obnovy politické spolupráce
obou republik definitivní tečku, i když na Quai d’Orsay uložili projekt čs.francouzské smlouvy ad acta fakticky již několik týdnů předtím. Francouzská
politická reprezentace od pravice po socialisty sice ve svých výstupech pražský puč ostře kritizovala, a vítězství KSČ také značně ovlivnilo i francouzskou vnitropolitickou scénu.82 Na podporu českých demokratů ale Paříž nemohla učinit prakticky nic, samozřejmě s výjimkou poskytnutí azylu
narůstající vlně exulantů, kterou zahájil samotný čs. velvyslanec J. Nosek
v metropoli nad Seinou, odmítnuvší sloužit novému režimu.

5.
Komunistický převrat, znamenající definitivní začlenění Československa do
sovětského bloku, se samozřejmě výrazně dotkl i vztahů s Francií. Představitelé nové moci včetně K. Gottwalda zpočátku signalizovali ochotu k pokračování alespoň dosavadních zdárně se rozvíjejících vztahů hospodářských.83 Vývoj následujících měsíců, mj. faktické akceptování „německé“
politiky anglosaských velmocí ze strany Paříže (jež uvolnilo cestu ke vzniku
západoněmeckého státu) a pak začleňování Francie do západních obranných struktur, nejprve Západoevropské unie (březen 1948) a později NATO
(duben 1949), ale přinesl drastické zmrazení všestranných vztahů i mezi Prahou a Paříží, včetně dosud tak plodných vztahů kulturních.84 Vstupem do
NATO se donedávna obdivovaná Francie ocitla pro Čechy a Slováky definitivně na druhé straně nyní již reálné opony, přičemž nejen její vazby s an-

81) AMZV, Zprávy ZÚ Paříž 1947, zpráva J. Noska z 2. prosince 1947. Podrobněji P. PROKŠ, Pokus
o nové spojenectví, s. 374–375.
82) Srov. AMZV, Zprávy ZÚ Paříž 1948, zpráva z 11. 3. 1948, atd.
83) Srov. např. interview prezidenta K. Gottwalda s komunistickým novinářem G. Soriou pro revui
Regards z 19. 10. 1949, přetištěný v: K. GOTTWALD, O československé zahraniční politice. Praha
1950, s. 116–117.
84) Ještě na podzim 1948 byl uzavřen i Ústav Ernsta Denise v Praze, k jehož obnově mohlo dojít –
přes jisté oživení vzájemných kulturních vztahů od druhé poloviny šedesátých let – až roku 1990.
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glosaskými velmocemi, ale též válka s komunistickým osvobozeneckým hnutím v Indočíně (a posléze na Madagaskaru i jinde) poskytla čs. komunistickým ideologům vítané záminky k protifrancouzským kampaním. Přesto se
ale pozice Francie v politice východního bloku obecně a ČSR zvláště
i v první polovině padesátých let nejméně ze dvou příčin odlišovala jak od
postavení USA či Británie, tak samozřejmě Spolkové republiky.
Prvním specifikem, nabízejícím komunistickým diplomatům jisté možnosti, byly jen postupně se narovnávající vztahy Francie se západním
Německem.85 Francouzské obavy z renesance německé moci se odrážely
v soustavném odporu vlád Čtvrté republiky k americkým projektům západoněmeckého rearmement, ale též ve zřetelné snaze o připoutání Sárska,
trvající až do druhé poloviny padesátých let.86 Právě z francouzských politických a intelektuálních kruhů sice vzešlo již počátkem padesátých let několik podnětů k západoevropské integraci, mj. plán R. Schumana na Evropskou unii uhlí a oceli (realizovaný od roku 1951) a pak též tzv. Plevenův plán
evropské armády; v podtextu těchto projektů ale zjevně stála snaha Paříže
tímto způsobem limitovat rostoucí západoněmecký potenciál, který právě
v padesátých letech prodělával – díky tzv. hospodářskému zázraku – svůj nejrazantnější vzestup. Postoje Francouzů k západoněmeckému vyzbrojení
ostatně demonstroval osud modifikovaného Plevenova plánu, tzv. Evropského obranného společenství, které francouzská sněmovna v srpnu 1954 –
pochopitelně k malé radosti Washingtonu – fakticky zavrhla.87 Naděje diplomatů východního bloku, spojované s tímto vývojem, se sice rychle rozplynuly, když Paříž musela – ne bez amerického tlaku – ještě na podzim téhož
roku v podobě tzv. pařížských dohod akceptovat výstavbu západoněmeckých
sil v jiné podobě, a pak i přijetí Spolkové republiky do NATO, realizované
v květnu následujícího roku.88 Francouzské vlády ale i nadále zásadně odmítaly vyzbrojení SRN nukleárními zbraněmi, což pokračovalo i po de Gaullově návratu k moci v roce 1958, a z toho mohla Moskva a její evropští spojenci opět profitovat.
Druhou oblastí, která zásadním způsobem odlišovala vztahy mezi komunis-

85) Srov. např. F. ROY WILLIS, France, Germany and the New Europe 1945–1963. Stanford 1965.
86) O definitivním postavení Sárska, které Francouzi již roku 1946 vyčlenili ze své okupační zóny
(a finančně zcela připoutali k Paříži) rozhodlo až referendum v říjnu 1955. Díky jeho výsledku
se Sársko stalo k 1. 1. 1957 spolkovou zemí.
87) Srov. např. P. LUŇÁK, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha 1997, zvl.
s. 134–138.
88) Srov. např. A. GROSSER, Germany in Our Time. A Political History of Postwar Years. London
1971, s. 472–473 nn.
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tickou ČSR a Čtvrtou (a později i Pátou) francouzskou republikou od poměru
k jiným západním velmocím, byla – veřejná i „diskrétní“ – spolupráce vedoucí
KSČ s silnou KS Francie, stále – i po roce 1956 – ovládanou stalinistickým vedením v čele s Mauricem Thorezem.89 KSF dostávala pravidelně z Prahy nejen
rozsáhlé finanční částky na vlastní aktivity, ale jejím prostřednictvím byly financovány i některé další komunistické strany na evropském Západě, současně
čs. diplomatické kanály sloužily francouzským komunistům k jejich spojení
s Moskvou, atd. Strana se to „odvděčovala“ svým pražským soudruhům např.
získáváním některých surovin prostřednictvím jí ovládaných společností, a to
i ze států, s nimiž v té době ČS/S/R neudržovala žádné vztahy (např. ze Španělska). Vedení KSF také fakticky ovládalo aktivity některých organizací,
usnadňující politickou penetraci KSČ (a pochopitelně KSSS) na Západě, ať již
poboček různých mírových či studentských hnutí, či spolků v čele France –
Tchécoslovaqui, později Assosiation des originaires dé Tchécoslovaqui, atd.90
Tyto mnohostranné vazby přitom přežily nejen liberálnější období šedesátých
let, ale pokračovaly – samozřejmě v odlišné podobě – i po roce 1969, kdy jsou
potvrzeny intimní vztahy normalizačního vedení KSČ s novým vedením KSF
v čele s Georgem Marchaisem, a to až do roku 1989.
K jistému oživení vztahů mezistátních došlo na linii Praha – Paříž ještě
v souvislosti s dozvuky „ducha Ženevy“, tedy summitu šéfů vlád někdejších
vítězných velmocí v červenci 1955. Tehdejší šéf pražské diplomacie V. David
již v lednu 1956 vyslovil v parlamentním výkladu přání, aby byly „v duchu porozumění ... rozšířeny hospodářské styky a rozvíjející se kulturní styky
s Francií, se kterou nás pojí pokrokové tradice našich národů i společný
zájem na zachování míru a bezpečnosti v Evropě.“91 Když pak ve druhé polovině května téhož roku šéf Quai d’Orsay Christian Pineau navštívil
Moskvu, byla při jeho zpáteční cestě zrežírována 25. 5. 1956 jeho zastávka
v Praze, kde byl přijat ministrem financí Širokého vlády J. Ďurišem a dokonce navštívil svého rezortního kolegu Davida v pražském sanatoriu. Pineau
ve svém projevu zdůraznil, že jeho byť krátká návštěva – první po roce 1948
– vytváří šanci „k obnově tradičních přátelských svazků, které tolik let spojovaly naše země“,92 trvalo to ale dlouhých 9 let, než byla jeho návštěva opla-

89) Viz nyní podrobně K. BARTOŠEK, Zpráva o putování v komunistických archivech. Praha – Paříž
(1948–1968). Praha–Litomyšl 2000, zvl. část II.
90) Tamtéž, zvl. s. 203 nn.
91) Cit. dle projevu V. Davida v Národním shromáždění 13. ledna 1956, v: Dokumenty zahraniční
politiky Československa (dále jen DČZP), 1956, s. 55.
92) Texty prohlášení viz v DČZP 1956, s. 217; o přípravě cesty viz zprávu velvyslance Urbana
z 14. 5. 1956, AMZV, Zprávy ZÚ Paříž 1956.
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cena. Proces uvolňování, s nímž bylo obnovování čs.-francouzských vztahů
existenciálně spjato, ještě na podzim téhož roku narušila tzv. suezská krize,
čili faktická agrese Francie a Velké Británie proti Egyptu, kterou samozřejmě
čs. komunistická vláda po vzoru Moskvy ostře odsoudila.93 Praha pak zaujala
nepřátelské stanovisko i založení Evropského hospodářského společenství
v březnu následujícího roku, které tehdy fakticky vedla právě Paříž,
a V. David dokonce v parlamentu poněkud nelogicky prohlásil, že příslušné
smlouvy „mají země západní Evropy ještě více připoutat k americkému
systému válečných paktů.“94 Vztahy pak nezlepšil ani come-back generála
Ch. de Gaulla – v interpretaci komunistických diplomatů zástupce francouzské velkoburžoasie – květnu 1958 nejprve do čela francouzské vlády,
a posléze – v prosinci t.r. – do prezidentského křesla.95
K zmrazení sotva probuzených vztahů mezi ČSR a Francií na sklonku
padesátých let přitom přispělo nejen nové celkové zhoršení vztahů mezi
Moskvou a Západem, k němuž došlo v důsledku nových pokusů
N. S. Chruščova o „řešení“ německé, resp. „berlínské“ otázky, ale – právě
v případě gaullistické Francie – i ideologická zkostnatělost tehdejšího pražského komunistického vedení v čele s prezidentem A. Novotným, která
ostatně ovlivnila negativně vztahy se Západem v celé následující dekádě.
Novotný sám neváhal už v červnu 1958 na XI. sjezdu KSČ interpretovat
dění v zemi galského kohouta jako „nebezpečný fašistický nástup ve Francii,“ přičemž v jeho projevu zazněly i ostré útoky na „krvavý teror“ francouzských kolonizátorů v Alžírsku.96 Teze o fašizujícím generálovi, přirovnávaném dokonce – díky snaze o sblížení se Spolkovou republikou –
k maršálu Petainovi v době druhé světové války, se pak objevovala i v interní
diplomatické korespondenci čs. úředníků.97
Nejen důvody ideologické ale přispěly k tomu, že Praha jen váhavě následovala Moskvu v novém oživování „zvláštních“ vztahů s Paříží, ačkoliv
N. S. Chruščev navštívil gaullistickou Francii již koncem března 1960
93) Text prohlášení čs. vlády z 1. listopadu 1956 viz v DČZP 1956, s. 457, tamtéž viz i projevy tehdejšího čs. velvyslance v OSN J. Ullrycha.
94) Srov. projev V. Davida v Národním shromáždění 18. dubna 1957, DČZP 1957, s. 219.
95) Srov. např. resumé chargé d’affaires Šustala ze 17. Června 1958, AMZV, ZÚ Paříž 1958.
96) Srov. zprávu A. Novotného o činnosti ÚV KSČ z 18. června 1958, in: A. NOVOTNÝ, Projevy
a stati. sv. 2, Praha 1964, s. 12–14.
97) Srov. např. zprávu vyslance M. Galušky z Londýna z 18. července 1959, AMZV, Zprávy ZÚ Londýn 1959 kde doslova psal, že „de Gaullově kolaboraci s Adenauerem“ „už snad chybí jen přesídlení generálovo do Vichy, aby se mohla nazývat novopetainismem...“ Pohledy na de Gaulla se
postupně měnily až po příchodu nového velvyslance V. Pleskota od jara 1960.
98) Srov. Novotného vlastní glosy v: R. ČERNÝ, Exprezident. (Vzpomínky Antonína Novotného).
Sv. III, Říčany 1999, s. 155–156.
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a umně rozehrával obavy Francouzů z německého „nebezpečí“, což evidentně doporučoval i Novotnému.98 K oteplování československo-francouzských vztahů nepřispívala také podpora, kterou poskytoval pražský režim alžírské Frontě národního osvobození, a s níž souviselo i několik vážných
incidentů.99 Francouzští diplomaté posuzovali ostatně ČS/S/R jako stát sice
hospodářsky nejvyspělejší z celého východního bloku, ale bez vlastní zahraniční politiky, plnící jen sovětské intence a příkazy, takže za jedinou oblast,
v níž viděli možnosti jisté prohloubení vztahů, byla považována renesance
penetrace kulturní. Když pak prezident de Gaulle přistoupil k dobudování
své zamýšlené osy Paříž – Bonn, jejímž výrazem byla bilaterální politická
smlouva z 22. ledna 1963, ozval se i z Prahy ostrý protest, který zmrazil
předcházející náběhy.100 K pozvolnému oživení mezi oběma zeměmi tak
mohlo dojít až v polovině šedesátých let, již po zahájení nové de Gaullovy
„východní“ politiky, ohlášené definitivně počátkem roku 1965.101
Prvním krokem k intenzivnějším vztahům mezi ČSSR a Pátou republikou
byla z čs. iniciativy podniknutá návštěva ministra zahraniční V. Davida v Paříži koncem listopadu 1964, uskutečněná v souvislosti s nedávno předtím zahájenými rozhovory o kulturní a vědecké spolupráci.102 Šéf čs. diplomacie
kladl tehdy důraz především na potřebný rozvoj ekonomické kooperace,
i když tuto snahu brzy doplnila jistá obnova vzájemných kontaktů kulturních, symbolizovaná především rostoucím množstvím návštěv francouzských
levicových, zvláště komunistických intelektuálů v Praze.103 Pražská zahraniční politika se ale brzy pokoušela využít francouzské „karty“ také při pokusech o řešení svého dosud zcela neuspořádaného vztahu se Spolkovou republikou, což ji usnadňovalo jak jisté ochlazení mezi Paříží a Bonnem,
k němuž došlo v polovině šedesátých let v době vlády kancléře L. Erharda,
tak podpora poválečného územního uspořádání, vyslovovaná francouzskými

99) Nejvýraznější z nich bylo zadržení čs. námořní lodi Lidice, přepravující zbraně pro Alžířany,
francouzskými válečnými plavidly v roce 1961. Celá kauza pak zaměstnávala čs. i francouzské
diplomaty řadu měsíců.
100) Srov. např. A. MARES, „Naším hlavním cílem zůstává uvolnění napětí.“ Francie – Československo
1961–1968. Soudobé dějiny 1998, č. 4, zvl. s. 473–474.
101) A. WERTH, De Gaulle, s. 346 nn.; naposledy M. VAISSE, La Grandeur: Politique étrangere du
général de Gaulle 1958–1969. Paris 1998, zvl. 418 nn.
102) O jejím průběhu viz tiskovou zprávu čs. vyslanectví v Paříži z 2. prosince 1964, AMZV, ZÚ
Paříž 1964–1966.
103) Čs. diplomaté přitom samozřejmě – podobně jako v případě Velké Británie – udržovali kontakty
nejvíce s francouzskými komunisty, ale také socialisty a částí „radikálů“; stojí za zmínku, že již
v listopadu 1967 navštívil ČSSR poprvé tehdejší vůdce levicové protigaullistické opozice, a neúspěšný prezidentský kandidát z roku 1965 Fr. Mitterrand.
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diplomaty např. ve vztahu k německým hranicím na Odře a Nise, ale samozřejmě i v otázce neplatnosti Mnichova.104
Především o hrozbě obnovení německého imperialismu uslyšel v Praze –
dokonce i z úst samotného prezidenta A. Novotného – také šéf francouzské
diplomacie M. Couve de Murville, který sem přijel koncem července 1966
oplatit Davidovu návštěvu.105 Cesta byla realizována vzápětí po de Gaullově
návštěvě Moskvy, Francie navíc již na jaře téhož roku ohlásila opuštění vojenských struktur NATO a obě strany tedy nalezly řadu témat, v nichž se jejich jazyk alespoň navenek shodoval. Francouz znovu ujistil své hostitele
o zájmu Paříže na zachování územního statu quo v Evropě i o trvajícím odmítavém postoji k možnému vyzbrojení Bundeswehru nukleárními zbraněmi,
shoda byla – tehdy i později – nalezena i v odsuzování amerických útoků proti
Vietnamu, jimž dal ostatně před pár týdny výraz i de Gaulle v Moskvě. V Černínském paláci byli francouzskou politikou (jistě především ve vztahu
k Bonnu) tak nadšeni, že ještě v létě 1966 sondovali v Paříži možnost podpisu
smlouvy o přátelství, ovšem bezvýsledně.106 Přes jisté následné ochlazení ale
intenzifikace vztahů pokračovala, a v říjnu 1967 se vypravil do Paříže i předseda vlády Jozef Lenárt s doprovodem. Obě strany tehdy vyslovily nejen podporu sovětské iniciativě evropské konference o bezpečnosti, ale znovu odsoudily „stupňování války ve Vietnamu“, ba do jisté míry se shodly i v názorech
na situaci na Středním východě, zkomplikovanou novou izraelsko-arabskou
válkou. Cesta přinesla i konkrétní výsledky – 26. 10. byla podepsána nová čs.francouzská kulturní dohoda, předjednána byla úmluva o vědecko-technické
spolupráci, týkající se především využívání atomové energie, atd.107 Francouzští diplomaté v čele s vyslancem R. Lalouettem také již v té době oceňovali
postupující destalinizaci ČSSR, která pak vrcholila odstraněním A. Novotného z čela KSČ a odstartováním následných reforem v lednu 1968. Postoj
Paříže k následujícímu Pražskému jaru to ale evidentně zásadněji neovlivnilo.
Francouzská vláda zaujala k dění v Československu, zahájenému v lednu
1968, podobně opatrné vyčkávací stanovisko, jako obě anglosaské velmoci,
ostatně nikoliv bez konzultace s USA a Velkou Británií. Vývoj ve střední Evropě byl ostatně brzy – od konce března – zastíněn dynamizující se student-

104) Poprvé de Gaulle veřejně označil hranici na Odře a Nise za definitivní již na podzim 1959, srov.
zprávu vyslance J. Urbana z 24. 11. 1959, AMZV, Zprávy ZÚ Paříž 1959.
105) M. COUVE de MURVILLE, Une politique étrangere, 1958–1969. Paris 1971, s. 217–218; DČZP
1966, etc.
106) A. MARES, Francie – Československo 1961–1968, s. 478.
107) Srov. společné čs.-francouzské komuniké z 26. října 1967, DČZP 1967, s. 274–275.
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skou revoltou, kterou čs. vyslanectví v Paříži poněkud svérázně srovnávalo
s demokratizačním procesem ve své vlasti.108 Nadto francouzští diplomaté už
v květnu upozorňovali, že Moskva může „posílit“ „vojensky prázdný prostor“
v centrální Evropě.109 Když pak byla čs. diplomaty sondována možnost de
Gaullovy návštěvy v Praze, o níž se poprvé hovořilo již v roce 1966, byla
z Quai d’Orsay dána jen vyhýbavá odpověď, třebaže ještě v polovině května
de Gaulle navštívil Ceausescovo Rumunsko. Pro francouzského prezidenta
bylo důležité udržet dosavadní rozvíjející se vztahy s Moskvou, které si
ostatně pro otázku Československa nehodlali komplikovat – jak v Paříži věděli – ani ve Washingtonu a v Londýně. Tomu pak odpovídala i reakce na sovětskou invazi do ČSR.
Prezident de Gaulle sice ještě 21. srpna 1968 odsoudil intervenci, tu ale
přičetl politice „bloků“, zahájené roku 1945 v Jaltě, a diskrétně se vyslovil
proti komplikování vyhlídek mezinárodního uvolňování.110 Otevřeně to pak
vyhlásil nový šéf francouzské diplomacie, Michel Debré, jen týden po sovětské invazi – stala se prý „vážnou překážkou na cestě vpřed“, ale „nemůže zabránit Francii, aby i nadále prosazovala na mezinárodní scéně své pojetí uvolňování...“111 Sovětská okupace ČSSR tedy détente mezi Paříží a Moskvou
neodzvonila (což ostatně vzápětí dokumentovaly intenzivní kontakty mezi
de Gaullovým nástupcem Georgem Pompidouem a sovětskými činiteli), zato
ukončila náběh k renesanci vztahů čs.-francouzských, jejichž epilogem byla
návštěva státního tajemníka pražského MZV V. Pleskota v Paříži v březnu
1969. Ve vztazích Východ – Západ i v jejich „francouzské“ rovině brzy význam normalizovaného Československa poklesl na druhořadou, ne-li třetiřadou úroveň, daleko za Polsko či Rumunsko a Maďarsko.

6.
Francouzská politika neustávala ve svém budování zvláštních vztahů se Sovětským svazem ani po výměně mužů v Elysejském paláci v roce 1969, kdy
de Gaulla vystřídal jeho dlouholetý spolupracovník G. Pompidou, ba ani za
108) AMZV, Zprávy ZÚ Paříž 1967–1969, zpráva J. Opršala z 25. června. Autor doslova psal:
„… V květnu 1968 byl rodící se československý socialismus francouzské revoluci ze všeho vnějšího, zahraničního vskutku nejbližší… Demokratický socialismus se stal alternativou čs. socialismu, ale i paternalistického režimu de Gaullovy osobní moci ve Francii… Konec konců dnešní
Československo a Francie si jsou z mnoha ohledů velmi blízké, a to přes rozdílnost svých společensko-ekonomických systémů…“
109) Srov. podrobněji A. MARES, Francie – Československo 1961–1968, s. 480 nn.
110) Srov. dobré resumé ve zprávě velvyslance V. Pitharta z 10. října 1968, AMZV, Zprávy ZÚ Paříž
1967–1969.
111) Cit. dle A. MARES, Francie – Československo 1961–1968, s. 483.
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jeho nástupce Valéry Giscarda d’Estaigna v letech 1974–1981.112 Sám Pompidou navštívil již v říjnu 1970 Moskvu, aby tu podepsal sovětsko-francouzský protokol o další spolupráci, v říjnu 1971 oplatil jeho návštěvu v Paříži –
při své první cestě na evropský Západ vůbec – L. I. Brežněv. Sovětsko-francouzské schůzky na nejvyšší úrovni pak pokračovaly s železnou pravidelností až do roku 1980, byla podepsána řada vzájemných dohod a obě strany
se – zvláště v první polovině dekády – shodovaly v řadě otázek mezinárodního vývoje (např. Vietnam, částečně Přední Východ).113 To pochopitelně –
spolu s francouzským uznáním NDR de iure po podpisu dohody o Západním Berlínu – vytvářelo jistý prostor pro budování vztahů s Francií i pro evropské satelity Moskvy, nové vedení KSČ ale evidentně až do poloviny
sedmdesátých let neprojevovalo v tomto směru vážnější iniciativy. Nový –
a pak dlouholetý – šéf pražské diplomacie B. Chňoupek sice ve svém prvním výkladu ve Federálním shromáždění jmenoval Francii na prvním místě
z kapitalistických států, s níž ČSSR měla zájem „rozvíjet politické, hospodářské, a kulturní styky,“ přičemž ocenil její „konstruktivní a realistické postoje“ k řadě otázek.114 K jistému pokroku ve vzájemných bilaterálních vztazích mohlo však dojít až v polovině dekády, kdy nejprve v červenci 1974
navštívil Prahu předseda národního shromáždění Edgar Faure, a v dubnu
1975 Paříž B. Chňoupek.115
Vrcholem určitého oživení poměru mezi Prahou a Paříží byla návštěva
předsedy vlády Lubomíra Štrougala v metropoli na Seině 12.–14. listopadu
1975, zřejmně nejvýznamnější událost ve vzájemných vztazích až do sklonku
osmdesátých let. V Štrougalově projevu podobně jako v proslovu tehdejšího
premiéra Jacqua Chiraka zazněla řada reminiscencí na společné osudy v Evropě, oba neopomněli připomenout, že jejich národy a země stály fakticky na
stejné straně v obou světových válkách. Štrougala přijal i prezident Giscard
d’Estaign, ministři zahraničního obchodu A. Barčák a N. Segárd sjednali
dlouhodobou dohodu o hospodářské spolupráci, na níž měla zájem především čs. strana. Závěrečné společné komuniké opět – v té době nijak překvapivě – konstatovalo společné názory na řadu problémů mezinárodních
112) Srov. např. J. STEFANOWICZ, Polityka europejska V republiky. Warszawa 1994, zvl. kap. IV.
113) Brežněv sám navštívil Francii ještě dvakrát, v červnu 1973 a v červnu 1977, G. Pompidou SSSR
v lednu 1972 a březnu 1974, jeho nástupce V. Giscar d’Estaign v říjnu 1975 a dubnu 1979, atd.
Naposledy se Giscard sešel ve Varšavě – za jistého prostřednictví E. Gierka – ještě v květnu
1980, tedy již na počátku tzv. druhé studené války. Srov. např. A. A. Gromyko et cons. (eds.),
Dějiny diplomacie V/2. Praha 1984, s. 152–164.
114) Exposé B. Chňoupka ve Federálním shromáždění 31. října 1972, DČZP 1972, s. 370 nn., tam
na s. 380–381.
115) Tiskovou zprávu o Chňoupkově návštěvě ze 4. dubna 1975 viz v: DČZP 1975, s. 158.
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vztahů včetně situace na Blízkém východě, situaci ve třetím světě, atd.116 Chirak byl také pozván na reciproční návštěvu Prahy, přičemž pozvání bylo
„s radostí přijato“. Na gaullistického šéfa francouzské vlády ale čekali v Praze
marně, a nejen vzhledem ke změně kabinetu v Paříži, kde se novým premiérem stal již následujícího roku Raymond Barre.
Černínský palác sice několikrát v průběhu následujících let konstatoval ve
vztazích s Pátou republikou „zjevný pokrok“, skutečný rozvoj se ale nedostavoval ani v oblasti obchodně-politické, kde výměna s Francií stále dalece
zaostávala nejen za obchodem se Spolkovou republikou, ale též s Velkou Británií, ba i Švýcarskem a Rakouskem.117 Když pak prezident Giscard d’Estaign akceptoval v lednu 1979 – spolu s J. Callaghanem a H. Schmidtem – na
tzv. guadelloupské schůzce program rozmístění nových amerických raket
jako odpověď na sovětské střely SS–20, nemohlo to negativně neovlivnit ani
celkové vztahy Paříže s východní Evropou, i když ke krizi nedošlo ihned,
a nikdy nedosáhla hlouby krize vztahů mezi Svazem a jeho satelity na straně
jedné a velmocemi anglosaskými na straně druhé.
Vstup socialisty Françoise Mitterranda do Elysejského paláce v květnu
1981, a brzy následující nástup socialistické vlády Pierre Mauroye, v níž poprvé od roku 1947 zasedli i komunističtí ministři, zásadněji vztahy Paříže
s Východem neovlivnil.118 Mitterrand naopak – jaksi v demonstrování své
sounáležitosti k západnímu společenství – podpořil rozmisťování nových
amerických raket, tedy jednu z kauz tzv. druhé studené války (i když žádná
raketa neměla být rozmístěna na francouzském teritoriu), nadto brzy zahájil
prohlubující se spolupráci s „konzervativním“ Bonnem H. Kohla k užší evropské integraci, Moskvě zajisté nevyhovující. Vnitřní socializující kurs
v Páté republice byl ostatně zbržděn ještě za vlády socialistů, po výměně
mužů v Matignonském paláci (kde byl Mauroy už v červenci 1984 vystřídán
Lazrentem Fabiem), nástup nové Chirakovy vlády v březnu 1986 pak předznamenal alespoň ve formě tzv. kohabitace zařazení Francie do „konzervativní“ fronty s Washingtonem, Londýnem a Bonnem. To ne zůstalo na její
poměr k sovětskému bloku bez vlivu, tím spíše, že ani nástup M. S. Gorbačova na jaře 1985 zdaleka nevyvolal v zemi galského kohouta tu reakci, jaké
se od počátku těšil např. v Británii či SRN.119
116) Srov. texty projevů a čs.-francouzské komuniké z 14. listopadu 1975 DČZP, 1975, s. 518–525.
117) Podle statistik z roku 1978 činil podíl Francie v čs. zahraničním obchodě se Západem pouhých
5,5 %, podíl ČSSR na obchodě se socialistickými státy pak dokonce jen 0,18 %! Srov. P. PETRŮ,
Francie. Praha 1983, s. 206.
118) Srov. např. M. SYRUČEK, Růže pro prezidenta: Životopis Françoise Mittrerranda. Praha 1997,
s. 124–126.
119) R. GILDEA, France since 1945. Oxford 1998, s. 208 n.
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Praha se pokusila nově zaktivizovat vztahy s Francií až od jara 1984, kdy –
po devíti letech! – ministr B. Chňoupek navštívil v květnu krátce Paříž. Se
svým hostitelem C. Cheyssonem (ministrem zahraničí ve vládě P. Mauroye)
i se samotným Mitterrandem se sice shodli na nutnosti „zachování a upevnění
míru“ v Evropě, i šéf čs. diplomacie ale musel připustit, že v řadě otázek, mj.
„v pohledu na to, jak odstraňovat raketové nezbezpečí“, se pohledy diametrálně odlišovaly.120 Po Chňoupkovi navštívili Paříž i další členové Štrougalovy
vlády a koncem května 1985 přijel do Prahy – jako první francouzský ministr
zahraničí po 19 letech – i tehdejší šéf Quai d’Orsay, Rolland Dumas. Tehdy
již obě strany hovořily o aktivizaci vzájemných vztahů, jejichž výrazem byla
mj. dohoda o pravidelných konzultacích ministerstev zahraničí v Praze a Paříži, ministři se také shodli v postojích k některým mezinárodním otázkám,
mj. v negativním stanovisku k americkému projektu SDI, k němuž ve Francii
zachovávali od počátku velmi zdrženlivé stanovisko.121 Přesto uběhl dalších
rok a třičtvrtě, nežli se realizoval další Chňoupkův zájezd do Paříže. Tehdy,
v lednu 1987 – v již v celkově změněné evropské atmosféře – uslyšel především Mitterrandovu výzvu, „aby se politické styky mezi našimi zeměmi dále
zintensivnily, aby měly bohatší spektrum, rozvíjely se do šířky i do
hloubky...“122 Mitterrand, znovu pozvaný k návštěvě Prahy, měl pak brzy odvážně demonstrovat, jak slovům o „vyšším politické dialogu“ rozumí.
Zájem Paříže na skutečné obnově vztahů s Československem signalizoval
už druhý zájezd šéfa Quai d’Orsay R. Dumase do Prahy v polovině září
1988.123 Doprovod značného množství zástupců francouzského ekonomického a kulturního života nasvědčovala, že program rozšiřování spektra vzájemných vztahů je míněn zcela vážně. S heslem francouzského příspěvku
„otevírání nových cest“ v Evropě a „rozvoje dialogu a spolupráce“ mezi Francií a ČSSR124 pak o deset týdnů přiletěl do Prahy – jako první nejvyšší představitel Francie v dějinách mezistátních vztahů – Mitterrand sám.
Ve svém hlavním politickém projevu na Hradě 7. prosince 1988 francouzský prezident otevřeně deklaroval, že chce navázat především na intenzivní
vztahy mezi oběma národy v první polovině století.125 Oprávněně vzpomněl,

120) Srov. rozhovor B. Chňoupka pro čs. novináře z 12. května 1984, DČZ 1984, s. 177–178.
121) Srov. tiskovou zprávu o návštěvě R. Dumase z 23. května 1985, DČZP 1985, s. 227–229.
122) Cit. dle rozhovoru, který B. Chňoupek poskytl na závěr své návštěvy Francie 24. ledna 1987,
DČZP 1987, s. 13–14.
123) Srov. příslušná prohlášení a výtah z tiskové konference z 16. září 1988, DČZP 1988, s. 518–520.
124) Srov. Mitterandův rozhovor pro Rudé právo ze 7. prosince 1988, tj. v předvečer prezidentovy návštěvy v ČSSR.
125) Texty Mitterrandových projevů v Praze 8. 12., v Bratislavě 9. 12. a záznam z tiskové konference
z téhož dne viz v: DČZP 1988, s. 312–325.
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že Francie stála u zrodu Československa, že právě ČSR zůstala nakonec
v této části Evropy jedinou demokracií, zahubenou „hanbou Mnichova“, přičemž skutečnost, že ČS/S/R dosud nenavštívil žádný z francouzských předsedů vlád či prezidentů označil za „anomálii“. V souvislosti s výkladem o evropské integraci (kdy se zmínil o francouzsko-německém usmíření)
připomněl, že „tomuto Společenství není nic tak cizí, jako myšlenka uzavření
se do sebe“ a přizval dokonce vládu ČSSR, aby přistoupila k Francouzi iniciovanému technologickému programu Eureka, který měl podle neoficiálních interpretací tvořit mírovou protiváhu americké koncepci SDI. Slova
o „dialogu nejvyšší úrovně“ pak Mitterrand demonstroval i tím, že následujícího dne ráno na francouzské ambasádě přijal zástupce českého disentu,
z nichž mnozí měli již za jedenáct měsíců usednout do vládních lavic.
Mitterrandův program „nových, mnohem pevnějších základů vzájemných
vztahů“ mezi Paříží a Prahou se samozřejmě nedal realizovat ani s novou,
československou „přestavbovou“ komunistickou reprezentací, která ještě
v říjnu 1989 vyslala do Paříže tajemníka ÚV KSČ (a někdejšího premiéra)
J. Lenárta, samozřejmě k jednáním s neostalinistickým šéfem KSF G. Marchaisem. Nový šéf čs. diplomacie, J. Johanes, sice v průběhu svého nedlouhého úřadování navštívil Paříž hned dvakrát, poprvé již v lednu při příležitosti konference o zákazu chemických zbraní, a znovu koncem května při
jednáních schůzky o „lidské dimenzi KEBS“. Jeho slova na tomto summitu
o tom, že „nejdůležitějším cílem našeho snažení“ bylo „naplňování všelidských zájmů,“126 mohl ale ve vztahu ke komunistickému Československu –
zvláště po brutálním potlačení opozičních demonstrací v lednu téhož roku –
sotva kdo brát příliš vážně. Rozvoj vztahů obou republik mohl nastat až po
zhroucení režimu.

7.
Mitterrandova Francie stanula vzápětí po převratu v Praze v popřední zájmu
nových architektů československé zahraniční politiky, nejen z důvodů tradicionálních (a předcházejících kontaktů), ale především pro jistou totožnost
vize budoucí Evropy a její bezpečnosti v podobě evropské konfederace, sahající od Atlantiku k Rusku.127 Nová pražská reprezentace také ihned projevila zájem jak o těsnější spolupráci s Evropskými společenstvím (v němž
Francie stále hrála zásadní roli), tak s Francií přímo, což dokládala ve třetím

126) Srov. text projevu J. Johanese z 31. května 1989, DČZP 1989, s. 398–391.
127) J. BROCK, Francie v československé zahraniční politice, in: J. VALENTA (eds.), Máme národní
zájmy? Praha 1992, s. 124–125.
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březnovém týdnu 1990 návštěva prezidenta Václava Havla v Paříži, byť časově zařazená až za jeho cesty do sousedních států, Ruska a USA. Pařížské
rozhovory pak potvrdily obdobnost názorů obou prezidentů na blízkou budoucnost Evropy, kde měl Mitterandem prosazovaný projekt konfederace
jednotlivých států vytvořit rámec spolupráce i pro nové demokracie, o jejichž
vstupu do Evropských společenství se v dohledné době nedalo uvažovat.128
Havel ocenil i některé francouzské iniciativy, mj. založení Evropské banky
pro obnovu a rozvoj, a tak jediná výraznější odlišnost názorů panovala
zřejmě ve vztahu k procesu sjednocování Německa, jenž se francouzská diplomacie pokoušela – marně – alespoň zbrzdit.
I další kroky diplomacie obou států naznačovaly možnost užší kooperace,
prezident Havel např. již při své návštěvě Štrasburku v květnu 1990 ve svém
projevu podpořil Mitterandovu konfederační vizi,129 šéf Quai d’Orsay
R. Dumas, jenž znovu přiletěl do Prahy v červnu 1990, zase potvrdil celkovou totožnost názorů obou států na evropskou bezpečnost ve vztahu
k Rusku. V polovině září 1990 pak navštívil Prahu znovu prezident Fr. Mitterrand, aby v projevu před Federálním shromážděním zopakoval své návrhy
o budoucí celoevropské konfederaci, které většině čs. politické reprezentace
plně podporovala, a Havel to pak výslovně opakoval na pařížské konferenci
KBSE o dva měsíce později.130 Právě pokusy o institucionalizování KBSE,
o něž – v danou chvíli vcelku pochopitelně – usilovala J. Dienstbierem vedená čs. diplomacie představovaly ale jakýsi limit, na který byla francouzská
politika ve vztahu k novým demokraciím ve střední a jihovýchodní Evropě
jít. Sám Mitterrand začal brzy ve svých rozhovorech zdůrazňovat, že další integrování těchto států blíže k Evropskému společenství považuje za proces,
který může trvat „desítky a desátky let“, francouzská diplomacie pak signalizovala spíše zájem na prohlubování středoevropské spolupráce, zvláště brzy
vzniklé tzv. Vissegrádské skupiny, která měla být i podle představ R. Dumase
rozšířena i o Rumunsko a Bulharsko, a pevněji zorganizována.131 Čs. sondáže
ohledně záruk ze strany NATO či Západoevropské unie byly pak v téže době
Francouzi fakticky odmítnuty.
V březnu 1991 přijel prezident Havel na závěr své cesty po zemích západní Evropy, kdy navštívil též Belgii (v Bruselu tu promluvil k radě ministrů
128) J. DIENSTBIER, Od snění k realitě. Vzpomínky z let 1989–1999. Praha 1999, s. 92–93.
129) Srov. Havlův projev z 10. května 1990 v Radě Evropy, in: V. HAVEL, Projevy. Praha 1990,
s. 114 nn., tam s. 124–125.
130) Srov. Havlův projev na summitu KBSE 19. listopadu 1992, in: V. HAVEL, Vážení občané. Projevy červenec 1990–červenec 1992. Praha 1992, s. 50 n.
131) Podrobnosti viz v: J. STEFANOVICZ, Polityka europejska V republiky, zvl. s. 95–97.
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NATO132) a Nizozemí, znovu do Paříže. O dva měsíce později tam zavítal
i šéf čs. diplomacie J. Dienstbier, aby začala jednání o nové čs.-francouzské
smlouvě „o porozumění a přátelství“, které pak z čs. strany vedl především
tamní čs. velvyslanec J. Šedivý.133 Francouzská strana byla ochotna do jejího
textu v duchu čs. přání začlenit formuli o neplatnosti mnichovské dohody od
samého počátku (což opakovalo názor čs.-francouzské deklarace z roku
1942), dokument obsahoval i teze o francouzské podpoře začleňování ČSFR
do Evropských společenství. Vzhledem k tehdejším, výše zmíněným náladám
pařížských diplomatických kruhů se ale jednalo o příslib spíše formální, a tak
z hlediska aktuálního byly závažnější články o vzájemné spolupráci ve všech
oblastech včetně vojenství, které se pak začaly realizovat v následujícím období.134 Smlouva byla podepsána oběma prezidenty v Paříži 1. října 1991, poněkud překvapivě až tři měsíce po podpisu podobného dokumentu čs.-italského,135 a třebaže napomohla rozvoji vzájemné bilaterální spolupráce
v některých oblastech, výraznějšímu průniku francouzského vlivu do ČSFR
především v rovině ekonomické zřejmě příliš nenapomohla, jakkoliv na tom
svůj podíl zajisté nesla i evidentní proněmecká preference tehdejšího českého republikového premiéra.
Právě relativně malé úspěchy Francouzů v zápase s německými konkurenty v pronikání do ČSFR (a ovšem podobně i do dalších států této oblasti)
jakoby chtěly dát za pravdu těm francouzským analytikům a publicistům,
kteří varovali již v momentu sjednocování Německa že se centrální Evropa
může stát minimálně hospodářsky doménou Spolkové republiky.136 To samozřejmě nezůstalo bez vlivu na francouzské postoje ke snahám těchto států
o co nejrychlejší začlenění do západních integračních struktur včetně Evropských společenství, přičemž ve své zdrženlivosti vůči asociačním procesům se francouzští socialisté příliš neodlišovali od pravice, která zvítězila ve
volbách na jaře 1993. Zahraničně-politické iniciativy ČSFR ovšem nejpozději od jara 1992 – nejen vůči Paříži – prakticky eliminovala vnitřní krize
státu, vyústivší posléze, po červnových volbách a následujících dohodách, do
rozdělení federace. Přinejmenším některé kroky nové francouzské reprezentace v čele s premiérem Edouardem Balladurem z jara 1993 ale nedávaly

132) Srov. text tohoto projevu z 21. 3. 1991 v: V. HAVEL, Vážení občané..., Projevy, s. 70 nn.
133) J. DIENSTBIER, Od snění k realitě. Vzpomínky, s. 302–303.
134) Text smlouvy viz v: Československá zahraniční politika. Dokumenty. Č. 10A/1191, s. 975–980.
135) Italsko-československou smlouvu o přátelství a spolupráci podepsal v Praze italský prezident
Fr. Cossiga spolu s V. Havlem při své návštěvě 6. července 1992.
136) Na tento moment shodně upozornili např. J. BROCK, Francie v československé zahraniční politice, s. 125–126, a J. STEFANOVICZ, Polityka europejska V republiky, zvl. s. 36–37 ad.
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nově se konstitující české zahraniční politice příliš nadějí že by se Paříž
mohla stát jakýmsi patronem právě zrozené ČR, jakým nesporně byla v meziválečném období.
První výrazná iniciativa nové francouzské vlády vůči střední Evropě, tzv.
Balladurův plán z poloviny roku 1993, která chtěla směřovat – zvláště pod
vlivem prvního kola jugoslávské tragédie – k upevnění stability v tomto prostoru, svým modem mnohem spíše připomínala, jak právem upozornil jistý
polský novinář, prorevizní návrh Paktu čtyř B. Mussoliniho z jara 1933.137 Finální produkt, závěrný dokument z konference v Paříži z května 1994, pak
více odrážel program svých tvůrců, nežli reálnou skutečnost v některých částech Evropy. Slouží ke cti diplomaciím obou nástupnických republik zaniklého Československa, že dokázaly vyřešit své – nikoliv jednoduché – vztahy
k sousedům v intencích tohoto dokumentu, ale bez ingerence velmocenského direktoria.

137) Srov. R. Soltyk v: Gazeta Wyborcza, 10. ledna 1994; rozbor např. v: J. STEFANOVICZ, Polityka
europejska V republiky, zvl. s. 97–99.
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kapitola devátá

Proměny vzájemných vztahů Československa
a Spojených států amerických

1.
Ačkoliv politika USA neprojevovala vlastně až do poslední fáze první světové
války o menší středoevropské národy prakticky žádného konkrétního zájmu,
americká demokracie sehrála značnou – byť nepřímou – roli jak při formování moderní české společnosti, zvláště jejích politických představ, tak při
vlastním zrodu československého státu na podzim 1918. Soustavnější interes
o „severní Ameriku“ lze vystopovat již u poslední generace „buditelů“ a současně prvních moderních českých politiků v čele s Fr. Palackým a K. Havlíčkem, významný český politický deník, Národní listy, nazval dokonce brzy
po svém založení počátkem roku 1861 USA „největší a nejskvělejší republikou, jakou mohou jmenovati dějiny světa.“1 Spojené státy pak působily svými
vzory politickými i hospodářskými v českých zemích i při definitivním „dospívání“ českého národa, v němž nepochybně přispěly k recepci později běžných demokratických prvků, mj. lidských práv a politické svobody, ale též –
přinejmenším u části českých intelektuálů – programu republikánství, jež se
později projevily v politickém životě První republiky. I když pak zahraniční
politika Washingtonu neměla ani po vstupu USA do světové války – a to do
léta 1918 – v programu rozdělení rakousko-uherské monarchie do jednotlivých „národních“ států,2 demokratická rétorika prezidenta Woodrowa Wilsona výrazně ovlivnila i politické klima ve střední Evropě.
Především zásluhou Masarykovy aktivity v USA Wilsonova administrativa
uznala 3. září 1918 pařížskou Československou národní radu „za de facto
vládu, vedoucí válku a vybavenou náležitou autoritou řídit vojenské a poli1) Cit. I. PFAFF, Česká přináležitost k západu v letech 1815–1878. Brno 1996, s. 223.
2) K prvním zásadním dokumentům, uvažujícím o úplném osvobození „rakouských Slovanů“ z nadvlády Habsburků lze řadit až memorandum tehdejšího státního tajemníka Roberta Lansinga
z 24. 6. 1918; srov. např. J. KOVTUN, Masarykův triumf. Praha 1991, s. 202 n.
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tické záležitosti Čecho-Slováků“, čímž šla nesporně dál, nežli ve stejné době
reprezentace v Londýně (i Paříži).3 Wilsonovo prohlášení rakouské vládě,
v němž vyzval Vídeň k přímému jednání s uznanou čs. vládou, pak konec
konců – po akceptování této podmínky rakouskou stranou – vyvolalo pražský
převrat 28. října 1918. Předcházelo mu Masarykovo Prohlášení nezávislosti
československého národa, sepsané (a zveřejněné) ve Washingtonu, jež mj. deklarovalo přijetí „amerických principů“ o „rovnosti národů“ a o původu
vládní moci „ze souhlasu těch, kterým vládne“.4
Masaryk jako vlastní architekt rodící se československé zahraniční politiky
ve svém původním konceptu nepochybně počítal s rolí demokratické Ameriky
při budování „nové“, demokratizované Evropy, a to jak z hlediska politického,
tak především hospodářského a finančního. Nebyla jen fráze, odpovídal-li prvnímu amerického vyslanci v ČSR při jeho nástupní audienci počátkem června
1919, jak šťastné budou nově vzniklé státy, budou-li se moc při řešení svých
problémů moci opřít o pomoc z USA.5 Mladá československá diplomacie, vedená Edvardem Benešem, se pak již na mírové konferenci v Paříži v témž roce
přihlásila k principům demokratických mezinárodních vztahů, jež tam prosazoval horlivě prezident USA. Právě o W. Wilsonovi Beneš později neváhal napsat, že byl „demokratem nového stylu a moderním člověkem...“ konfrontovaným ovšem s tradičními přístupy šéfů vlád západoevropských demokracií.6
V duchu tohoto amerického vzoru se ostatně dlouholetý šéf československé
diplomacie stal předním průkopníkem nového modelu mezinárodních vztahů
v podobě Společnosti národů, která se Wilsonovou zásluhou stala integrální
součástí mírových smluv, i když současně vítal také garanční smlouvu USA
s Francií a Velkou Británií.7
Jen málo z nadějí českých demokratů, spjatých s budoucím vlivem Ameriky, se ale mělo naplnit. Soustavnější americká hospodářská pomoc, patronovaná Hooverovou ARA, skončila už koncem léta 1919, přičemž Československo z ní získalo jen zlomek.8 O málo později, počátkem října 1919, se při

3) Tamtéž, s. 290–291.
4) Srov. plný text v: J. B. KOZÁK, T. G. Masaryk a vznik Washingtonské deklarace v říjnu 1918. Praha
1968, s. 67–71.
5) Srov. znění Masarykova projevu 11. června 1919 v: T. G. MASARYK, Cesta demokracie, I,
s. 147–148.
6) Srov. Benešovu předmluvu ke knize R. S. BAKERA, Woodrow Wilson a úprava světa. Praha 1925,
s. 14.
7) Viz Benešovo parlamentní exposé ze 7. 11. 1919, in: E. BENEŠ, Problémy nové Evropy a zahraniční
politika Československa. Praha 1924, s. 37–38.
8) Srov. např. S. RAKOVÁ, Činnost amerických „organizací pro pomoc“ a amerických misí ve střední
Evropě od listopadu 1918 do srpna 1919. Sborník k problematice dějin imperialismu 6, 1979.
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marné kampani, usilující o prosazení mírových smluv včetně Paktu Společnosti národů apelem na americkou veřejnost, zhroutil i sám Wilson. Když
pak odmítl v textu mírové smlouvy učinit kompromisní změny, Senát v listopadu smlouvu (a tedy i Společnost národů) zamítl.9 Vítězstvím republikánské
strany s jejím heslem „návratu k normálním poměrům“ ve volbách následujícího roku byl osud Wilsonových smělých vizí nových mezinárodních
vztahů, od nichž si tolik slibovali i v Praze, zpečetěn.
Převzetí moci republikány v čele s prezidentem W. C. Hardingem počátkem
března 1921 znamenalo tvrdý odvrat USA od politických problémů evropského
kontinentu. Nová republikánská administrativa, jejíž první diplomatická iniciativa se obrátila k řešení problémů Dálného východu, se samozřejmě odmítla jakkoliv „spoutávat“ členstvím ve Společnosti národů, ale brzy zvolila ryze separátní kurs i vůči bývalým nepřátelům z řad ústředních mocností. Separátní
mírová smlouva mezi Washingtonem a Berlínem z 25. srpna 1921 – spolu s podobnými smlouvami mezi USA a Rakouskem a Maďarskem – ovšem znamenala, že Spojené stíny nejsou vázány podmínkami versailleské soustavy, v jejímž
rámci mj. existovaly všechny menší nástupnické státy včetně Československa.10
A třebaže republikánská administrativa nezpochybňovala – na rozdíl od části
amerického tisku – existenci nových samostatných států ve střední a východní
Evropě, těžištěm jejího interesu v této části kontinentu jednoznačně zůstalo Německo, samozřejmě především z důvodů hospodářských. Od samého počátku
dvacátých let se americká diplomacie stavěla energicky za umírněnou reparační
politiku ve vztahu k Výmarské republice,11 její zájem na „pozitivním“ vyřešení
tohoto problému byl pak jen umocněn po té, co s ním západoevropské velmoci
– definitivně roku 1922 – spojily splácení svých dluhů vůči USA. Posléze stála
i u nového modelu splácení reparací ze strany Německa, který byl definitivně
přijat – v podobě tzv. Dawesova plánu12 – na londýnské konferenci v létě 1924,
a který svými důsledky, tzv. dawesizací hospodářství Výmarské republiky – hluboce ovlivnil budoucí vývoj fakticky celého kontinentu.

9) R. FERREL, Woodrow Wilson and World War I, 1917–1921. New York 1986, s. 171–176.
10) Srov. např. S. RAKOVÁ, Vztahy Spojených států k Německu do přijetí Dawesova plánu. ČsČH
1984, zvl. s. 363–365.
11) První čs. vyslanec v USA B. Štěpánek oprávněně upozorňoval Prahu, že „umírněná reparační politika USA vůči Německu není výrazem zvláštních sympatií pro Německo, nýbrž prostým hospodářským kalkulem vůči státu, na němž zejména americké hospodářství je hluboce zainteresováno exportem bavlny a obilí...“ Archiv ministerstva zahraničních věcí, PZ Washington 1921,
Štěpánek do Prahy 13. dubna.
12) Plán byl pojmenován podle Charlese G. Dawese, generálního ředitele chicagské banky Central
Trust Co, jenž se rozhodující měrou podílel na vypracování zprávy tzv. výboru expertů o německých finančních a hospodářských možnostech, jež se stala základem budoucího plánu.
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Pražská zahraniční politika, pro níž definitivní odvrat USA od Evropy a jejích problémů znamenal zhroucení jednoho z původních pilířů Masarykových
představ o novém evropském řádu, se pokoušela o všemožné intenzivní vazby
k USA. Šéf československé diplomacie E. Beneš ostatně – podobně jako Masaryk – nevěřil, že „by se Evropa vyvíjela bez ohledu na Spojené státy a bez
vlivu této země, hospodářsky a kulturně tak významné...“13 Podobná očekávání byla ale zklamána tehdy i mnohem později, kdy např. po podpisu Locarna na podzim 1925 v Praze doufali, že se Washington přece jen začne „pacifikovaným“ kontinentem více zabývat. Bilaterální politické vztahy mezi
Washingtonem a Prahou se pak sice vyvíjely bez vážnějších komplikací a ČSR
se nepochybně těšila ve značné části amerických politických elit respektu, vyjadřovanému bonmotem o Češích jako „Yankees of Europe“. V obecné rovině
se ale bezpečnostní snahy Benešovy diplomacie netěšily výraznější americké
přízni, což souviselo i s kritickým pohledem Washingtonu na politiku Francie
a jejích spojenců vůbec, a navíc se pražské vládě nedařilo – přes značné snahy
– intenzifikovat ani vazby hospodářské a finanční.14 Čs. diplomacii se např.
nepodařilo nejen v čase mírových jednání, ale ani počátkem dvacátých let získat žádnou výraznější americkou půjčku (kterou chtělo pražské ministerstvo
financí zpevnit čs. měnu), padl také plán na založení silné české banky
v USA, atd. Nedařilo se ani prohlubování vztahů obchodních, třebaže byla čs.
strana v počátečním poválečném období ochotna i k nákupům méně kvalitních produktů, zvláště bavlny. Nedošlo také k výraznějšímu kapitálovému zaangažování Američanů v průmyslu v republice, kterým „Hrad“ chtěl do jisté
míry vyvážit tuzemskou převahu francouzskou a také německou.
Zvláštním problémem, zatěžujícím vztahy mezi Prahou a Washingtonem, se
stala otázka válečných dluhů, vzniklých částečně ještě za války čerpáním z tzv.
Liberty Bond Acts, zčásti z dodávek ARA a dalších v období těsně po válce.
Ač se v komparaci s jinými evropskými státy jednalo o částku poměrně malou
(roku 1920 byla vyčíslena na 91,8 mil. dolarů, aby pak ovšem díky úrokům dále
stoupala), americká strana jejím ošetřením podmiňovala jednání o eventuální
kredity ČSR u bank v USA. Československá diplomacie původně předpokládala, že dosáhne při jednání o splácení dluhů koncesí, které zamýšlely vybojovat některé státy v čele s Francií, Coolidgeova administrativa ale nakonec přiměla ještě na podzim 1925 čs. stranu k akceptování splátkového modelu podle
13) Cit. z Benešova exposé 27. ledna 1921, in: E. BENEŠ, Problémy nové Evropy a zahraniční politika
Československa, s. 104.
14) Srov. přehledně např. S. RAKOVÁ, Důsledky republikánského izolacionismu pro politický a hospodářský vývoj ostatních středoevropských zemí [kromě Německa] v průběhu 20. let, in: Sborník k problematice dějin imperialismu, sv. 18, 1985, zvl. s. 13 nn.
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britského precedensu, pro dlužníka nikterak výhodného.15 ČSR tak, jak si
v Praze uvědomovali, nedosáhla ani toho, co bylo sleveno Německu Dawsovým plánem, navíc – na rozdíl od zmíněné „dawesizace“ Výmarské republiky
– příliv amerického kapitálu do ČSR nenásledoval ani v období relativní stability Evropy ve druhé poloviny dvacátých let. Naopak, ještě v letech 1927–28
došlo mezi Washingtonem a Prahou k ekonomicko-politickému zápasu, kdy
americká strana tvrdě napadala zvláště ochranářství čs. výrobců automobilů,
jež představovaly v americkém exportu do ČSR nejvýraznější položku.
Naděje, že se USA bude více angažovat v Evropě po jisté pacifikaci starého
kontinentu po roce 1925, které sdíleli demokraté v Praze stejně jako v Evropě
západní, se vyplnily pouze částečně. Když se francouzská vláda na jaře 1927
obrátila na Washington s návrhem „smlouvy o věčném přátelství mezi Francií a USA“, která měla alespoň svým duchem připoutat Ameriku k západoevropskému systému, Washington (zásadně odmítající v Evropě podepisovat jakékoliv bilaterální politické smlouvy) reagoval až více než po půl roce
protinávrhem mnohostranného paktu obecně zakazujícího užití války. Teprve
po dalších měsících náročných rozhovorů se z něj zrodil návrh smlouvy, která
chtěla zakázat válku jako prostředek mezinárodní politiky vůbec, jak ale upozorňoval i šéf čs. diplomacie, neobsahoval „žádných sankcí proti tomu, kdo
by pakt porušil.“16 V ČSR byl také oceňován především jako instrument
mravní, kterým se alespoň částečně USA znovu přiblížily Evropě a ministr zahraniční patřil k těm evropským státníkům, kteří jej 27. srpna 1928 v Paříži
podepsali.17 Beneš ale oprávněně již předem deklaroval, že se jeho země nemůže vzdát „jiných garancií bezpečnosti a vlastních našich prostředků ...“
Briand-Kellogův pakt byl zřejmým maximem toho, k čemu byla washingtonská diplomacie ochotna se – a to až do druhé světové války – vůči Evropě
zavazovat. Většina amerických politiků byla i nadále přesvědčena, že nejlepším
zajištěním evropského míru by byl především další hospodářský progres kontinentu, z čehož pak v následujícím období, kdy v čele americké administrativy
stanul již Herbert Hoover, plynuly i další kroky, mj. nová úprava německých reparací v podobě tzv. Youngova plánu. Tendenci k přesunům diplomatických
15) Podle původního návrhu mělo být splácení celé sumy rozvrženo na 62 let, z čehož prvních deset
roků mělo probíhat při 3% zúročení, v dalším období při 3,5% zúročení. Delegaci, vedené tehdejším čs. vyslancem v USA Z. Fierlingerem, se podařilo sjednat do finální dlužní smlouvy
z 13. 10. 1925 pouze částečné úrokové moratorium pro období prvních 18 let. Srov. např. AMZV,
PZ Washington 1925, Z. Fierlinger do Prahy 14. 10. t.r.
16) Cit. dle Benešova projevu z 6. června 1928, in: E. BENEŠ, Boj o mír a bezpečnost státu. Praha
1934, s. 402.
17) Srov. např. J. ŁAPTOS, Pakt Briand-Kelloga. Kraków 1988, kde je analyzováno i čs. přistoupení
k paktu.
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aktivit velmocí v čele s USA na pole hospodářské si ostatně – jak prokazují mj.
Benešovy projevy – uvědomovali i v Praze, kde předvídavý ministr zahraničí již
na podzim 1928 upozorňoval poslance na „ohromný hospodářský rozmach
Ameriky“ i na její zřetelnou rostoucí převahu nad Evropou.18 Náběhy k racionálnější spolupráci však brzy podvázala právě v USA na podzim 1929 propuknuvší hospodářská krize, jež svými důsledky ekonomickými, sociálními
a nakonec i politickými změnila výrazně i tvářnost starého kontinentu.
Jedno z prvních protikrizových opatření Hooverovy administrativy, razantní
zvýšení dovozních cel v létě 1930, se sice bilaterálních čs.-amerických vztahů
zásadněji nedotklo. Jiné opatření amerického prezidenta, vyhlášení jednoročního moratoria na splácení válečných dluhů a další platby (tedy především německé reparace) z června 1931 mohli pak v Praze jen vítat, když ušetřilo i čs.
státnímu rozpočtu zhruba 200 milionů Kč na následující rok.19 Již postoj americké diplomacie k projektu německo-rakouské celní unie, který zásadním způsobem hrozil změnit status quo v centrální Evropě, ovšem ukazoval, nakolik se
odlišuje optika Washingtonu na tyto problémy od pohledu z Prahy. Jestliže se
– jak bylo již v předcházejících kapitolách připomenuto – ČSR postavila s dalšími státy v čele s Francií ostře proti této renovované Mitteleuropě, pak USA
(jejichž diplomacie podporovala jakékoliv projekty směřující k celní unii ve
střední Evropě již od mírové konference) byly ochotny ideu akceptovat, když –
jak se vyjádřil státní tajemník Henry L. Stimson – „celní unie by byla výhodná
pro obě společenství, jež jsou konzumenty našich tovarů.“20
Bezpečnostní zájmy menších států ve střední Evropě a jejich garanta,
Francie, prostě nezapadaly do tehdejší americké politické koncepce,21 což se
ještě výrazněji projevilo od počátku následujícího roku na odzbrojovací konferenci v Ženevě. Také zde totiž americký zástupce fakticky podporoval německé snahy o „zrovnoprávnění“ v militárních záležitostech proti kolektivněbezpečnostním projektům, které předkládala francouzská diplomacie a její
spojenci včetně delegátů ČSR. Problematičnost americké teze, že Francii

18) Srov. Benešův projev před zahraničními výbory parlamentu 4. října 1928, v: E. BENEŠ, Boj o mír
a bezpečnost státu, s. 425.
19) Tuto cifru uvedl např. Beneš v parlamentním projevu 20. října 1931, in: E. BENEŠ, Boj omír
a bezpečnost státu, s. 602.
20) Cit. J. KIWERSKA, Między izolacjonizmem a zaangaźowaniem. Europa w polityce Stanów Zjednoczonych od Wilsona do Roosevelta. Poznań 1995, s. 291–292.
21) V říjnu 1931 ostatně vlivný senátor W. F. Borah otevřeně deklaroval, že do revize statu quo, vytvořeného mírovými smlouvami, musí dojít pokojnou cestou, nebo k němu dojde mocensky; prominentní žurnalista W. Lippman pak tuto tezi komentoval slovy, že Borah jen nahlas pověděl to,
o čem ve vládních kruzích USA všichni mluvili potichu. Srov. např. P. S. WANDYCZ, United States and Poland. Cambridge 1980, s. 213–4.
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a jejím spojencům je potřeba především morální a ne vojenské síly, sice nemilosrdně demonstroval průběh nedávno zahájené japonské agrese proti
Číně v Mandžusku, proti níž tam přímo zainteresovaný Washington postavil
jen tzv. Stimsonovu doktrínu „neuznávání“ násilných fait accompli. Benešem
právě v té souvislosti veřejně artikulovaná teze, aby „Spojené státy americké,
Anglie a Francie jako státy hospodářsky a finančně nejsilnější vzchopily se
ke společné dohodě a vytvořily především pevný program společné politiky
hospodářské ...“22 tak zůstávala pouhým přáním, jež nemělo být vyplněno ani
po dramatické změně politický sil v Evropě i samotném USA na přelomu let
1932/33.

2.
Třiatřicet dnů po uchopení moci A. Hitlerem v Německu se ujal prezidentského úřadu ve Washingtonu Franklin D. Roosevelt, odhodlaný „jednat
rychle“ k záchraně země z dopadů hospodářské krize. I čs. vyslanec F. Veverka vzápětí hlásil, že jeho nastolení „nabylo neobyčejné dramatičnosti tím,
že přišlo do bankovní krise a bylo nebezpečí, že každý chybný krok ... může
uvrhnouti Spojené státy do nebývalé paniky a způsobiti hospodářský rozvrat
na dlouhou dobu.“23 Takového vývoje se ovšem demokraté v celé Evropě –
právě vzhledem k aktivizaci diktátorů – nutně obávali; Roosevelt ale začal se
svým „brain trust“ následky krize – byť netradičními prostředky – brzy zvládat, a stal se naopak pro řadu především levicově orientovaných politiků na
kontinentu včetně Československa vzorem. K některým principům „Nového
údělu“, tedy k „rozumnému státnímu intervencionismu na poli hospodářské
politiky“ se přihlásil už na podzim 1933 i E. Beneš; o pár let později se prezident Roosevelt se svoji aktivitou stal jednomu z nejpřednějších čs. socialistických novinářů dokonce jedním „z největších vůdců soudobé politické civilisace.“24 Na možnost, že by největší světová demokracie tehdy výrazně
zasáhla do rozbouřené evropské situace, však střízliví českoslovenští diplomaté pohlíželi od počátku se s oprávněnou skepsí.
Nová administrativa byla nucena se věnovat především problémům domácím, z otázek zahraničně-politických pak ponejvíce záležitostem obchodně-politickým, v první řadě úsilí uvolnit cly přetížený světový obchod.
22) Beneš v zahraničních výborech obou parlamentních komor, in: E. BENEŠ, Boj o mír a bezpečnost státu, s. 618.
23) AMZV, PZ Washington 1933, I. periodická zpráva, Ferdinand Veverka do Prahy 13. dubna.
24) Srov. Benešovo exposé z 31. října 1933, v: E. BENEŠ, Boj o mír a bezpečnost státu, s. 793; J. KOUDELKA, F. D. Roosevelt, in: Státníci dneška. Praha 1937, s. 91.
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Z ryze politických problémů Washington i nadále nejvíce interesoval vývoj
na Dálném východě, poznamenaný nedávnou japonskou agresí v Číně, přičemž ani v této oblasti – jak psal čs. titulář – „ve veřejnosti ... ani na kompetentních místech není opravdové nálady a chuti do nějakého válečného
konfliktu.“25 Již to samozřejmě předurčovalo zájmy (resp. nezájem) USA
v Evropě, které nadto limitovaly zákonodárné sbory s převahou izolacionistů. Když se State Departement na jaře 1933 pokusil prosadit změnu dosavadní legislativy týkající se vývozu zbraní do válčících zemí, aby embargem byl postižen především agresor, upravil Senát novelu tak, že zákaz
vývozu zbraní nyní fakticky nerozlišoval útočníka od obránce.26 Bezohledné vyhlášení plné svobody v záležitostech měnové stability samotným
prezidentem v momentu jednání londýnské světové hospodářské konference v červenci téhož roku pak demonstrovalo jasně priority nové administrativy bez ohledu na vlnu kritiky, kterou takový krok na starém kontinentu způsobil.27
I bilaterální vztahy mezi Prahou a Washingtonem byly – bez ohledu na dramatičnost středoevropského vývoje – poznamenány nejvíce finančními a obchodními problémy. Když se na přelomu let 1932/33, po vypršení Hooverova
moratoria, nepodařilo evropským kabinetům prosadit další jednání o snížení
„amerických“ dluhů, připojila se pražská vláda k rozhodnutí tehdejší britské
vlády R. MacDonalda, a rozhodla se dále splácet USA pouze symbolické
částky, tzv. token payments.28 Oficiální Washington tehdy toto řešení uspokojilo (platba ČSR byla ostatně i nadále z nejvyšších), ač v tisku byly státy, jež
se odhodlaly k tomuto kroku, ostře kritizovány. Dotyčné země v čele s Británií ovšem usilovaly o další snížení dluhů, a když se nepodařilo – i vzhledem
k americké neústupnosti – jednání dovést ke konci, rozhodla se britská vláda
(a po ní i pražský kabinet Jana Malypetra) zastavit v červnu 1934 splácení
dluhů vůbec.29 To samozřejmě poznamenalo obchodní a finanční vztahy obou
zemí, aby americké nároky nakonec přesáhly hluboko do poválečné éry.

25) AMZV, PZ Washington 1933, F. Veverka do Prahy 15. března 1933.
26) Srov. např. R. DALLEK, F. D. Roosevelt and American Foreign Policy 1933–1945. Washington
1979, s. 44 nn.
27) Viz např. A. M. SCHLESINGER, The Coming of the New Deal. Boston 1959, s. 214–216.
28) Nejlépe viz H. MARCZEWSKA-ZAGDAŃSKA, Czechosłowacja w polityce Stanow Zjednoczonych 1933–1939. Warszawa 1997, s. 113–114. Stejný postup vedle Británie a ČSR tehdy zvolila
i Itálie, Rumunsko, Lotyšsko a Litva, šest států v čele s Francií se pak rozhodlo neplatit další
splátky vůbec. Jedinou zemí, která – ovšem i díky nízké výši svého dluhu – dále plnila své závazky bylo Finsko.
29) Konkrétní dokumentace v: AMZV, PZ Washington 1934; též H. MARCZEWSKA-ZAGDAŃSKA, Czechosłowacja w polityce Stanow Zjednoczonych, s. 120–121.
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Osudem Československa, konfrontovaným se sousedstvím nacistické velmoci, se americká diplomacie začala vážně zabývat od jara 1934.30 Situace
republiky stále více zajímala i americký tisk, jehož komentáře – jak alespoň
hlásili čs. diplomaté – vyznívaly vůči republice v konfrontaci s nacistickým
Německem drtivou většinou sympaticky. Čs. vyslanectví ale muselo vyvíjet
nemalé úsilí, aby upozorňovalo dotyčné listy „na veliký základní rozdíl mezi
zabráním nějakého velikého úseku nezalidněného, jako byl např. Texas,
a mezi zabráním určitého historicko-politické a geografické jednotky s kulturním svérázem a hustým zalidněním jako jest Československo.“31 Více
méně skeptický pohled americké politiky na vývoj střední Evropy se pak
v dalším období spíše prohluboval, a ještě v roce 1935 – již po prvních Hitlerových demonstrativních krocích v čele se zavedením všeobecné branné
povinnosti – čs. vyslanectví upozorňovalo Prahu, že „v zahraničních otázkách hlavně evropských nutno počítati po delší čas s opatrnickým „wait and
see.“32 Nový americký zákon o neutralitě, později v následujících letech prodlužovaný, ostatně k takové opatrnosti vybízel stejně, jako konkrétní reakce
Rooseveltovy administrativy na výboje diktátorů v Evropě.
Takřka demonstrací neprincipiálnosti tehdejší americké politiky byl – bez
ohledu na názory prezidenta Roosevelta a jeho blízkých – postoj USA k italské agresi proti Habeši na podzim 1935, jež se nepřímo dotýkal i ČSR. Sám
Roosevelt sice fakticky podpořil snahu Benešem vedené Společnosti národů, která záhy po italském útoku přijala proti útočníkovi sankce, a –
v duchu neutralitního zákona – vyhlásil embargo na vývoz zbraní a některých surovin. Soukromé americké firmy mohly ale nadále prodávat oběma
stranám – v praxi tedy jen do Itálie – např. ropu, jejíž vývoz do Itálie z USA
se po dobu východoafrické války téměř ztrojnásobil. Americký prezident
pak mohl verbálně odsuzovat ty „kteří hledí využít války k rychlému obohacení“, převaha izolacionistů v kongresu nutila ale politiku USA zvláště
vůči Evropě k „nonentaglement“, což události let 1936–37, mj. postoj Washingtonu k občanské válce ve Španělsku, plně potvrdily. Čs. vyslanectví
oprávněně upozorňovalo, že „s ostatními národy jsou Spojené státy ...
ochotny žíti v přátelském poměru, ale ne býti jejich spojenci.“33 To ostatně
potvrdilo přijetí tzv. Permanent Neutrality Bill na jaře 1937, tedy již po opakovaném Rooseveltově zvolení do prezidentského úřadu, jenž automaticky
30) Detaily podle amerických dokumentů v: H. MARCZEWSKA-ZAGDAŃSKA, Czechosłowacja
w polityce Stanow Zjednoczonych, s. 79–80.
31) AMZV, PZ Washington 1934, F. Veverka do Prahy 10. dubna.
32) AMZV, PZ Washington 1935, F. Veverka do Prahy 29. května.
33) AMZV, PZ Washington 1936, chargé d’affaires J. Němeček do Prahy 6. října.
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de-legalizoval vývoz zbraní, munice a jakéhokoliv válečného materiálu do
kteréhokoliv válčícího státu. Absurdita takového přístupu v době stupňující
se agresivity „dynamických“ diktatur se názorně ukázala po začátku nového
kola japonského výboje v Číně v létě téhož roku, takže nebylo příliš divu,
povzdechl-li si tehdy nový čs. titulář ve Washingtonu Vladimír Hurban, že
bude-li zákon o neutralitě „striktně použit, stanou se Spojené státy obchodně vlastně spojencem agresora.“34
Nejen americká administrativa, ale i většina veřejného mínění si ovšem –
jak prokazovaly průzkumy veřejného mínění – uvědomovala nebezpečnost
výbojnosti režimů v Tokiu či Berlíně. Nechuť k angažování se ale svazovala
Rooseveltovi ruce, a to i ve vztahu k Československu, jež se ukazovalo stále
více jako další potenciální oběť agresorů. Značná část tehdejších amerických
diplomatů přitom nepochybovala, že stále ostřejší útoky nacistické propagandy proti ČSR pro údajný útlak sudetských Němců jsou jen záminkou, vyslanec USA v Praze J. Butler-Wright psal, že „každý musí uznat, že volnost
a svoboda občanů jsou zde [v ČSR] v rozhodně větší míře než v kterékoliv
jiné středoevropské zemi.“35 Oficiální neutralitní postoje Washingtonu to ale
podstatně ovlivnit nemohlo.
V později proslulé „karanténní řeči“ v Chicagu 5. října 1937 Roosevelt
konstatoval, že se mezinárodní situace natolik zhoršila, že jsou ohroženy
samy základy civilizace, a vyzval 90 % lidstva, toužícího po míru „nalézt
cesty a prostředky, jak uplatniti svou vůli...“ a „učiti konec mezinárodnímu
útoku.“ Již reakce izolacionistického tisku ale ospravedlňovaly celkovou opatrnost, s níž tento i další obdobné projevy v Praze sledovaly. Naznačovalo to
i politiku USA v osudovém roce 1938, jak ukázal hned postoj k anšlusu Rakouska. Jen pár dnů po zmizení tohoto státu šéf americké diplomacie Cordell Hull ohlásil, že vláda USA se nechce nechat zatáhnout do evropských
záležitostí a neplánuje žádných akcí...
V československé krizi byla politika USA – ne neprávem některými historiky označovaná za americkou verzi appeasementu36 – vedena především
snahou o udržení míru. Část amerických diplomatů doporučovala dokonce
již od jara 1938 prezidentovi, aby se pokusil iniciovat konferenci západních
velmocí, na níž by byl problém Československa definitivně vyřešen,37 což sa34) Tamtéž, PZ Washington 1937, V. Hurban do Prahy 20. července.
35) J. Butler Wright do Washingtonu 1. dubna 1937, cituje H. MARCZEWSKA-ZAGDAŃSKA, Czechosłowacja w polityce Stanow Zjednoczonych, s. 217.
36) Srov. např. A. OFFNER, American Appeasement. United States Foreign Policy and Germany
1933–1938. Cambridge 1969; C. A. MaCDONALD, The United States, Britain and Appeasement
1936–1939. New York 1981, ad.
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mozřejmě posilovalo jak ve Velké Británii, tak ve Francii ty síly, usilující o podobný modus operandi. Appeaserské názory ve Washingtonu utvrzoval i tehdejší velvyslanec v Berlíně H. Wilson, přesvědčený že Hitler nechce válku,
a že čs. krize je řešitelná ústupky ze strany pražské vlády. V takové atmosféře
byly pokusy o získání výraznějšího vyjádření solidarity severoamerické velmoci s malou československou demokracií, které ještě počátkem září podnikli u State departementu nejprve úředníci čs. vyslanectví a pak i prezident
Beneš, odsouzeny k neúspěchu.38
Po ztroskotání jednání v Godesbergu se naopak 26. září Roosevelt obrátil
současně na Hitlera i na Beneše, aby se snažili na nadále dojít k dohodě mírovou cestou.39 V Praze samozřejmě takový postoj vzbudil nevoli, když – řečeno
slovy Benešových pamětí – „kladl Německo i nás naroveň, obracel se stejně na
mne jako na Hitlera ... a nebral v úvahu, jak konflikt vznikl, proč vznikl, oč
v něm šlo a že se jedná o hrozby válkou a násilím proti nám...“ Beneš ve své
odpovědi ujistil Roosevelta, že Československo je ochotno přinést míru další
oběti a „přeje si, aby spor byl vyřešen smírně.“40 Měl však pravdu, když napsal,
že postoj USA (a za ním následující podobné akce řady republik latinsko-amerických) znamenaly pro smrtelně ohrožené Československo „poslední těžkou
ránu v zářijovém konfliktu.“ I tím, že znovu povzbudil appeasery v Londýna
a Paříži k jejich aktivitě, která skončila o tři dny později podpisem mnichovské
dohody. Pocit úlevy z takto zachráněného pak vyjadřovaly úřední kruhy USA
i tamní veřejnost – na otázku, zda západoevropské demokracie učinily dobře,
když akceptovaly „Mnichov“, přes 60 % Američanů odpovědělo kladně, třebaže prý většina z nich nevěřila, že se jednalo o správné řešení. Nedlouho po
Mnichovu následující tzv. křišťálová noc v Německu vedla sice brzy ke zmrazení oficiálních vztahů mezi Washingtonem a Berlínem, skutečné zařazení
USA v jednotnou frontu proti agresivním diktaturám, kde si je přáli vidět čeští
i západoevropští demokraté, mělo trvat ale ještě dlouhé tři roky.

37) Podobnou ideou se již v květnu 1938 v reakci na tzv. víkendovou krizi a následnou čs. mobilizaci
zabýval především velvyslanec v Paříži W. Bullitt, i jinak krajně nepříznivý ČSR a jeho prezidentovi, který prý svým „protiněmeckým laděním“ ohrožoval tehdejší evropský mír [!]. Srov.
O. H. Bullitt (ed.), For the President. Personal and Secret: Correspondence between F. D. Roosevelt
and W. C. Bullitt. Boston 1972.
38) Srov. H. MARCZEWSKA-ZAGDAŃSKA, Czechosłowacja w polityce Stanow Zjednoczonych,
s. 243; 253 n.
39) Srov. ke genezi tohoto rozhodnutí B. FARNHAM, Roosevelt and the Munich Crisis. A Study of Political Decision Making. Princeton 1997, kap. IV.
40) E. BENEŠ, Mnichovské dny. Praha 1968, s. 332 nn., tam i plný text Rooseveltova poselství a Benešovy odpovědi.
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3.
Rooseveltova „Amerika“ sehrála přes svoji politiku neutrality značnou úlohu
hned v počátcích nového československého zápasu za obnovu republiky.
Půdu pro něj ostatně připravovali ještě před finální německou okupací českých zemí někdejší čs. londýnský vyslanec J. Masaryk, a – od února 1939 –
také E. Beneš, který přijal pozvání k pedagogickému působení na chicagské
universitě.41 K rezignaci fakticky přinucený prezident již v momentu svého
příjezdu do Států věřil, že by USA přes svoji momentální politiku zasáhly do
příští války, kdyby se vítězství klonilo na stranu diktátorů,42 a svými přednáškami o demokracii jistě přispěl k tomu, že se Amerika mohla stát základnou k rozvinutí nového odboje ihned po 15. březnu. Demokratická administrativa ostatně obsazení pomnichovské republiky německými vojsky
neuznala, čs. zastupitelské úřady v čele s vyslanectvím ve Washingtonu
mohly dále vyvíjet nerušeně svoji aktivitu, a State Departement ústy svého
podtajemníka Sumnera Wellese odpověděl na Benešův protest proti nacistické agresi oznámením, že „tento stát [tedy USA-JD] odsuzuje činy, jež
vedly k dočasnému vyhlazení výsad svobodného a neodvislého národa...“
V dalším vývoji československé „akce“ v USA sehrály významnou roli jak
síť zastupitelských úřadů, tak organizace krajanů, které se – s výjimkou části
amerických Slováků – aktivně zapojily do snah o obnovu československého
státu.43 Hlavní z nich, České národní sdružení a Slovenské národní sdružení,
se již ve třetím dubnovém týdnu 1939 sjednotily do Československé národní
rady v Americe, a před jejich zástupci v Chicagu pak také Beneš 8. června
přednesl projev, obsahující základní program nového československého odboje, v němž bylo mj. deklarováno neuznání německé okupace březnové, ale
také – poprvé – neuznání platnosti mnichovské dohody.44 Pro Beneše bylo
přitom výraznou podporou jeho byť „privátní“ přijetí prezidentem Rooseveltem 28. května v Hyde Parku. Prezident USA jej totiž ujistil, že jeho vláda
věří nejen v možnost znovuvzkříšení nezávislého Československa, ale že –
vzhledem ke zjevně se blížící válce v Evropě – zásadně neuzná německou
okupaci českých zemí. Pouze na Benešovu poslední otázku, uznají-li USA

41) Srov. nyní M. HAUNER, Edvard Beneš v Chicagu a počátky druhého odboje. Historie a vojenství
(dále jen HaV) 1996, č. 2, s. 31–54.
42) Srov. text Benešova vzkazu do Prahy, otištěný poprvé v: E. BENEŠ, Paměti. Od Mnichova k nové
válce a k novému vítězství. Praha 1947, s. 84; nověji viz v: M. Hauner (ed.), Formování československého zahraničního odboje v letech 1938–1939 ve světle svědectví Jana Opočenského. Praha 2000.
43) K tomu např. J. JOŽÁK, K historii čs. zahraniční akce v USA (15. 3.–1. 9. 1939). HaV 1991, č. 5,
s. 43–76 a další studie téhož autora.
44) Srov. text tohoto projevu v: E: BENEŠ, Šest let exilu a druhé světové války. Praha 1946. s. 38–51.
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případnou exilovou československou vládu, se mu dostalo vyhýbavé odpovědi, že by rozhodnutí v této zvláštní otázce záviselo „na okolnostech a událostech skutečné války.“45 Totéž stanovisko Benešovi před návratem do Evropy v červenci 1939 ztvrdili i nejvyšší představitelé State Departementu,
C. Hull a S. Welles. Bez ohledu na momentální trumf v podobě neuznávání
legality „Mnichova“ v sobě ovšem skrývalo i nebezpečí nerovnoprávného poměru případné exilové reprezentace k USA.
Vzhledem k náladám veřejnosti, a také stále vlivným pro-izolacionistickým silám v obou komorách zůstaly samozřejmě Spojené státy v evropské
válce, definitivně propuklé v září 1939, neutrální, jakkoliv se sám prezident
snažil různými způsoby (především ve věcech vývozu zbraní a surovin) prospívat západoevropským demokraciím. Průlomy do striktní neutrality, jaké
umožňoval zvláště Lend and lease Act, či již předtím dohoda o dodávce torpédoborců za pronájem základen,46 přišly pozdě na to, aby mohly počáteční
fázi války završenou katastrofou Francie v červnu 1940 ovlivnit. To pak nezůstalo bez vlivu ani na postoj USA k československé otázce. Washington
sice nadále uznával právní existenci československého státu, na straně druhé
ale nenavázal oficiální kontakty ani s Národním výborem vzniklým v Paříži
na podzim 1939,47 ani s v létě 1940 sestavenou (a Brity pak rychle alespoň
prozatímně uznanou) exilovou vládou. Ještě v květnu 1941, tedy třičtvrtě
roku po vzniku čs. státního zřízení v exilu, šéf americké diplomacie C. Hull
v odpovědi na interpelaci jistého senátora uvedl, že jeho vláda „bude pokračovati v uznávání národní integrity a mezinárodního statutu Československa“, ohledně exilové vlády a jejího uznání ze strany Británie ale jen konstatoval, že jí byla věnována „pozornost ... a příslušným úvahám v uvedeném
smyslu se dostává trvalé pozornosti.“48
I když se kontakty mezi čs. exilem v Londýně a americkou diplomacií
zvláště po nástupu tamního nového amerického ambasadora J. G. Winanta
od jara 1941 intenzifikovaly, k zásadnímu průlomu v postojích State Departmentu k čs. exilové vládě došlo až v červenci 1941, po té, co tuto vládu uznaly
jako definitivní jak Velká Británie, tak SSSR. Roosevelt v osobním poselství
E. Benešovi z 30. července t.r. mj. uvedl, že se jeho vláda „rozhodla pověřit
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra u prozatimní českoslo45) E. BENEŠ, Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství, s. 121–122.
46) Srov. např. R. A. DIVINE, The reluctant Belligenert. American Entry into World War II., New York
1966, zvl. kap. III a IV.
47) Nutno přiznat, že činitelé Národního výboru v Paříži se po konzultacích s vyslancem v USA
V. Hurbanem o uznání ze strany USA ani nepokusili.
48) Cit. dle.: E. BENEŠ, Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství, s. 260–261.
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venské vlády v Londýně“, o dva dny později bylo totéž úředně notifikováno
americkým velvyslancem i šéfu čs. exilové diplomacie Janu Masarykovi.49
Tento krok měl ovšem pro československou vládu v exilu – již proto, že USA
tehdy zůstávaly stále ještě formálně neutrální – mimořádný význam, a výrazně také posílil její mezinárodní postavení prakticky v celé západní hemisféře. Na straně druhé však k plnému uznání Benešovy reprezentace Washington přistoupil až 26. října následujícího roku,50 tedy téměř jedenáct
měsíců po té, co byly Spojené státy japonským přepadením Pearl Harboru
7. 12. 1941 zataženy do druhé světové války.
Na přelomu let 1942/43 byl prezident Beneš pozván Rooseveltem k oficiální návštěvě Spojených států. I když realizaci cesty poněkud komplikoval
kritický tón části amerického tisku vůči v té době již patrné „východní“ politice čs. exilové vlády, Benešova cesta, zahájená na americké půdě 12. května
1943, se pak skutečně změnila „v demonstrativní potvrzení a zpečetění naší
oficiální mezinárodně-právní pozice“.51 Prezident se vícekrát sešel k delším
rozhovorům jak s Rooseveltem, tak s předeními reprezentanty State Departementu v čele s C. Hullem a S. Wellesem, při několika příležitostech pak dokonce asistoval diskusím mezi prezidentem USA a britským ministerským
předsedou W. Churchillem, jenž v té době rovněž pobýval v USA. Československá strana dosáhla přitom všech podstatných cílů. Roosevelt Beneše ujistil, že „plné osvobození a restaurování“ Československa „je mu samozřejmé“,
vysloven byl i souhlas s podstatnou redukcí počtu českých Němců transferem, čímž byl zásadně princip odsunu schválen všemi velmocemi.52 Vzhledem k Rooseveltově přesvědčení o potřebě další těsné spolupráce s Moskvou
byl v zásadě akceptován i projekt nové čs.- sovětské smlouvy, prezentované
zde mj. jako instrument proti sovětskému vměšování do čs. vnitřních záležitostí a americký prezident dokonce požádal Beneš o jistou kooperaci v politice vůči Svazu včetně vzkazů J. Stalinovi.53 Slibné bylo také ujištění, že – jak
49) Příslušná nóta, podepsaná J. G. Winantem, doslova pravila, že „vláda Spojených států je nyní hotova vejít ve formální styky s prozatímní vládou, která se ustavila v Londýně v čele s presidentem
dr. Benešem s cílem vést válku a obnovit svobodu československého lidu.“ Srov. její český překlad v: E. BENEŠ, Šest let exilu, s. 457–458.
50) E. BENEŠ, Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství, s. 269–270.
51) Cit. z Benešových Pamětí, s. 278.
52) Srov. např. Benešův telegram do Londýna z 13. května, in: J. Němeček et cons. (ed.), Edvard
Beneš v USA v roce 1943. Dokumenty. Sborník archivních prací 1999/2, č. 8.
53) Roosevelt např. Beneše požádal, aby tlumočil Stalinovi americký souhlas s anexí baltických států –
„Spojené státy nejsou s to a nemají v úmyslu zabraňovati jejich konečnému připojení k SSSR, ale
musí brát ohled na veřejné mínění a půjde tudíž o formu a postup...“ Tamtéž, č. 41, s. 528. Ohledně
Polska pak americký prezident prohlásil, že nebude „dělat kvůli Polsku válku s Ruskem, my nemůžeme sami rozhodovat o tom, když si bude chtít vzít území, které je sporné...“ Tamtéž, č. 43, s. 534.
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Beneš resumoval na nejbližším zasedání vlády v Londýně – „Amerika bude
po dnešní válce už vždy do jistého stupně participovat na světových a evropských věcech...“54
Beneš mohl být nyní přesvědčen, že mezi USA a čs. exilovým státním zřízením „není žádných nedorozumění nebo právních nejasností, není také žádných rozporů v názorech, pokud se našich podstatných věcí a otázek týče...“
I když část amerického tisku zvláště po podpisu smlouvy s SSSR kritizovala
československý exil za příliš pro sovětskou politiku, a to zvláště v konfrontaci
s postoji emigrace polské, čs. diplomaté mohli z USA hlásit, že „naše pozice
zůstává nezměněně dobrá“.55 Americké vládní kruhy si evidentně uvědomovaly, že – také vzhledem k aktuálnímu vývoji evropského válčiště v průběhu
roku 1944 – československé vládě nezbývalo než hledat s Moskvou modus vivendi a pružnost čs. exilové diplomacie byla nakonec dávána Polákům za
vzor. Ani Rooseveltově administrativě nebyla ostatně v poslední fázi druhé
světové války vzdálena idea dělby vlivu mocností v jednotlivých geografických oblastech, samozřejmě za jistých podmínek, naplňujících alespoň elementární představy o demokracii.56 Prezident, vycházející ze známé koncepce o úloze „čtyř velmocí – policistů“ v poválečných mezinárodních
vztazích, byl ochoten připustit, že velmoci mohu uplatňovat jistou míru vlivu
nad územími a státy v jejich blízkém sousedství. V totální válce proti Německu (a potenciálně i proti Japonsku) byl pak Stalin – což bylo naznačeno
i Benešovi při návštěvě USA – příliš významným spojencem než aby
Washington – a podobně Londýn – mohl riskovat roztržku s Moskvou pro
zájmy menších států ve střední či východní Evropě. Celá oblast ležela kromě
toho mimo vlastní zájmovou sféru USA a navíc byla už na konferenci v Teheránu přisouzena jako operační prostor sovětské armádě. Z této koncepce,
kterou norský historik G. Lundestad celkem trefně pojmenoval „ne-politikou“, pak vycházely i konkrétní kroky americké administrativy vůči Československu jak na sklonku války, tak v prvních měsících míru.
Vzhledem k vývoji na západní frontě na jaře 1945 se Britové snažili (stejně
jako exilové čs. ministerstvo zahraničí v Londýně) získat americké velení
v čele s generálem Dwightem Eisenhowerem, aby jeho divize postupovaly po
54) Cit. z protokolu zasedání vlády 17. června 1943, tamtéž, č. 43, s. 532.
55) Srov. např. hlášení J. Papánka do Londýna z 4. dubna a 10. srpna 1944, in: Sl. Michálek (ed.),
Ján Papánek za vojny Edvardu Benešovi. Bratislava 1998, č. 47 a 48, s. 122 n., 128 ad.
56) Srov. zvláště G. LUNDESTAD, American Non-Policy toward Eastern Europe. Oslo 1973, passim;
ve vztahu k ČSR R. W. PREUSSEN, Od symbolu ke katalyzátoru a znovu k symbolu: vývoj amerického chápání Československa východní Evropy. Soudobé dějiny 1998/2–3, zvl. s. 239–242.
57) Srov. např. M. K. KAMIŃSKI, Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945–1948. Warszawa 1991, zvl. kap. II.
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dosažení čs. západních hranic dále do české kotliny. Eisenhower i jeho politický poradce R. Murphy ale dávali přednost „non-political strategy“ a Američané tedy nakonec v prvních květnových dnech osvobodili – po konzultaci
se Sověty – jen část jihozápadních Čech.57 Sto kilometrů od Prahy vyčkávající americké divize v momentu výbuchu Pražského povstání ovšem naznačovaly leccos z příštího osudu Československa, stejně jako odmítavý postoj
sovětského velení připustit, aby západní diplomaté zaujali místo při československé vládě, v té době již úřadující na Slovensku.58

4.
Benešův diplomatický protežé Ján Papánek psal koncem léta 1945 ze San
Francisca prezidentovi, že v USA je „Československo pokládáno za jakýsi
zkušební kámen budoucího politického vývoje, resp. poměru Sovětského
svazu vůči ostatním menším státům ve střední Evropě a vůči Západu
vůbec...“59 Staro-nová americká administrativa prezidenta Harry S. Trumana
si uvědomovala význam Třetí republiky ve střední Evropě i složitost její
vnitřní situace, jak ale ukázala novější bádání,60 nedokázala z tohoto poznání
vyvodit žádnou politiku, jež by reálně podpořila demokratické síly zápasící
s komunisty o budoucí charakter státu.
Jedním z mála pozitiv na straně československých demokratů v létě 1945
byla přítomnost amerických vojsk v západních Čechách a nebylo divu, že se
jich zvláště komunističtí ministři Fierlingerovy vlády snažili co nejdříve zbavit. Washingtonské ministerstvo války také původně uvažovalo o rychlé evakuaci svých vojáků z republiky, pod tlakem vlastních diplomatů (a také po
diskrétních žádostech prezidenta Beneše61) bylo ale posléze rozhodnuto stáhnout divize až současně s odchodem armády sovětské. Obě armády byly pak
skutečně evakuovány paralelně tak, že počátkem prosince 1945 nezůstala
v ČSR téměř žádná cizí vojska, což dávalo demokratickým silám jejich nadcházejícím zápase s komunisty reálnější vyhlídky, než např. v sousedním Polsku či Maďarsku. Byla to ale jedna z nemnoha výhod, které Washington svoji
aktivitou českým a slovenským demokratům vytvořil.
Architekti poválečné zahraniční politiky ČSR nepočítali s přímou účastí
USA na nějakém systému evropské bezpečnosti (od počátku bylo ale kalkulováno s aktivní roli Washingtonu v OSN!), a Amerika měla hrát především
roli při hospodářské obnově republiky a Evropy vůbec. Již počátkem září
1945 se Praha obrátila na Washington s žádostí o půjčku ve výši 300 milionů
dolarů, jež měla být poskytnuta prostřednictvím Exim-Banky, a o další dílčí
úvěry na nákup amerického zboží, zvláště bavlny. State Departement v čele
s Jamesem Byrnesem, podrážděný skutečností, že se znárodňovací dekrety
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z října t.r. vztahovaly i na americké majetky, byl ale ochoten jen k poskytnutí
nevelkých kreditů, nadto svázaných s problémem odškodnění amerických
vlastníků, postižených znárodňováním.62 Finanční pomoc ČSR neměla překročit 50 milionů dolarů (z čehož čs. strana nakonec reálně získala sotva
jednu pětinu), jednání s Exim-Bankou o úvěr na hospodářskou obnovu nakonec byla na pokyn Washingtonu vzhledem k celkovému hodnocení československé politiky na podzim 1946 zastavena definitivně.63
Vítězství KSČ ve volbách v květnu 1946 bylo pro americkou diplomacii
překvapením, tím spíše, jestliže jejich regulérní průběh byl mimo pochybnost. Velvyslanec L. Steinhardt považoval ale nového komunistického ministerského předsedu K. Gottwalda za „československého vlastence“, spolehlivějšího než jeho předchůdce Z. Fierlinger,64 a stále věřil v sílu
demokratických sil v republice, čemuž napovídala mj. snaha po obnovení
spojenectví s Francií a snad i Velkou Británií. Ještě v listopadu 1946 byla zahájena jednání o řádnou čs.-americkou obchodní smlouvu, která měla zahrnovat i klauzule o poskytnutí náhrady občanům USA, jednání se ale bezútěšně vlekla, a do komunistického převratu nebyla nakonec dokončena.65
Američany iritovala také úzká spolupráce čs. zástupců se sovětskou diplomacií na mírové konferenci s bývalými spojenci Německa, kde čs. delegace
podporovala – např. v otázce bulharských nároků – vždy stanoviska Moskvy
proti Washingtonu. Bezprostředním následkem bylo jednak zastavení možnosti dalšího nákupu amerického zboží na kredit z válečných přebytků,
jednak již zmíněný pokyn State Departmentu přerušit jednání o úvěr u EximBanky. Toto faktické „neangažování se“ Američanů v obnově československého hospodářství pak pokračovalo i v následujícím období, a třebaže
část amerických diplomatů věřila, že „pevný“ postoj vůči „promoskevským“
58) První poválečný americký diplomatický zástupce, chargé d’affaires Alfred Klieforth, mohl začíst
v Praze úřadovat až na přelomu května a června 1945, tedy téměř dva měsíce po té, co prezident
E. Beneš a první poválečná vláda vstoupili na osvobozené východní Slovensko.
59) Sl. Michálek (ed.), Ján Papánek za vojny Edvardu Benešovi, č. 49, s. 133.
60) Srov. zvl. W. ULLMAN, The United States in Prague. New York 1978; S. MICHÁLEK, Nádeje a vytriezvenia. Československo-americké hospodárske vzťahy v rokoch 1945–1951. Bratislava 1994, etc.
61) Beneš poprvé požádal Američany o pozdržení evakuace jejich vojsk již 21. června, znovu 16. července 1945.
62) M. K. KAMIŃSKI, Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych, s. 195–97.
63) Stojí za zmínku, že část finančních prostředků, původně předurčených pro pomoc ČSR, byla nakonec následujícího roku poskytnuta Turecku v rámci realizace tzv. Trumanovy doktríny. Mimochodem, nechuť americké administrativy k ČSR v té době šla již tak daleko, že se snažila zamezit i dodávce 24 britských bombardérů pro čs. letectvo.
64) Srov. FRUS 1946, sv. VI, s. 200–206, etc.
65) Srov. detailně S. MICHÁLEK, Nádeje a vytriezvenia. Československo-americké hospodárska vzťahy,
s. 56 n.
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silám v čs. vládě napomáhá pozicím demokratů, ve svých důsledcích ekonomických i politických zřejmě jejich postavení ještě více oslaboval...
Rozhodujícím momentem nejen z hlediska vztahů čs.-amerických, ale poměru Československa k Západu vůbec, se ukázalo být léto 1947 se svým – byť
tehdy ještě ne tak výrazně patrným – střetem mezi SSSR a USA o další osud
přinejmenším centrální Evropy. Jestliže sovětská politika směřovala v různých
podobách k vytlačení amerického vlivu z evropského kontinentu, pak právě
počátkem léta t.r. se Trumanova administrativa odhodlala k předložení prvního velkorysejšího multilaterálního projektu hospodářské obnovy Evropy, tzv.
European Recovery Program, který veřejně představil nedávno nastoupivší státní
tajemník George C. Marshall 12. června.66 Při jednáních o realizaci této nabídky na konferenci v Paříži na přelomu června a července došlo mezi západními delegacemi a sovětskou diplomacií k vážnému konfliktu, po němž následovaly sovětské útoky na celý plán, československá politika ale – přes
nedostatečnou informovanost – zaujala k projektu stanovisko pozitivní. Na zasedáních Gottwaldovy vlády došlo sice mezi demokraty a komunisty ohledně
čs. participace ke sporům, 7. července bylo ale definitivně rozhodnuto přípravnou konferenci v Paříži obeslat.67 O dva dny později, při návštěvě vládní delegace vedené předsedou vlády v Moskvě, ale J. V. Stalin postavil čs. účast na
přípravné konferenci jako „vopros družby“, když případnou participací prý
„bude ČSR manifestovat, že chce spolupůsobit při akci na izolaci Sovětského
svazu.“ Příštího dne zasedání kabinetu po bouřlivé diskusi své původní stanovisko revidovalo, a státní tajemník V. Clementis odeslal velvyslanci do Paříže
změněnou instrukci, konference se nezúčastnit.68 Takový krok měl ovšem –
především z hlediska dlouhodobého – nejen následky národohospodářské, ale
též okamžitý efekt politický na Západě. Washington z toho záhy vyvodil důsledky v rovině politické i obchodní a republika byla již od podzimu 1947 řazena do téže kategorie jako už zcela sovětizované Polsko a sovětská okupační
zóna Německa, na kontakty s nimiž je nutno uvalit razantní omezení.69
Politika USA vůči Československu se nezměnila ani v závěrečném období
zápasu o další charakter republiky. Velvyslanec L. Steinhardt setrvával

66) Srov. např. P. PETRUF, Marshallov plán. Bratislava 1993; J. WANNER, George C. Marshall –
tvůrce armád a aliancí. Praha 1998, s. 306 nn., etc.
67) Příslušné protokoly ze zasedání vlády viz v: K. Kaplan, R. Jičín et cons (eds.), Československo
a Marshallův plán. Sborník dokumentů. Praha 1992, č. 22 a 31, instrukce velvyslanců Noskovi
tamtéž, s. 32.
68) Srov. příslušné dokumenty tamtéž, č. 49 a 52.
69) Příslušný dokument cituje A. MANIA, The National Security Council i amerykańska polityka
wobec Europy wschodniej w latach 1945–1960. Kraków 1996, s. 65–66.
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u svého přesvědčení, že ekonomický nátlak a podmínění případné pomoci
předchozí kompenzací za znárodněný americký majetek podkopová realizaci
„komunistických“ hospodářských plánů, a v důsledcích povede k oslabení
pozic KSČ. Od listopadu 1947 sice – též pod vlivem dění na Slovensku – připouštěl i možnost coup de force ze strany komunistů, demokratickým silám
ale žádná pomoc poskytnuta nebyla. V průběhu únorové krize pak velvyslanec – přes svůj poněkud demonstrativní návrat z Washingtonu – zůstal ještě
pasivnější, než tituláři britský a francouzský. Jeho šéf G. C. Marshall sice
o málo později uvažoval o předložení československé „kauzy“ do OSN, ale
z toho nakonec sešlo, též pro nechuť Paříže a Londýna.70 State Departement
se nakonec 26. 2. 1948 omezil na společnou americko-britsko-francouzskou
deklaraci, odsuzující komunistický převrat jako „zrušení svobodné působnosti parlamentních institucí a ustanovení dikatury jedné strany zahalené do
pláště národní jednoty...“71 Reálně ale Trumanova administrativa reagovala
jen v ekonomické oblasti, kde ještě více omezila kontakty s komunistickými
státy včetně ČSR.

5.
Definitivní uchopení moci KSČ s její absolutní prosovětskou orientací nutně
vyvolalo také drastický zlom ve československo-amerických mezistátních
vztazích. Komunistická vláda, i zahraničně-politicky se zcela přizpůsobivší
Moskvě, např. záhy omezila dovoz amerického (a anglického) tisku do ČSR,
brzy byla přerušena jednání o finančním vyrovnání s americkými vlastníky
nacionalizovaného majetku. atd. Prezident K. Gottwald sice ještě na podzim
1949, při nástupu nového amerického velvyslance, ujišťoval, že „ze strany
naší vlády nebylo učiněno nic takového, co by muselo vyvolat nesouhlas mezi
námi a co by zatemňovalo společné tužby našich národů, toužících po rovnoprávných mírových stycích.“72 Rétorika komunistických činovníků se ale –
i v souvislosti s vývojem studené války – rychle zostřovala a již od počátku
roku 1950 i čs. vládní činitelé obviňovali v duchu sovětského vzoru Washington z pokusů „o nastolení světového panství amerického imperialismu“,
což gradovalo po vypuknutí války v Koreji, v ČSSR samozřejmě interpretované jako imperialistická agrese, patronovaná USA. Stále více pak zaznívaly
i tóny, vinící Washington z obnovování západoněmeckého militarismu73 (což
70) Srov. příslušnou dokumentaci v PRO, FO 371, f. 71303. Všechny tři západní velmoci uvažovaly
po převratu též o stažení svých velvyslanců z Prahy, i tato alternativa byla ale zavržena.
71) Cit. dle S. MICHÁLEK, Nádeje a vytriezvienia, s. 115.
72) K. GOTTWALD, O československé zahraniční politice, s. 126.
73) Srov. již Gottwaldův projev 24. 2. 1950, tamtéž, s. 166.
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kulminovalo po roce 1952), a tedy z přípravy „revanšistické války“, která již
ohrožovala i lidově demokratické Československo. Ruku v ruce s protiamerickou kampaní samozřejmě postupovala opatření komunistického státního
aparátu – drasticky byl limitován rozsah amerického diplomatického zastoupení v Praze, počátkem padesátých let byl uzavřen konzulát v Bratislavě, atd.
Jistého vrcholu dosáhla tato aktivita uvězněním korespondenta Associated
Press W. N. Oatise v dubnu 1951, na což Washington reagoval mj. zablokováním dodávek objednaných ještě před rokem 1948, a nakonec i pokynem
občanům USA, aby nenavštěvovali ČSR.74 Z tohoto impasu se pak bilaterální
vztahy mezi oběma zeměmi jen postupně dostávaly až na přelomu padesátých a šedesátých let.
Pro Trumanovu administrativu, která v jiných částech světa s důsledností
sledovala politiku containment komunistických sil, ovšem vztahy k „satelitům“ Moskvy zůstaly v pomyslném žebříčku daleko za dalšími zájmy. Je
pravda, že již na přelomu čtyřicátých a padesátých let byly ve Washingtonu
formulovány některé zásady přístupu k menším komunistickým státům, jež
byly v modifikacích rozvíjeny až do let osmdesátých, a jež cílily v první řadě
k uvolnění vazeb jednotlivých satelitních režimů na Moskvu a jejich proměnu
ve více nezávislé země alespoň v podobě Jugoslávie. V případě Československa byla ale řada prvků Američany využívaných (např. podpora katolicismu,
orientace na konzervativní, tj. především selské složky společnosti atd.) problematická, chyběl i jinde přítomný protiruský ressentiment, což vše další
aktivity – především v rovině ideologické – komplikovalo. Již roku 1949 tak
hodnotila jedna z analýz National Security Council (NSC) ČSR nejen jako
policejní a totalitní stát, ale jako de facto sovětskou republiku, v níž existuje
relativně nejmasovější komunistická strana a u níž není – vzhledem k rozvíjejícím se procesům – šance na transformaci do jugoslávského „národního“
modelu.75
Nástup republikánské administrativy v čele s D. Eisenhowerem počátkem
roku 1953, v níž zahraniční politiku určoval především nový státní sekretář
J. F. Dulles,76 nepřinesl do reálné politiky USA vůči menším komunistickým
státům v Evropě včetně ČSR zásadní změny. Bez ohledu na postupnou proměnu SSSR po Stalinově smrti Washington ještě v průběhu roku 1953 vy74) A. MANIA, The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy wschodniej,
s. 94–95.
75) Tamtéž, s. 92 n.
76) Srov. např. R. D. CHALLENER, The Moralist as Pragmatist: John Foster Dulles as Cold War Strategist, in: G. CRAIG, F. Loewenheim (eds.), The Diplomats 1939–1979, Princeton 1995,
s. 135–166, kde je shrnuta i starší literatura.
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hlásil vůči východní Evropě novou doktrínu tzv. osvobození (liberation),
umocňovanou Dullesovou morální antikomunistickou rétorikou. Již pasivní
postoj Američanů k východoberlínskému povstání v červnu t.r. ale jasně demonstroval, že jde jen o koncepci ideologickou.77 Programové dokumenty
NSC i State Departementu z té doby ostatně detailně propracovávaly především koncepty „psychological Warfare in Europe“, jejímž nejviditelnějším výrazem bylo – samozřejmě vedle relací západních rozhlasových stanic – vysílání balónů s propagačními materiály v rámci tzv. operace Veto od jara 1954,
které se nejvýrazněji dotklo právě Československa. Bez ohledu na ostrou rétoriku (jíž ostatně rezonovaly i odpovědi z komunistického tábora včetně čs.
komunistické reprezentace) ale program prakticky vylučoval možnosti
ozbrojeného zásahu USA ve středovýchodní Evropě, což se později projevilo
naplno při událostech v Polsku a zvláště Maďarsku na podzim 1956. V momentu gradování maďarského povstání na přelomu října a listopadu toho
roku sice Eisenhower i vedení americké diplomacie vyslovili sympatie s povstalci a delegát USA v OSN také podpořil maďarskou stížnost proti sovětské intervenci. O konkrétní pomoci byť jen dodávkou zbraní se ale vůbec neuvažovalo,78 což mj. anticipovalo postoj Washingtonu i k událostem
v Československu o dvanáct let později.
Ledový charakter bilaterálních vztahů mezi Prahou a Washingtonem se
samozřejmě za těchto podmínek v době Eisenhowerovy vlády výrazně nezměnil. Jako svědectví postoje tehdejších pražských vládních kruhů k USA
mohou posloužit nejen pravidelné protidullesovské polemiky šéfa čs. diplomacie Václava Davida z podzimních zasedání OSN v New Yorku z konce
první poloviny padesátých let, ale i projevy samotného prezidenta Antonína
Novotného tamtéž v roce 1960, při oslavách patnáctého výročí existence této
instituce. Novotný si tu ztěžoval, že je ČSR „stejně jako další státy již řadu
let předmětem neustálého vměšování vládnoucích kruhů Spojených států do
našich vnitřních záležitostí...“, přičemž přítomného státního sekretáře Christiana Hertera ujišťoval, „že pojem svobody, o kterém tak halasně hovoříte
a který měříte svými hledisky, je dnes pro náš lid nepochopitelný a naprosto
nepřijatelný...“79 Soustavné protesty čs. diplomatů nejen proti zmiňovaným
77) Srov. A. MANIA, The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy wschodniej,
s. 110–111.
78) Srov. např. B. KOVRIG, The Myth of Liberation: East-Central Europe in US Diplomacy and Politics since 1941. Baltiomore 1973, zvl. s. 180 nn.; A. MANIA, The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy wschodniej, kap. 5.
79) Cit. dle Novotného projevu 26. září 1960, in: Dokumenty k zahraniční politice Československa
(dále jen DČZP), 1960, s. 410–411.
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propagačním balonům, ale i proti vysílání západních rozhlasových stanic, jež
tvořily značnou část agendy bilaterálních čs.-amerických vztahů v té době,
ovšem napovídaly, že si komunistické vládnoucí kruhy v ČSR nejsou imunitou svých občanů vůči propagování názorů ze svobodného světa tak jisti.80
I když byly ve druhé polovině padesátých let vyřešeny některé sporné
otázky z předcházejícího období (např. Oatisova kauza), čs. zahraniční politika nevynechala jedinou příležitost, aby nedemonstrovala své postoje vůči
americkému „imperialismu“, samozřejmě věrně kopírované podle sovětských stanovisek. Nebezpečím agrese NATO vedeného USA, a samozřejmě
Američany podporovaným západoněmeckým „revanšismem“ bylo navenek
zdůvodňováno začlenění ČSR do Varšavského paktu v květnu 1955 a protesty proti americké politice nechyběly ani v žádné z akcí čs. diplomacie
proti západoněmeckému vyzbrojování. Vzhledem k vnitřnímu vývoji republiky, kde destalinizace hluboce zaostávala za uvolňováním v sousedním Polsku (a za čas i v Maďarsku), byla ostatně Novotným vedená komunistická
garnitura klasifikována americkými diplomaty jako „snažící se o návrat ke
stalinismu“ (Backward movement toward Stalinism81), čímž ČSR v žebříčku
priorit aktivit USA v této oblasti – bez tak nevýrazných – ještě ustoupila
nejen za Polsko a Maďarsko, ale nakonec i za Rumunsko. Tato optika přitom nepochybně ovlivnila i přístup Washingtonu k Československu v následující dekádě, kdy nerealistickou doktrínu „osvobození“ nahradila postupně
teorie „budování mostů“.
Nástup nové demokratické administrativy v čele s prezidentem J. F. Kennedym neznamenal radikální proměnu ve vztazích Západ-Východ a nedošlo
tudíž ani k diametrálním změnám v poměru Washingtonu a Prahy, byť jisté
uvolnění bylo patrné. Pro americkou politiku sice zůstávaly vztahy s SSSR prioritou, současně ale výrazně aktivizovala svoje úsilí i v jiných horizontech, mj.
vůči Latinské Americe (projekt Aliance for Progress) a v neposlední řadě se
stále více angažovala ve vietnamském konfliktu, což zpětně nemohlo neovlivnit její poměr ke komunistickým státům.82 Vůči menším satelitům Moskvy v Evropě byl rozvíjen přístup, zrodivší se již v předcházejícím období – cílem bylo
nikoliv mocensky odstranit jejich komunistické zřízení, ale především oslabit
vazby jejich vedení k SSSR a podporovat tedy co možná největší nezávislost
80) Srov. AMZV, GS-Tajný, kart. 15 a 16, kde jsou návrhy nót i s příslušným zdůvodněním pro zahraniční odbor ÚV KSČ.
81) Cituje A. MANIA, The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy wschodniej, s. 168.
82) Srov. např. W. LaFEBER, America, Russia and the Cold War, 1945–1966. New York – London
1967, s. 218 nn.
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jednotlivých států.83 Nejvýraznějším instrumentem k tomu mělo být oživování
hospodářských kontaktů s těmito zeměmi (samozřejmě odstupňované úměrně
jejich nezávislosti na Moskvě), jež na jaře 1964, tedy již za Kennedyho nástupce Lyndona F. Johnsona, dostalo výraz doktríny Bridge-Building. Jak to
sám nový prezident USA formuloval ve svém projevu 23. května 1964, Washington zamýšlel „budovat mosty přes propast, oddělující nás od východní Evropy. Budou to mosty zvětšeného obchodu, myšlenek, pohybu lidí i humanitární pomoci...“84 Nutno však předeslat, že i v případě států, osvědčivších
výraznější snahu po samostatnosti – zvláště Polska a Rumunska – byly intenzifikaci rozvoje obchodních i intelektuálních vztahů činěny neustálé překážky
ze strany části kongresu, jež později v souvislosti s akcelerující válkou proti „komunismu“ ve Vietnamu ve druhé polovině šedesátých let ještě zesílily. Koncepce nedosáhla tedy výraznějších výsledků, aby byla ještě koncem dekády cele
podřazena úsilí Washingtonu o supervelmocenské détente s Moskvou.
Pražské komunistické vedení v čele s prezidentem A. Novotným v postojích k USA celou dekádu úzkostlivě sledovalo politiku Moskvy. Sám A. Novotný na XII. sjezdu KSČ, nedlouho po tzv. Karibské krizi (v níž čs. politika
samozřejmě cele podporovala SSSR,) obvinil „americké imperialisty“, že
„přivedli svět až na samý pokraj nukleární světové války“.85 Soustavně byla
opakována také rétorika o americké podpoře „západoněmeckých reakcionářů“ i hrozby, že právě díky USA bude Spolková republika disponovat jadernými zbraněmi.86 V září 1963 sice navštívil Československo – jako první
člen vlády USA po roce 1948 – tehdejší sekretář obchodu Luther M. Hughes,
který byl 9. 9. přijat krátce i prezidentem, intenzifikaci vzájemného obchodu
to ale příliš nepřidalo. V roce 1964 byla zahájena nová jednání jednak o stále
nedořešených otázkách finančního vyrovnání občanů USA, postižených znárodňováním, jednak o navrácení tzv. československého měnového zlata, původně uloupeného nacisty a nyní deponovaného v amerických (a také britských) bankách. Do konce dekády ale nevedla k pozitivním výsledkům, když
čs. návrhy State Departement označoval za nedostatečné, a protinávrhy USA
strana československá za „křivdící“.87 Americká diplomacie navíc režim per83) Srov. podrobně A. MANIA, Bridge Building: Polityka USA wobec Europy Wschodniej w latach
1961–1968. Kraków 1997, zvl. s. 46 nn.
84) Tamtéž, s. 53.
85) Srov. Novotného projev 4. prosince 1962, in: A. NOVOTNÝ, Projevy a stati, sv. 3, Praha 1965,
s. 82–83.
86) Srov. např. Novotného projevy z 31. srpna 1963 před absolventy vysokých vojenských škol,
z 5. dubna 1964, atd. ibid., s. 246; 439–440, atd.
87) Srov. o nich např. reflexe v pamětech B. CHŇOUPKA, Memoáre in claris. Bratislava 1998, kap.
VIII.
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sonifikovaný Novotným i nadále posuzovala jako fakticky stalinistický, což
vedlo ke skeptickým závěrům ohledně možnosti aplikace „budování mostů“
vůči ČSSR. Takový závěr potvrzovala i skutečnost, že Československo bylo
fakticky největším podporovatelem severního Vietnamu v jeho zápase s USA
z evropských států sovětského bloku, což pochopitelně provázely i příslušné
verbální protesty proti americké „vyhlazovací válce“ v Indočíně.88 Nový americký velvyslanec v Praze (a přední odborník na komunistickou problematiku) Jacob D. Beam tak ještě koncem léta 1966 odcházel do nového působiště s instrukcí, že „little ... could be accomplished there,“ v čemž první
kontakty s čs. prostředím tituláře – který měl pak spoluovlivnit postoje Washingtonu k Pražskému jaru – jen utvrdily.89
Oficiální reakce Johnsonovy administrativy na reformy v ČSSR byla nevýrazná, ba pasivní. Vládnoucí demokraté se začínali soustřeďovat na blížící se
volební zápas, State Departement se pak brzy obával, že by jakákoliv výraznější podpora reformním silám mohla vyprovokovat reakci ze strany SSSR
(a podtajemník Ch. Bohlen dokonce vyslovoval obavy, že Dubčekovo vedení
postupuje v tomto ohledu příliš rychle).90 Washington měl ostatně primární
zájem na udržení nedávno nastartovaného kursu oteplování vztahů s Moskvou, jehož projevem byla jednání o omezení strategických zbraní SALT i návštěva ministerského předsedy Alekseje Kosygina v Glassboro a jeho setkání
s Johnsonem v polovině června 1968. Vojenská akce Svazu proti Československu (ač o ní zvláště zpravodajci uvažovaly několik týdnů před osudným
21. srpnem 1968!) byla považovaná Američany až do poloviny srpna za málo
pravděpodobnou, také proto, že i pro reformě-komunistickou pražskou reprezentaci zůstávala – na rozdíl od Maďarů před dvanácti lety – základním kánonem jejich politiky aliance s SSSR. Podobná „hand-off“ policy (která podle
některých autorů jen povzbudila Brežněvovo sovětské vedení k agresi proti
Československu!91) pokračovala i po sovětské okupaci ČSSR.
88) Srov. již projev tehdejšího stálého zástupce ČSSR u OSN J. Hájka „k agresi Spojených států amerických proti Vietnamské demokratické republice“, následující bezprostředně po incidentu
v Tonkinském zálivu 7. srpna 1964, DČZP 1964, s. 355–357, a pak víceméně pravidelná protiamerická vystoupení ministra V. Davida proti americké agresi jak v New Yorku, tak na půdě pražského Národního shromáždění. Termínu „vyhlazovací válka“ užil David např. v parlamentním
výkladu 15. března 1966, DČZP 1966, s. 73.
89) J. D. BEAM, Multiple Exposure: An American Ambassador’s Unique Perspective on East-West Issues.
New York 1978, s. 149 nn.
90) Srov. nejlépe A. MANIA, Bridge Building: Polityka USA wobec Europy Wschodniej, kap. 5, Bohlenův cit. na s. 115, a týž, Administracja L. B. Johnsona wobec agresji Układu Warszawskiego przeciw Czechosłowacji w 1968 roku, in: Z dziejów Europy Środkowej w XX wieku. Kraków 1997,
s. 227–246.
91) Např. J. VALENTA, Soviet Intervention in Czechoslovakia 1968. Anatomy of Decision. New York 1991.
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Na poradách, bezprostředně následujících po vstupu sovětských vojsk, zazněl argument (nejprecizněji zformulovaný W. Rostovem, tehdejším prezidentovým asistentem pro otázky národní bezpečnosti), že USA „nemají vůči
ČSSR žádných speciálních závazků“; „věříme, že případná americká intervence by nebyla v našem národním zájmu.“92 Jakákoliv vojenská akce byla
zavržena ještě 21. srpna a sovětská invaze nakonec posloužila americkým generálům jen jako záminka k zvýšení vlastního počtu vojsk v západní Evropě.
Americká diplomacie pak sice podpořila svolání mimořádného shromáždění
OSN a při jeho hlasování samozřejmě schválila návrh Dánska, podle něhož
byl sovětský krok odsouzen jako flagrantní porušení Charty OSN. V Radě
bezpečnosti bylo ale odsouzení sovětské agrese Rusy samozřejmě vetováno
a diplomatické akce na tom fakticky skončily. Ani okupace Československa
a následná Sověty patronovaná normalizace samozřejmě nezabránily, aby
právě v té době dosáhlo oteplení mezi Washingtonem a Moskvou svého dočasného vrcholu...

6.
Zahraniční politika nové republikánské administrativy v čele s prezidentem
Richardem M. Nixonem se v řadě aspektů brzy začala odlišovat od předcházejícího kursu. Washington se především pokusil dosáhnout „vietnamizací“
ukončení války v jihovýchodní Asii, byť to dočasně znamenalo spíše její rozšíření, radikálně se změnil i poměr ke komunistickému Pekingu, když americká diplomacie přestala ignorovat, že Čína „jde svou cestou“.93 Z hlediska
vztahů Západ – Východ, nejdůležitějších i pro ČSSR, bylo pak nejzásadnější
definitivní vykročení k americko-sovětské détente, jejímž prvním symbolem
byla Nixonova návštěva Moskvy v květnu 1972 a pak reciproční návštěva generálního tajemníka ÚV KSSS L. Brežněva v USA v červnu následujícího
roku.94 Postoj USA k evropským satelitům Moskvy se ale zásadně nezměnil,
pro rozvoj ekonomických vztahů zůstávala pro Washington prioritou především míra nezávislosti té které země vůči Svazu, a také – zvláště od druhé poloviny sedmdesátých let, již po návratu demokratů do vládních křesel – dodržování lidských práv, ztvrzených Závěrečným aktem konference
v Helsinkách. V obojím nemohlo komunistické Československo zaujímat ani
92) A. MANIA, Bridge Building: Polityka USA wobec Europy Wschodniej, s. 122.
93) Srov. např. R. D. SCHULZINGER, American Diplomacy in the XX. Century. Oxford 1994, zvl.
kap. 13, z naší literatury např. J. WANNER, Mezinárodní souvislosti politiky détente 1969–1972,
in: V. Moulis et cons. (eds.), Sondy k dějinám SSSR I. Praha 1983.
94) K jejich průběhu viz např. R. NIXON, The Memoires of..., New York 1979, s. 89–104, resp.
420–436.
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mezi svými spojenci ze sovětského bloku žádné z předních míst, na nichž zůstávaly i nadále Polsko, Maďarsko a – z jiného důvodu – Rumunsko.
Pro novou komunistickou vládní garnituru ČSSR zůstávaly USA samozřejmě – především v rovině ideologické – hlavním soupeřem, byť se v rétorice G. Husáka a jeho soudruhů jen zřídka opakovala prohlášení let padesátých. Podpis nové čs.-sovětské smlouvy 6. května 1970, základního
dokumentu normalizační čs. zahraniční politiky, provázely sice tu a tam protiamerické tóny, týkající se „nezmenšené agresivity“ imperialismu, a v preambuli smlouvy obě strany také vyjadřovaly odhodlání „čelit imperialismu,
revanšismu a militarismu.“95 Adresně proti politice USA ale čs. komunističtí
politikové vystupovali jen v souvislosti s závěrečnou fází války v Indočíně
(zvláště po rozšíření amerických akcí do Kambodže), a později, od podzimu
1973 v souvislosti s krizí na Předním Východě. První normalizační šéf diplomacie, Ján Marko, sice ještě na podzim 1971 na XXVI. valném shromáždění OSN označil americkou agresi v Indočíně „za jedno z nejnebezpečnějších ohnisek mezinárodního napětí“ na světě.96 Jeho pragmatičtější nástupce
Bohuš Chňoupek ale hned v prvním svém parlamentním exposé, kde připustil neuspokojivost podoby čs.-amerických vztahů, ohlásil program jejich
zlepšování, který byl dán do přímé souvislosti s americko-sovětskou détente.97
Dva týdny po Brežněvově první návštěvě USA se skutečně podařilo novému vedení čs. zahraniční politiky dosáhnout pro normalizační režim významný mezinárodní úspěch – 8. července 1973 totiž přiletěl do Prahy –
z přípravné konference v Helsinkách – tehdejší Nixonův státní tajemník William Rogers. Proti obvyklému ceremonielu byl přijat i prezidentem L. Svobodou, předsedou vlády L. Štrougalem, ba i generálním tajemníkem KSČ G.
Husákem, především ale obnovil jednání o praktických problémech, které zatěžovaly vzájemné vztahy již od padesátých let, tj. o otázce náhrad za znárodněný americký majetek a v souvislosti s nimi část v amerických bankách
zadržovaného československého zlata.98 Rogersův pobyt dopadl nad očekávání úspěšně, byla podepsána konzulární úmluva a dohodnut program dalších konkrétních negociací, jež měly být vedeny v obou metropolích, přičemž
se předpokládalo, že ještě na podzim téhož roku B. Chňoupek přijede do
USA podepsat dohodu o vzájemném vyrovnání.99 Ten pak hovořil – nepo95) Srov. text smlouvy v: DČZP 1970, s. 126–128, z projevů viz např. projev předsedy vlády L. Štrougala před Federálním shromážděním 28. 5., ibid., s. 184–185.
96) DČZP 1971, s. 272–3; J. Marko v OSN 30. září 1971.
97) Projev B. Chňoupka před Federálním shromážděním 31. října 1972, in: DČZP, 1972, s. 381–382.
98) Srov. podrobně B. CHŇOUPEK, Memoáre in claris, s. 302–304.
99) Tak to alespoň naznačoval ve svém projevu při odjezdu i sám Rogers, DČZP 1973, s. 301
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chybně v souvislosti s uvolněním poměru sovětsko-amerického – „o otevření
celkové nové éry v našich vztazích“ a přes komplikace se zdálo, že záležitost
stará čtvrt století bude konečně likvidována.
Dne 5. července 1974 (shodou okolností dva dny po druhé Nixonově návštěvě SSSR) byla skutečně v Praze parafována tzv. Dohoda o vzájemném vypořádání majetkoprávních a finančních otázek mezi ČSSR a USA, podle níž
měla být americkým vlastníkům poskytnuta elementární finanční náhrada výměnou výměnou za navrácení téměř 18 a půl tuny čs. zlata. Proti ratifikaci se
ale ozvaly – pro údajnou nedostatečnou výši kompenzací – výhrady ve finančním výboru americkému senátu, a v prosinci 1974 přijatém novém obchodním
zákonu bylo zakotveno, že dohoda musí být re-negociována ve prospěch USA,
čímž bylo znovu podmíněno i navrácení zlata. Chňoupek o nedlouho později
před parlamentem prohlásil, že „vrácení nacisty uloupeného zlata pokládáme
za zásadní politickou záležitost“ a „měřítko upřímnosti vyrovnat se s posledními zbytky druhé světové války a také studené války...“100 Vyostřování sporu
ale nebylo v zájmu Prahy, a tehdy jistě ani Moskvy, kde se očekávalo, jaký postoj zaujme vůči východnímu bloku eventuální nová demokratická administrativa. Čs.-americká jednání tedy pokračovala i po výměně stran v Bílém domě,
která s sebou přinesla postupně i ochlazení mezi SSSR a USA, aby byla nakonec završena až počátkem roku 1982, jakousi ironií dějin v momentu, kdy již
někdejší détente zcela vystřídalo nové mezinárodní napětí.101
Oficiální československá zahraniční politika si nicméně přes trvající nedořešené bilaterální problémy ukládala v době trvání uvolnění mezi Moskvou
a Washingtonem vůči USA značnou rezervu, a to i po nástupu nové administrativy prezidenta Jimmy Cartera počátkem roku 1976. Pokračovala sice
kritická, podle Moskvy samozřejmě zcela laděné stanoviska k řadu aktuálních problémů, např. izraelsko-egyptskému míru z Camp Davidu a otázkám
Blízkého východu vůbec. Bylo ale příznačné, že ještě při velké cestě prezidenta G. Husáka po lidově-demokratických zemích Indočíny v únoru 1980
zazněla mnohem ostřejší slova na adresu Číny, než vůči USA.102 Šéf čs. diplomacie pak i před parlamentem pravidelně opakoval, že Spojené státy jsou
jedinou vyspělou západní zemí, s níž se ČSSR nepodařilo dosud dosáhnout
„normálních styků“, dával to ale až do konce dekády do souvislosti především se zmiňovanými problémy majetkovými a později i „pokusy některých
100) Cit. dle Chňoupkova výkladu ve Federálním shromáždění 11. listopadu 1975, DČZP 1975,
s. 544 n.
101) Čs. měnové zlato se nakonec dostalo do ČSR až po dalších jednáních, které Praha vedla i s Velkou Británií a Francií v únoru 1982. Srov. nejpodrobněji B. CHŇOUPEK, Memoáre, kap. VII.
102) Srov. např. čs.-vietnamské komuniké z 15. února 1980, DČZP 1980, s. 57–62.
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činitelů USA zasahovat do našich vnitřních záležitostí...“103 Ostrost rétoriky
čs. představitelů se začala zásadněji měnit až počátkem osmdesátých let
v souvislosti s postupným propuknutím tzv. druhé studené války, nastartované sovětskou invazí do Afghánistánu koncem roku 1979 a pak sledem dalších událostí, mj. sovětským postojem k polské krizi v průběhu let 1980–81,
a především americkou reakcí na rozmisťování sovětských raket SS–20 v evropské části Svazu v podobě realizace tzv. usnesení z Guadeloupe.104
Husákův režim následoval od počátku nové dekády své sovětské patrony
všude tam, kde Moskva přímo či nepřímo utkala s vlivem Washingtonu a jeho
některých spojenců. Oficiální diplomacie ČSSR sice na mezinárodní scéně nejednou protestovala proti návratu ducha mezinárodních vztahů do dob studené
války a B. Chňoupek prohlašoval v OSN při obhajobě sovětských hledisek na
jaderné odzbrojování, že „postoj [k sovětským návrhům] ... pokládáme dnes za
rozhodující kriterium pro posouzení, nakolik zodpovědně přistupují dnes USA
k zajištění mírového života na naší planetě.“105 V konkrétních krocích ale Praha
všude jen o krok následovala SSSR v aktivitách, která mezinárodní napětí jen
umocňovala. Pomineme-li celkem pochopitelnou povinnou intenzifikaci
vztahů ČSR s novou prosovětskou vládou v Afghánistánu, s nímž byla již v červnu 1981 podepsána politická smlouva o přátelství,106 pak v ryze protiamerickém duchu vyznívala především prohlubující se spolupráce s Lybijskou socialistickou džamáhirijí plukovníka M. Kaddáfího. Jejím prvním vrcholem byla
návštěva samotného G. Husáka v Tripolisu v září 1981, na níž vícekrát ztvrzoval „solidaritu s vaší zemí v době, kdy imperialistické síly a především USA
stupňují agresi proti nezávislým státům, hrubě se vměšují do jejich vnitřních záležitostí...“107 Právě o rok později, při reciproční návštěvě M. Kaddáfího
v Praze, byla mezi oběma státy podepsána rovněž politická smlouva o přátelství a spolupráci, která již ve své preambuli hlásala „protiimperialistickou solidaritu“ a „aktivní pokračování v boji proti imperialismu, kolonialismu, neokolonialismu, sionismu a rasismu...“108
103) Cit. dle výkladu B. Chňoupka z 25. října 1977, DČZP, 1977, s. 408; podobně i v jeho výkladu
24. října 1979, ibid., 1979, s. 407, atd.
104) Srov. např. P. LUŇÁK, Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha 1997, zvl.
s. 290–292.
105) B. Chňoupek na XXXVII. valném shromáždění OSN 7. října 1982, DČZP 1982, s. 435 n.
106) Srov. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a Afghánistánem z 24. června 1981, DČZP
1981, s. 191–194.
107) Cit. dle Projevu G. Husáka 7. září 1981, DČZP 1981, s. 280–281.
108) Poučný byl také čl. 6 této smlouvy, v němž se – po opakování výše cit. frází z preambule – obě
strany zavazovaly k podpoře „spravedlivého boje národů za svobodu, nezávislost, svrchovanost,
sociální pokrok a jejich boj za plné respektování svrchovanosti těchto států nad jejich přírodními zdroji...“
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Ostrá protiamerická slova zaznívala tehdy z úst čs. představitelů i při dalších příležitostech, mj. při návštěvách vůdce OOP Jásira Arafata, který přicestoval do Prahy na jaře 1983, při stycích se marxistickým režimem D. Ortegy v Nicaragui a samozřejmě při každé „demonstraci“ přátelství mezi
ČSSR a komunistickou Kubou. Vítanou příležitost k verbálním útokům proti
„americkém imperialismu“ poskytl Praze i zásah Američanů na Grenadě
v polovině října 1983, kdy americká námořní pěchota svrhla tamní „revoluční“ vládu hnutí New Jewel v čele s Mauricem Bishopem.109 Sám Bishop
totiž pouhý týden před americkou invazí pobýval několik dnů v Praze, aby
zdůraznil své sepětí s „progresivními“ silami. Nebylo tedy divu, odsoudil-li
Černínský palác – ovšem až s jistým odstupem – americkou akci jako „akt
otevřené agrese“, směřující k tomu, aby USA mohly „beztrestně rozhodovat
o osudech národů latinské Ameriky a dalších oblastí světa...“110
Vztahy mezi Prahou a Washingtonem poklesly v období první administrativy Ronalda Reagana na nejnižší úroveň od padesátých let i v rovině bilaterální, což podivně kontrastovalo se zmiňovaným dořešením majetkoprávních otázek v roce 1982. I pragmatičtější B. Chňoupek označoval za jedinou
příčinu zostřené mezinárodní situace „militaristický kurs nejreakčnějších imperialistických kruhů, především v USA“, v podobném duchu čs. diplomaté
napadaly Reaganovu vlády i v OSN, při odzbrojovacích jednáních (která sice
opustili na podzim 1983 Sověti, ale vinu za to nesl samozřejmě Washington)
a také při zasedáních konference o „opatřeních k posílení důvěry a bezpečnosti“ ve Stockholmu.111 Výraznější změnu postojů k USA nelze z projevů čs.
představitelů vystopovat ani v první období po nástupu M. S. Gorbačova do
čela KSSS v SSSR, což jistě souviselo nejen s relativním neúspěchem jeho
první schůzky s R. Reaganem v Ženevě v listopadu 1985 a vlastně s bezvýsledností summitu v Reykjavíku o necelý rok později.112
Černínský palác již na počátku roku 1986 vítal ústy svého šéfa nový „duch“
mezivelmocenských vztahů jako „naději na možný obrat v mezinárodním
životě k lepšímu.“ O tři měsíce později ale Praha ústy mluvčího MZV odsoudila letecký útok amerických letounů na vojenská zařízení v Lybii jako „předem připravený akt státního terorismu“, ba vyzvala Reaganovu administrativu, „aby si uvědomila a odpovědně zvážila nebezpečné dopady, které
109) Srov. k tomu např. R. D. SCHULTZINGER, American Diplomacy in XX. Century, s. 339–340.
110) Text prohlášení viz DČZP 1983, s. 339.
111) Srov. např. projev B. Chňoupka ve Stockholmu 17. ledna 1984, DČZP 1984, s. 18–21; ještě ostřeji 4. října 1984 v New Yorku na XXXIX. valném shromáždění OSN, ibid., s. 471 nn., etc.
112) K tomu např. M. GORBACHEV, Memoirs. London 1996, zvl. kap. 18.
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pokračování takové nezodpovědné politiky může mít...“113 Ministr Chňoupek
pak ještě v létě téhož roku v Ženevě hřímal proti „programu hvězdných
válek“, tj. americkému projektu SDI; postupně se ale i rétorika reprezentantů
ČSSR musela přizpůsobit novému duchu, který stále více pronikal do vztahů
mezi Moskvou a Washingtonem.
Je zřejmé, že pro pražské komunistické lídry se konečným signálem
k alespoň vnější změně postoje ke vztahům Východ-Západ stala až
návštěva M. S. Gorbačova v USA v prosinci 1987.114 Jednání v tomto roce
byla brzy i v Praze označována za „přelomová“, nové stranické vedení v čele
s M. Jakešem pak samozřejmě deklarovala zapojení ČSSR do procesu uvolňování. Když se v únoru 1988 v Praze zastavil – jako první vysoký představitel USA po patnácti letech! – podsekretář Státního departementu John
Whitehead, byl přijat jak prezidentem, tak novým generálním tajemníkem
ÚV KSČ, přičemž od obou uslyšel slova o potřebě dialogu.115 Již pouhý přehled zahraničně-politické aktivity pražským komunistických lídrů sice naznačuje, že přinejmenším části z nich bylo bližší upevňování vazeb s asijskými ortodoxními komunistickými diktaturami na „protiimperialistickém“
základě, což nejvýrazněji demonstrovala ještě v září téhož roku podepsaná
nová politická smlouva se Severní Koreou s příznačnou „protiimperialistickou klauzulí.“116 Praze se ale přestali konečně vyhýbat i vyšší zástupci USA.
Ještě počátkem září sem zavítal zvláštní poradce prezidenta R. Reagana
E. E. Rowny, který s náměstkem ministra zahraničí J. Johanesem jednal především o probléch odzbrojení117, o pět týdnů později ČSSR znovu navštívil
i zástupce G. Schultze J. Whitehead. Nyní bylo už konstatováno jisté zlepšení i ve vztazích bilaterálních a vyslovena naděje intenzivnějších vztahů hospodářských, třebaže gros jednání se i nadále týkala záležitostí vojensko-politických.118
Slovník „nového myšlení“ si samozřejmě i pro vztahy k Washingtonu

113) Srov. text prohlášení FMZV z 15. dubna 1986, DČZP 1986, s. 112.
114) B. Chňoupek ještě ve svém posledním velkém parlamentním výkladu 9. listopadu 1987 projevoval ohledně vztahů mezi SSSR a USA nemalou skepsi, a na adresu bilaterálních čs.-amerických vztahů jen poznamenal, že bylo v tomto ohledu dosaženo „istého pokroku“, aniž byl jakkoliv specifikován. DČZP 1987, s. 563.
115) Srov. DČZP 1988, s. 98, 122.
116) Smlouvu podepsal prezident G. Husák při své návštěvě Pchjong-jangu, kam zavítal po oficiální
návštěvě Číny. Srov. její text DČZP 1988, s. 537–539.
117) DČZP 1988, s. 512–513.
118) Srov. komuniké z 16. října 1988, DČZP, s. 597. Whithead přijel – podobně jako E. E. Rowny –
do Prahy především v souvislosti s tzv. Jakešovým projektem důvěry mezi sousedními státy Varšavského paktu a NATO na česko-německých, resp. německo-německých hranicích.
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rychle osvojila také poslední komunistická reprezentace v čele s L. Adamcem, kterou navenek nejvíce zviditelňoval šéf diplomacie Jaromír Johanes.
Ten opakoval při každé příležitosti své odhodlání přispět k „zlepšování
vztahů mezi Východem a Západem, mezi Sovětským svazem a Spojenými
státy...“119 Absence jakýkoliv osobních kontaktů představitelů pražské vlády
s zástupci USA na vyšší úrovni, kontrastující s neutuchajícím zájmem řady
komunistických pohlavárů o asijské komunistické despocie,120 ale napovídala
kam se ubírá skutečný zájem přinejmenším části této garnitury. K budování
skutečně pozitivních vztahů s USA mohla samozřejmě přistoupit až reprezentace nekomunistická po listopadovém převratu.

7.
Postoje nové, polistopadové reprezentace Československa vůči Spojeným státům nejpregnantněji formuloval v projevu před kongresem koncem února 1990
čs. prezident V. Havel, když připomněl, že Evropa byla až dosud ovlivňována
dvěma ohromnými silami, „z nichž jedna brání svobodu a druhá nahání
hrůzu...“121 Nemohlo být pochybností, vůči které se obracely naděje nejen nových českých a slovenských lídrů, ale též většiny československé veřejnosti.
Zásadně nový duch vztahů mezi Prahou a Washingtonem potvrdila již počátkem února 1990 dvoudenní pražská návštěva státního sekretáře Jamese
Bakera v Praze, který při svých jednáních potvrdil ochotu Bushovy administrativy poskytnout novým středoevropským demokraciím včetně Československa především ekonomickou pomoc, mj. navrácení doložky nejvyšších
výhod při jednání o novou obchodní smlouvu, nové úvěry a také záruky nad
dalšími půjčkami u Eximbanky.122 Americké perspektivy bezpečnostních hledisek pro střední Evropu se ale tehdy ještě značně odlišovaly od představ československých, když kalkulovaly jak s další existencí NATO, tak – alespoň
dočasně – s existencí Varšavského paktu, samozřejmě modifikovaného, československou diplomacií akcentovaná institucionalizace KBSE byla pak Bakerem ihned označena za nedostatečnou.
Zdá se, že disonance v představách o další bezpečnostní architektuře stály
i v pozadí první cesty V. Havla do USA, proti původnímu návrhu předřazené
před oficiální návštěvu Ruska na konec února 1990. Prezidentova artikulace
119) Srov. např. jeho projev na závěrečném zasedání vídeňské schůzky KEBS, 18. ledna 1989, DČZP
1989, s. 43.
120) Ještě v červenci 1989 navštívil např. šéf pražského výboru KSČ M. Štěpán znovu Severní
Koreu, v téže době místopředseda Adamcovy vlády J. Žák Čínu, atd.
121) Srov. projev V. Havla 21. února 1990, in: V. HAVEL, Projevy. Praha 1990, s. 53.
122) J. DIENSTBIER, Od snění k realitě. Vzpomínky z let 1989–1999. Praha 1999, s. 74–75.
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bezpečnostních otázek ve Washingtonu byla jasná – jak prohlásil v kongresu
v již citovaném projevu, „nejvíce nám pomůžete, když pomůžete Sovětskému
svazu na jeho sice nevratné, ale přesto velmi komplikované cestě k demokracii.“123 Havel při stejné příležitosti odmítl názor, že předpokládá dekompozici
NATO, znovu ale akcentoval nutnou roli jak KBSE, tak Evropských společenství v budoucí bezpečnostní struktuře. Pohledy State Departementu, jakkoliv
vůči mladé československé demokracii sympaticky laděné, to ale podstatněji
neovlivnilo. Washington celou svoji politiku vůči někdejším sovětským satelitům evidentně podřazoval ohledům na procesy v Rusku, tj. ohledu na situaci
M. Gorbačova, a zásadněji začal pohled na nutné zajištění Československa
a jeho sousedů měnit až v létě 1991,124 v době protigorbačevovské revolty
v Moskvě.
„Ruský faktor“ hrál v rychle se intenzifikujících vztazích mezi ČSFR
a USA výraznou roli i v následujícím období, nesrovnatelnou např. s otázkou
sjednocení Německa, na jejímž bezkomplikovaném řešení se V. Havel a jemu
blízcí s Američany plně shodli – na rozdíl od názoru Britů, Francouzů, Poláků i Rusů. Ne náhodou zvolil šéf čs. diplomacie J. Dienstbier půdu prestižní Harvardovy university, aby zde v polovině května 1990 představil svůj
plán organizování pomoci Západu Sovětskému svazu za aktivní účasti někdejších satelitů Moskvy.125 Vztahy s krizemi zmítaným SSSR se pak probíraly, soudě alespoň podle dosud publikovaných materiálů, prakticky při
všech dalších čs.-amerických jednáních včetně návštěvy prezidenta G. Bushe
v Praze v polovině listopadu 1990, i následné konferenci nejvyšších představitelů členských států KBSE v Paříži 19.–21. 11. Pro postoj Američanů k bezpečnostním otázkám středoevropských zemí byly však stále příznačné spíše
nezávazné výroky tehdejšího šéfa State Departementu, J. Bakera o „zájmu“
USA o Československu, které potvrdil v Praze i Bush prohlášením, že „Amerika Československo neopustí...“ Nebylo divu, že se to vzhledem k předcházející zkušenosti s politikou velmocí včetně USA zdálo pražským demokratům poněkud málo.
Jistý obrat v pohledech Washingtonu na post-komunistické státy v centrální Evropě přinesl teprve již zmiňovaný pokus o svržení prezidenta
M. S. Gorbačova v Moskvě v polovině srpna 1991. J. Dienstbier, nacházející
se v té době na dovolené právě v Americe, vzápětí jednal o možných záru-

123) Cit. z projevu V. Havla 21. února 1990, in: V. HAVEL, Projevy, s. 55–56.
124) Srov. např. K. DURMAN, Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964–1991. Praha 1998,
s. 452–453 ad.
125) Srov. podrobně J. DIENSTBIER, Od snění k realitě. Vzpomínky, s. 112–114.
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kách ze strany USA a případně NATO jak s ministrem zahraničí J. Bakerem,
tak ministrem obrany R. Cheneyem, přičemž se mu dostalo příslibu, že rada
NATO na svém nadcházejícím zasedání „půjde ve své podpoře zemí střední
a východní Evropy velmi daleko a že to bude pro tyto země povzbudivé...“126
Již 19. 8. pak Bush sám v telefonickém rozhovoru ubezpečil prezidenta
V. Havla o politické podpoře USA jak pro ČSFR, tak pro Polsko a Maďarsko, aby tyto země nebyly vývoj v SSSR nepříznivě zasaženy.127 I když se ale
postupně měnil vztah Bushovy administrativy k rozpadajícímu se Svazu
(a také k M. Gorbačovovi), což se projevilo mj. v postojích americké diplomacie k uznání nezávislosti baltických států a později i dalších nástupnických republik bývalého SSSR, program pevnějšího začlenění nových demokracií do NATO nebyl pro Američany stále na pořadu dne, o čemž se
přesvědčil ostatně i V. Havel při své druhé návštěvě USA ve čtvrtém říjnovém týdnu 1991.
Havlova návštěva s početným doprovodem (J. Dienstbier, V. Klaus aj.)
přesto tvořila jistý vrchol dosavadních vztahů mladé česko-slovenské demokracie a USA. Prezidenti obou zemí podepsali 22. října společnou deklaraci
USA a ČSFR, která mj. zakotvovala program spolupráce v rámci „rozrůstajícího se euroatlantického společenství, opírajícího se o atlantickou vazbu,
evropskou integraci a regionální spolupráci...“128 Současně byl vyjádřen příslib včlenění NATO do „helsinského“ procesu s tím, že brzy po Havlově návštěvě byla vytvořena tzv. Severoatlantická rada pro spolupráci (North Atlantic Cooperation Council), usnadňující postupné přidružování středoa východoevropských států k alianci.129 Intenzifikaci čs.-americké spolupráce
i v obranné oblasti brzy dokumentovala pražská návštěva ministra obrany
USA R. Cheneyho 10. prosince téhož roku, jenž – mimochodem opět v reakci na situaci v rozpadajícím se SSSR – veřejně zopakoval „zájem USA na
těsnějších bezpečnostních vztazích s touto částí Evropy...“ O deset dnů později pak ve zmíněné Severoatlantické radě, scházející se poprvé v Bruselu,
zasedli vedle delegátů z členských států NATO též zástupci šesti států někdejšího Varšavského paktu a také tří baltických republik.
Další přibližování ČSFR nejen USA, ale i euroatlantickým strukturám
bylo nicméně brzy přibržděno jak stále zřetelnější dekompozicí česko-slo126) Tamtéž, s. 270 n.
127) J. VALENTA (ed.), Máme národní zájmy? Praha 1993, s. 248.
128) Srov. její text v: Data a dokumenty o československé zahraniční politice, 1991/10, kde jsou otištěny i texty příslušných projevů; viz též v: J. DIENSTBIER, Od snění k realitě. Vzpomínky,
s. 336–338.
129) K tomu NATO: příručka. Praha 1996, s. 40 nn.
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venské federace (proti níž federální vládě příliš nepomohlo ani několikeré vyjádření zástupců USA o zájmu Washingtonu na udržení Československa),
tak blížícími se prezidentskými volbami ve Státech samotných. Federální
vláda sice ještě na jaře 1992 nadále intenzifikovala své vztahy s americkou
velmocí, současně však stále více do poměru mezi Prahou a Washingtonem
začala zasahovat i slovenská „otázka“ a její energičtí zastánci.130 Na americké
scéně se zase především v souvislosti s rozpadem SSSR stále zřetelněji projevovala – v obou politických stranách – kritika přílišného angažování se
v zámoří na úkor řešení domácích problémů.131 Když pak od počátku roku
1993 právě se zrodivší česká zahraniční politika činila své první kroky k dalšímu zajištění státu (které logicky směřovala právě do Washingtonu), stala se
jejím partnerem už rovněž nová administrativa v čele s jedním z kritiků
Bushovy politiky, B. Clintonem. I její zásluhou se pak – po dalších šesti letech diplomatického zápasu – dostalo mladé České republice vstupem do
NATO toho kolektivně-bezpečnostního zajištění, o než diplomacie Československa usilovala fakticky od samého zrodu republiky.

130) Již počátkem března 1992 navštívil USA poprvé slovenský ministr mezinárodních vztahů
P. Demeš.
131) Srov. např. R. D. SCHULZINGER, American Diplomacy in XX. Century, s. 379–381.
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kapitola desátá

Vývoj ministerstva zahraničních věcí a diplomacie
Československa v letech 1918–1992

1. Diplomacie meziválečného Československa
Československá zahraniční služba náležela mezi ty součásti státního aparátu,
které musely být budovány při zrodu republiky na podzim 1918 prakticky od
základu. I když se česká politika snažila již v posledních desetiletích
existence habsburské monarchie vstupovat na širší horizonty Evropy, skutečné zmezinárodnění „české otázky“ mohl realizovat až česko-slovenský
odboj v letech první světové války. Právě s jeho institucemi, Československou
národní radou v Paříži a jejími pobočkami v nejdůležitějších dohodových metropolích, zřízených v závěrečné fázi války, jsou spjaty i počátky vlastní čs.
diplomacie. Když 14. října 1918 generální sekretář národní rady Edvard
Beneš notifikoval francouzské vládě a pařížským velvyslancům důležitějších
dohodových států vytvoření zatímní čs. vlády v čele s T. G. Masarykem, v níž
sám obsadil křeslo ministra zahraničí a vnitra, oznámil jim současně jmenování prvních čs. diplomatických zástupců.1 Tak byl ještě před reálným zrodem státu položen první základ jeho budoucí diplomacie, což umožnilo čs.
politické reprezentaci vstoupit záhy do přímých kontaktů s vítěznými velmocemi ještě před zahájením mírové konference.
Diplomatické aktivity pražského Národního výboru a pak první řádné čs.

1) Pro Paříž byl tehdy vybrán Lev Sychrava, v Londýně byla tato funkce svěřena Štefanu Osuskému,
v Římě Lvu Borskému, ve Washingtonu Karlu Perglerovi a konečně v Omsku Bohdanu Pavlů.
Srov. k tomu E. BENEŠ, Světová válka a naše revoluce. II. Praha 1927, s. 362–364; originál příslušné nóty otištěn naposledy v: DČZP sv. I. Vznik Československa. Praha 1994, č. 145, s. 306–307.
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vlády v čele s Karlem Kramářem zůstaly ve stínu v Paříži setrvávajícího ministra zahraničí E. Beneše. V rámci předsednictva Národního výboru byl
sice organizován tzv. prozatímní výbor pro věci zahraniční, jakýsi zárodek
budoucího zahraničního úřadu, jehož nejdůležitějším členem byl Ferdinand
Veverka se zkušenostmi z rakousko-uherské konzulární služby.2 Ke skutečné
výstavbě ministerstva zahraničí se však přistoupilo až po návratu prezidenta T. G. Masaryka do Prahy koncem prosince 1918 a jako funkční úřad
bylo dotvořeno teprve po návratu samotného Beneše a většiny čs. delegace
z mírové konference v Paříži v září 1919.3 Pražská vláda vstoupila pouze do
neoficiálního styku s sousedními a jinými nástupnickými státy, kde zřídila
úřady tzv. vládních delegátů, případně se spokojila – v případě Německa –
s (dočasným) kontaktem s příslušným konzulátem v Praze. Tak začal ještě
koncem října 1918 úřadovat ve Vídni Vlastimil Tusar, podobně v Budapešti
E. Stodola, kterého v listopadu 1918 vystřídal Milan Hožda. Delegáti československé vlády byli vysláni ještě před koncem roku i do Záhřebu k tamnímu chorvatskému Národnímu výboru, do Krakova k tzv. polské Likvidační komisi, čs. zástupce byl vyslán i do Rjeky s dosud nevyjasněnou státní
příslušností.
Skutečná organizace (a také personální výstavba) zahraničního úřadu
byla zahájena počátkem roku 1919.4 Zatímco ideovou, politickou koncepci
rodící se čs. diplomacii vtiskl prezident Masaryk, na výstavbě úřední se rozhodující měrou podílela zpočátku především nevelká skupina českých úředníků někdejší rakousko-uherské konzulární služby v čele s Bedřichem Štěpánkem, E. Machatým, V. Radimským aj. Ti spolu s několika právníky
většinou se zemské správy (V. Mastný, P. Wellner aj.) a několika žurnalisty
vytvořili první kádr rodícího se ministerstva zahraničních věcí, postupně –
většinou až roku 1920 – posilovaný o vybrané „legionáře“, tj. účastníky zahraničního odboje. I z toho důvodu se pak také struktura pražského zahraničního úřadu stala jistou syntézou vzorů západních, zvláště francouzského,
se zkušeností z ministerstva zahraničí vídeňského.
2) Veverka také notifikoval převzetí správy Národním výborem švýcarskému konzulátu v Praze; viz
F. SOUKUP, Dvacátý osmý říjen. Praha 1928, s. 1031–1031.
3) Ačkoliv o Edvardu Benešovi vyšlo zvláště v poslední dekádě několik knih (F. Havlíček, J. Fantl,
A. Ort, Z. Zeman) jeho důkladnou politickou biografii, která by dostatečně vyložila i sedmnáct
let, kdy stál v čele pražské zahraniční politiky, stále postrádáme. Nejuceleněji jeho aktivity v čele
čs. diplomacie přehlédl zřejmě J. PAPOUŠEK Eduard Beneš. Třicet let práce a boje pro národ a stát.
Praha 1934, zvl. s. 75–172; ve zkratce např. V. OLIVOVÁ, in: Edvard Beneš – československý a evropský politik. Praha 1994, s. 5–30; modernější práce viz v bibliografii na konci knihy.
4) Detailněji viz J. DEJMEK, Počátky československé diplomacie, in: J. Dejmek, Fr. Kolář (eds.),
DČZP II/1. Československo na pařížské mírové konferenci. Praha 2000, s. 17 nn.
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Ještě v průběhu jara 1919 byl položen i základní rámec zastupitelských
úřadů v zahraničí, když k již zmiňovaným delegaturám byl zřízen podobný,
byť zatím neoficiální úřad v Berlíně (do jehož čela byl nominován Ed. Koerner), již předtím zřízen úřad v Bukurešti (zpočátku řízený mjr. V. Čermákem,
pak vyslancem B. Čermákem) a posléze i ve Varšavě (v čele V. Radimským).
Ve stejné době byli vysláni první čs. diplomatičtí zástupci i do Bělehradu (vyslanec A. Kalina), do Sofie (delegát R. Künzl-Jizerský) a nakonec i do Cařihradu (delegát V. Fric), přímo z Paříže byly pak navázány diplomatické styky
s menšími státy západoevropskými, především s Belgií (delegát a pak vyslanec K. Mečíř) a Nizozemím (delegát M. Plesinger-Božinov).
Počáteční organizační struktura pražského ministerstva zahraničních věcí
byla dotvořena v několika měsících po návratu ministra zahraničí E. Beneše
z mírové konference v Paříži a definitivně v této počátečné verzi schválena statutem z 12. 5. 1921. Hlavními součástmi ministerstva se stalo pět sekcí (označovaných tehdy ještě velkými písmeny) a některé pomocné úřady, čímž byl vytvořen základní rámec úřadu, který pak – přes různé organizační proměny –
přežil až do března 1939. Nejdůležitější byla sekce politická (A), která měla
řešit všechny otázky týkající se ciziny včetně politického posuzování otázek národohospodářských, administrativních, finančních a kulturních. Jejím budovatelem byl (až do svého odchodu na post prvního čs. vyslance v USA) již zmíněný B. Štěpánek, na přelomu let 1920–21 se v jejím čele vystřídalo několik
později prominentních diplomatů (V. Mastný, Fr. Chvalkovský), aby její vedení
posléze (do poč. r. 1927) převzal Václav Girsa, přední politický organizátor čs.
odboje v Rusku. Druhým odborem v původní struktuře byl odbor právní (B),
obstarávající veškerou judiciální agendu, spjatou se zahraničními vztahy. Zakladatelem této sekce byl prof. pražské university (a jeden z nemnoha čs. odborníků na mezinárodní právo v momentu vzniku republiky) Antonín Hobza,
od roku 1921 ji – prakticky až do jejího dočasného zrušení r. 1925 – vedl zkušený právník P. Wellner. Třetí součástí ministerstva byla sekce administrativní
(C), obstarávající nejrůznější záležitosti čs. státních příslušníků v cizině a cizích státních příslušníků v ČSR, ale též agendu pasovou, poplatkovou aj. Jako
čtvrtý vznikl odbor národohospodářský (D), mající obstarávat všechny obchodně-politické otázky, spjaté se zahraničím, samozřejmě za spolupráce s dalšími příslušnými vládními úřady. Zakladatelem tohoto odboru byl někdejší plukovník čs. legií Zdeněk Fierlinger. Většina kompetencí národohospodářské
sekce byla sice dočasně (1920–21) přenesena na nově vytvořené ministerstvo
pro zahraniční obchod, po jeho likvidaci se ale vrátila zahraničnímu úřadu.
Tehdy již do čela sekce usedl významný národohospodář (a budoucí ministr)
Jan Dvořáček. Posledním samostatným orgánem byla zpravodajská sekce (E),
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obstarávající veškeré záležitosti politicko-informační a také propagační. Jejím
přednostou se stal Jan Hájek, žurnalista s odbojovou minulostí, který pak sekci
dále budoval a řídil až do podzimu 1938. Úřednictvo sekce se záhy – v lednu
1920 – podílelo na založení prvního specializovaného českého periodika pro
studium mezinárodních vztahů, Sborníku zahraniční politiky, následujícího
roku oficiosního deníku Prager Presse, apod.5 Do struktury ministerstva náležel dále nevelký kabinet ministra (vedený dlouhá léta legionářem J. Skalickým), prezidium úřadu a další orgány, mj. šifrové oddělní, archiv a knihovna.
Po dokončení organizace v centrále pracovalo zhruba 80–90 konceptních
úředníků vedle písařek a dalšího personálu, kteří měli většinou za sebou delší
či kratší úřední službu především v zemské politické či soudní správě, v menším počtu též zkušenosti z konsulární služby monarchie. Značnou část úřednictva pak tvořili tzv. „legionáři“, tedy účastníci zahraničního odboje většinou
s relevantním (právním) vzděláním, obohacené o zkušenosti z politických jednání ve službách čs. jednotek či přímo Národní rady a jejích odboček. Do řad
rodící se diplomacie ale vstoupilo i několik universitních pedagogů (Vlastimi
Kybal, Kamil Krofta), pár příslušníků národně uvědomělé české šlechty, a brzy
i jistý počet úředníků z řad menšin, především Němců.
V době, kdy bylo ukončeno budování pražského ministerstva, existovala
také již velmi početná síť zastupitelských úřadů v cizině. Jak ukazuje tab. č. I,
už v prvním pololetí roku 1921 fungovaly zastupitelské úřady (vyslanectví)
u všech světových velmocí s výjimkou sovětského Ruska. Vyslanectví dále
úřadovala ve většině evropských zemí (kde je někde, zvláště v Německu a u balkánských spojenců ČSR, doplňovala poměrně hustá síť konzulátů), byť
v některých případech bránily nevyřešené politické otázky navázání plnohodnotných diplomatických vztahů.6 Především z důvodů obchodně-politických byly pak budovány i první zastupitelské úřady i v zámoří, především
v britských dominiích (Austrálie, Kanada, Indie), zemích latinské Ameriky
(jako první v Brazílii) a samozřejmě v USA. Jejich síť ještě zahušťovaly honorární konzuláty, organizované především v zámořských oblastech, kde nebylo
potřebné vydržovat řádně fungující státní úřady. V polovině roku 1921, kdy
byla organizace čs. diplomatické služby v zásadě ukončena, fungovalo v cizině
již 23 vyslanectví, 20 generálních konzulátů a 29 konzulátů a vicekonzulátů.
5) Aktivitu této sekce analyzoval – samozřejmě s příslušným komentářem – jeden z německých úředníků, bohatě využívající v době okupace aktů MZV k vlastní propagandě, R. URBAN, Tajné fondy
II. sekce. Z archivů ministerstva zahraničí Republiky Česko-slovenské. Praha 1943.
6) V sousedním Maďarsku mohl např. první řádný vyslanec, Hugo Vavrečka, předat své akreditivy
až v červnu 1922; zastupitelský úřad, fungující již od listopadu 1918 do té doby řídili jen chargé
d’affaires.
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Tab. č. I
Přehled zastupitelských úřadů ČSR k 30. 6. 1921
Stát
Argentina
Austrálie
Belgie
Brazílie

Místo
Buenos Aires
Sydney
Brusel
Rio de Janeiro

Druh ZÚ
Gen. konzulát
Gen. konzulát
Vyslanectví
Vyslanectví

Titulář
Jiří Max
Jiří Daneš
Karel Mečíř
Jan Klecanda
Havlasa
R. Künzl
Jizerský*
R. Weinzetl
Ed. Pavlíček

Bulharsko

Sofie

Vyslanectví

Čína
Dálněvýchodní
republika
Dánsko

Peking
Vladivostok

Úřad delegáta
Konzulát

Kodaň

Vyslanectví

Egypt
Francie

Alexandrie
Paříž

Gen. konzulát
Vyslanectví

M. Plesinger
Božinov
A. Blahovský
Štefan Osuský

Indie
Itálie

Bombaj
Řím

Gen. konzulát
Vyslanectví

Ot. Pertold
Vlastimil Kybal

Japonsko
Jugoslávie

Tokio
Bělehrad

Vyslanectví
Vyslanectví

Karel Pergler
Antonín Kalina

Kanada
Lotyšsko
Maďarsko
Německo

Montreal
Riga
Budapešť
Berlín

Gen. konzulát
Konzulát
Úřad delegáta
Vyslanectví

B. K. Rýznar
Josef Košek
Václav Lejhanec
Vlastimil Tusar

Poznámka

Též gen. konzulát
Varna
Též ZÚ v Šanghaj

Též gen. konzulát
v Paříži a konzulát
v Lyonu
Též gen. konzulát
v Terstu a konzuláty
v Miláně, Rjece
a vicekonzulát
v Janově
Též gen. konzuláty
v Bělehradě, Lublani
a Záhřebu,
a konzuláty
v Sarajevu a Splitu

Dále gen. konzuláty
v Berlíně, Drážďanech, Frankfurtu,
Hamburku, Kolíně
n. R., Mnichově,
Opolí, a konzuláty
v Brémách, Norimberku, Saské Kamenici, Vratislavi a vicekonzuláty v Dortmundu a Lipsku

* jsou označeni chargé d’affaires.
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Stát
Nizozemí
Polsko

Místo
Haag
Varšava

Druh ZÚ
Vyslanectví
Vyslanectví

Titulář
Zd. Fierlinger
Prokop Maxa

Rakousko

Vídeň

Vyslanectví

Robert Flieder*

Rumunsko

Bukurešť

Vyslanectví

Ferd. Veverka

Rusko

Moskva

Repatriační mise

Josef Skála

Řecko

Soluň

Gen. konzulát

Květoslav Gregor

Spojené státy

Washington

Vyslanectví

Bedřich Štěpánek

Španělsko

Madrid

Vyslanectví

Miloš Kobr

Švédsko
Švýcarsko

Stockholm
Bern

Vyslanectví
Vyslanectví

Vlad. Radimský
Cyril Dušek

Turecko
Vatikán
Velká Británie

Ankara
Řím
Londýn

Úřad delegáta
Vyslanectví
Vyslanectví

Kamil Krofta
Vojtěch Mastný

Poznámka
Též konzulát
v Poznani
Též konzuláty v Linci
a Štýrském Hradci
Též konzuláty v Galaci, Kluži a vicekonzulát v Černovicích
Pobočky v Charkově,
Kyjevě, Petrohradě,
Novorosijsku,
Tomsku a Tbilisi
Též konzulát
v Izmiru
Též gen. konzulát
v New Yorku a konzuláty v Chicagu,
Clevelandu, Omaze,
Pittsburku,San Franciscu a St. Louis
Též gen. konzulát
v Barceloně
Též gen. konzulát
v Curychu

V průběhu dvacátých let výstavba československé diplomatické služby
dále pokračovala, i když její struktura se zásadněji nezměnila. Vlastní pražská centrála si zachovávala zhruba složení, dané ji při jejím zrodu, i když se
sekce záhy začaly označovat římskými číslicemi. Nejzávažnější proměnou
bylo zrušení samostatného právního odboru v polovině dvacátých let, když
jeho kompetence převzala dvě oddělní sekce politické. Každá ze sekcí měla
nyní ovšem již pevně stanovený počet oddělní s přesně rozdělenými kompetencemi. Prezidium ministerstva (I) se skládalo z čtyř oddělní (organizačního a inspekčního, osobního, budžetního a hospodářského), archivu a knihovny. Nejdůležitější II., politická sekce sestávala z pěti oddělení, z nichž dvě
obstarávaly problémy členěné podle geografických sektorů, dvě se zabývaly
otázkami právními (II/3 záležitostmi všeobecně-právními a II/5 záležitostmi
mezinárodně-právními) a poslední bylo vyhrazeno problémům spjatým se
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Společností národů. Podobně byl do pěti oddělení pevně rozčleněn i zpravodajský (III) odbor, sestávající z propagačního, literárního, redakčního, pomocného a překladatelského oddělení. Výrazně se také od r. 1922 rozšiřovala
IV., národohospodářská sekce, sestávající dokonce ze sedmi oddělní. Čtyři
z nich se přitom věnovaly obchodně-politickým záležitostem v relevantních
regionech (např. IV/2 problémům spjatým s Polskem, SSSR a severovýchod.
Evropou, IV/3 německy mluvícím zemím, Skandinávií, ale též Balkánem,
IV/4 západní Evropou s výjimkou Velké Británie aj.), zvláštní oddělení řešilo
otázky finanční a poslední otázky dopravní. Vlastní strukturu v podobně čtyř
oddělní měl i poslední, V. administrativní odbor. Podobnou organizaci si
pražský zahraniční úřad uchovával i v následujícím desetiletí, byť došlo v některých případech – v souvislosti s narůstající agendou – k rozšíření počtu
oddělení. Ani z hlediska personálního nedocházelo v čele sekcí k výraznějším zvratům, což nesporně souviselo s tím, že úřad i nadále vedl – bez ohledu
na proměny vlád – E. Beneš. Nejvážnější změnou v tomto ohledu bylo nahrazení V. Girsy v čele politické sekce dosavadním vyslancem v Berlíně, Kamilem Kroftou v únoru 1927, čímž „Hrad“ vyšel vstříc tlaku občanských
stran na širší zastoupení v diplomacii. Krofta, postupem doby nejbližší Benešův spolupracovník, dokázal také brzy úřadu vtisknout pevnější provázanost (mj. zavedením pravidelných gremiálních porad celého ministerstva)
i preciznější úřední chod, což jej předurčovalo do funkce potenciálního „nepolitického“ ministra, jímž se pak skutečně stal v únoru 1936.7 Podobnou
proměnu vnesl do fungování národohospodářské sekce již předtím, roku
1925, Julius Friedmann, nahradivší v jejím čele J. Dvořáčka.
Výstavba čs. zastupitelských úřadů v zahraničí učinila největší pokrok v polovině dvacátých let, kdy byla jednak prakticky dokončena síť vyslanectví v drtivé většině samostatných evropských států, jednak pokračovalo zřizování konzulátů v území zámořských, mj. v závislých teritoriích Londýna a Paříže. Ve
většině evropských zemí, kde čs. zahraniční úřad zřídil ještě počátkem dvacátých let alespoň efektivní konzuláty (mezi posledními roku 1923 ve finských
Helsinkách a roku následujícího v portugalském Lisabonu), byla roku 1927 zřízena vyslanectví, byť řízená zčásti jen chargé d’affaires e.p. (Albánie, Estonsko,
Finsko, Lotyšsko, Litva, Portugalsko). Jediným větším evropským státem, kde
se čs. vláda spokojila s zastupováním prostřednictvím tituláře v jiné metropoli,
tak zůstalo Norsko, kam zajížděl pravidelně vyslanec ze Stockholmu. Již v le7) Ke vztahu těchto dvou nejdůležitějších osobností meziválečné diplomacie viz zvl. J. DEJMEK,
Korespondence Kamila Krofty s Edvardem Benešem. Část I. (1920–1927); část II. (1927–1938).
Sborník archivních prací, 1994/2, s. 449–555, 1998/2, s. 107–208.
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tech 1921–22 byla také konečně vyřešena delikátní otázka zastupování v sovětském Rusku, resp. SSSR, které nebylo pražskou vládou až do roku 1934
uznáno de iure. V Moskvě byla ještě v létě 1921 zřízena čs. stálá obchodní
mise, změněná v červenci 1922 na Zastupitelství ČSR. To pak (vedené do
r. 1932 Josefem Girsou) plnilo fakticky až do r. 1934 funkci vyslanectví. Po vzájemném diplomatickém uznání v červnu 1934 byl úřad změněn konečně na vyslanectví, do jehož čela byl nominován B. Pavlů. Mimo Evropu postupovalo
nejpružněji budování zastupitelských úřadů v zemích latinské Ameriky, kde
byla zřízena (vedle již zmíněné Brazílie) vyslanectví v Argentině (1926), Mexiku (1927), v Chile (1931) a nakonec též v Venezuele (1935), Kolumbii a Peru
(obě 1937); prostřednictvím titulářů v těchto státech pak Československo udržovalo diplomatické vztahy i s dalšími zeměmi oblasti. Mnohem zdrženlivěji
čs. diplomacie pronikala do nezávislých států Asie, kde – samozřejmě vedle Japonska – udržovala soustavné zastoupení jen v Číně a od roku 1927 v Persii.
Velmi podstatně za to od poloviny dvacátých let zhoustla síť konzulátů, případně honorárních konzulátů v koloniálních říších evropských metropolí, především Velké Británie. Již roku 1926 zřídil zahraniční úřad efektivní konzuláty
v palestinském Jeruzalémě a jihoafrickém Kapském městě, jež doprovázelo zřízení honorárních konzulátů na Kypru, Maltě, Novém Zélandu, Rhodesii a později i na Trinidadu, Cejlonu atd. Roku 1929 byl zřízen druhý efektivní konzulát v Indii, později (1934) i v Singapuru; zvláštní zastupitelský úřad byl ještě
roku 1929 založen i v irském Dublinu. Z francouzských teritorií se největší pozornosti těšila jednak severní Afrika (kde byly již r. 1925 zřízeny konzuláty
v Alžíru a Tunisu a později v marocké Casablance), jednak Levanta, kde fungoval od roku 1928 konzulát v Bejrútu, doplněný honorárním úřadem v syrském Alepu. V dalších územích, např. v Holandské Indii či na USA závislých
Filipínách se Praha spokojovala s honorárnímu konzuláty.
Přehlédneme-li personální skladbu vedoucích čs. diplomatů v této době, zjistíme, že zvláště mezi tituláři významnějších zemí nalézáme prakticky vesměs
jména, spjatá ještě s zakladatelským obdobím čs. diplomacie, byť někteří z původních vynikajících mužů, např. B. Štěpánek a K. Pergler, museli z různých
důvodů ze zahraniční služby odejít.8 Nevelká skupina těchto nyní již zkuše-

8) Jejich odchody nesouvisely ovšem – jak často naznačují Benešovy kritikové – s osobní animozitou
ministra, ale – zvláště v případě B. Štěpánka – s nepořádky při fungování příslušného zastupitelského úřadu, jež mj. dodnes ukazuje úroveň (a kvantita) jejich tamního politického zpravodajství.
Srov. k oběma nejvážnějším „kauzám“ S. RYSKOVÁ, K případu Karla Perglera. ČČH 1992, č. 4,
s. 571–587; M. NECHVÁTAL, „Záležitost washingotnská“. B. Štěpánek a skandální počátky československo-amerických vztahů. Dějiny a současnost 1996; ne se vším je ovšem možno se zcela
ztotožnit.
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ných diplomatů se přitom v poměrně pravidelných intervalech 5–7 let střídala
ve vedení zhruba desítky nejdůležitějších vyslanectví, případně klíčových
postů na samotném ministerstvu. Např. V. Mastný působil nejprve jako vyslanec v Londýně (1921–25), po té v Římě (1925–32), nakonec v Berlíně
(1932–39), kde vystřídal Fr. Chvalkovského, který naopak nastoupil na jeho
místo v metropoli italské. Nebylo ojedinělé, že někteří vyslanci (např. Zd.
Fierlinger, R. Flieder, M. Kobr, R. Künzl-Jizerský, F. Veverka aj.) vystřídali
v meziválečném dvacetiletí jako tituláři ČSR pět, výjimečně i více metropolí.
Jistou výjimkou bylo vyslanectví v Paříži, které vedl od ledna 1921 až do konce
republiky Št. Osuský, a podobně od poloviny roku 1925 i zastupitelský úřad
u Svatojakubského dvora v Londýně, vedený Janem Masarykem, synem prvního čs. prezidenta. Přitom do čela zastupitelských úřadů v menších evropských zemích přicházeli zvláště ve třicátých letech i úředníci mladších ročníků, profesně již fakticky zcela odchovaní diplomatickou službou v ČSR, ve
třicátých letech pak do řad zahraniční služby přicházeli i mladí odborníci,
především právníci, kteří si ji diplomacii zvolili jako své primární povolání.
Naopak případy odchodů aktivních politiků do čela některého vyslanectví
(známé odjinud z Evropy, nemluvě o praxi čs. diplomacie komunistické po
r. 1948) byly v ČSR spíše výjimečné.9 Diplomacie se tak poměrně rychle zcela
profesionalizovala, byť nebyla samozřejmě zcela prosta vlivu politických
stran, nejen „prohradních“. Když vlastní zakladatel čs. diplomacie, E. Beneš,
opouštěl v prosinci 1935 „své“ ministerstvo, aby se ujal úřadu prezidenta republiky, zanechával za sebou instituci po všech stránkách dobře srovnatelnou
s jakýmkoliv zahraničním úřadem středně velkého státu v Evropě.
Technického řízení čs. diplomacie se po Benešově odchodu ujal jeho dlouholetý náměstek K. Krofta, jenž byl – po dvouměsíčním intermezzu, kdy ministerstvo spíše nominálně řídil ministerský předseda Milan Hodža – jmenován 29. 2. 1936 novým ministrem zahraničí. Tím pak zůstal až do
„Mnichova“, což mj. usnadnilo zachování kontinuity dosavadní zahraniční
politiky.10 V době jeho vedení úřadu dosáhla čs. diplomacie svého vrcholu jak
z hlediska kvantitativního, tak kvalitativního, bez ohledu na finální výsledek
zápasu o stát, který – vzhledem k velmocenské politice – ostatně sotva mohly
snahy menšího státu ovlivnit.
9) V roce 1921 byl někdejší první socialistický premiér Vlastimil Tusar jmenován vyslancem v Berlíně, kde pak působil až do své smrti. Počátkem roku 1936 byl zase vícenásobný ministr za republikánskou stranu venkovského lidu Juraj Slávik vyslán jako vyslanec do Varšavy, což mělo
ovšem více důvody zahraničně-politické.
10) Srov. o jeho vedení MZV J. DEJMEK, Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta. Studie z dějin československé zahraniční politiky letech 1936–1938. Praha 1998.
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V organizační struktuře pražského zahraničního úřadu byly v posledních
třech letech existence První republiky provedeny jen nevelké změny. Ministerstvo se nyní skládalo z pěti sekcí, jež doplňoval kabinet ministra, diplomatický protokol a šifrové oddělení B, roku 1938 přibyla ještě šestá, právní sekce.
Prezidium (odbor I) stále sestávalo s šesti oddělení – organizačního a inspekčního, osobního, rozpočtového, hospodářského a dále archivu a knihovny. Nejdůležitější politickou sekci (II) tvořilo nejprve sedm oddělení, po
obnovení odboru právního byla redukována na čtyři – dvě teritoriální (z nichž
druhé obstarávalo převážně problematiku mimoevropskou s výjimkou Britské
říše), oddělení církevní a oddělení pro Společnost národů (II/4). Přednosty
této sekce (kteří současně opět plnili funkce zástupce ministra) byli nejprve
zkušený P. Wellner, po té B. Pavlů (jemuž byl post svěřen i vzhledem k jeho
slovenskému původu), a nakonec – po tragické smrti B. Pavlů11 – mladší diplomat slovenské národnosti Ivan Krno. Zpravodajská sekce (III) se ve druhé
polovině třicátých let skládala ze sedmi oddělní (všeobecného, propagačního,
novinářského, politicko-informačního, literárního, redakčního a tiskového archivu) a v jejím čele zůstával J. Hájek. Odbor národohospodářský, vedený
J. Friedmannem, sestával nyní z sedmi oddělení – obchodně zpravodajského,
čtyř teritoriálních, obchodně-politického a dopravního, jeho součástí pak byla
i čs. sekce Hospodářské rady Malé dohody. Administrativní sekce sestávala
z pěti oddělení, totiž všeobecného, právně administrativního, dvou teritoriálních a poplatkového. Obnovená sekce právní (VI), jejíž řízení bylo svěřeno
zkušenému diplomatu R. Fliedrovi, zahrnovala čtyři oddělní – všeobecněprávní, právně-administrativní, a dvě mezinárodně-právní. Celkem tu pracovalo 180 konceptních úředníků vedle necelých tří set dalších zaměstnanců od
aktuárů po písařky a manipulanty.
Jen nepříliš se v době Kroftova úřadování změnila síť zastupitelských
úřadů v cizině, jejíž proměny byly nyní diktovány především důvody politickými, např. občanskou válkou ve Španělsku, se kterou souviselo přerušení diplomatických vztahů s Portugalskem v létě 193712, snahou zmenšit na vlastním území počet konzulátů některých států (což vedlo k recipročním
opatřením) atd. Přesto počet vyslanectví i konzulátů i nadále narůstal, počátkem roku 1938 fungovalo na všech pěti kontinentech 35 čs. vyslanectví
a 48 efektivních konzulátů a generálních konzulátů. Jejich skladbu jejich
úředníky nejlépe ozřejmuje tab. č. II.
11) B. Pavlů zahynul při automobilové nehodě v Jugoslávii v květnu 1938.
12) Portugalsko přerušilo své vztahy s ČSR v polovině srpna 1937 po té, co se pražská vláda zdráhala dodat jeho armádě větší dodávku lehkých kulometů v obavě, aby nebyly dále prodány frankistickým povstalcům.
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Tab. č. II
Přehled efektivních zastupitelských úřadů ČSR k 30. 8. 1938
Stát
Albánie
Argentina
Austrálie
Belgie
Brazilie

Místo
Tirana
Buenos Aires
Sydney
Brusel
Rio de Janeiro

Druh ZÚ
Vyslanectví
Vyslanectví
Gen. konzulát
Vyslanectví
Vyslanectví

Titulář
B. Nechutný*
Fr. Kadeřábek
Fr. Květoň
Vladimír Slavík
Jos. Švagrovksý

Bulharsko
Čína

Sofie
Šanghaj

Vyslanectví
Vyslanectví

Prokop Maxa
Jan Šeba

Dánsko
Egypt

Kodaň
Káhira

Vyslanectví
Vyslanectví

Estonsko
Finsko
Francie

Talin
Helsinki
Paříž

Vyslanectví
Vyslanectví
Vyslanectví

Čeněk Ibl
Benjamin Szalatnay
-Stachó*
Jar. Šejnoha*
Karel Dvořáček*
Štefan Osuský

Chile
Indie

Santiago
Bombaj

Vyslanectví
Gen. konzulát

Vlad. Smetana
Lad. Urban

Irán
Irsko
Itálie

Teherán
Dublin
Řím

Vyslanectví
Konzulát
Vyslanectví

Vl. Fric*
K. Košťál
Fr. Chvalkovský

Japonsko
Jihoafrická unie
Jugoslávie

Tokio
Kapské Město
Bělehrad

Vyslanectví
Gen. konzulát
Vyslanectví

Fr. Havlíček
Arnošt Lavante
J. Špaček*

Kanada
Kolumbie
Litva
Lotyšsko
Maďarsko

Montreal
Bogota
Kaunas
Riga
Budapešť

Gen. konzulát
Vyslanectví
Vyslanectví
Vyslanectví
Vyslanectví

Fr. Pavlásek
*
Jan Skalický
Pavel Baráček-Jacquier
Miloš Kobr

Poznámka

Též konsulát
v Sao Paulu
Též gen. konzulát
v Charbinu
Též gen. konzulát
v Alexandrii

Též gen. konzulát
v Paříži, konzuláty
v Lille, Marseiiles
a Štrasburku, a dále
konzuláty v Alžíru,
Casablance a Rabatu.
Další gen konzulát
v Kalkatě

Dále gen. konzuláít
v Terstu a konzulát
v Miláně

Dále gen. konzuláty
v Lublani a Záhřebu
a konzuláty v Sara-jevu a Skopji

*označeni chargé d’affaires e.p.
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Stát
Mexiko
Německo

Místo
Mexiko City
Berlín

Druh ZÚ
Vyslanectví
Vyslanectví

Titulář
Vl. Kybal
Vojtěch Mastný

Nizozemí
Peru
Polsko

Haag
Lima
Varšava

Vyslanectví
Vyslanectví
Vyslanectví

Artur Pacák
Augustin Lafar*
Juraj Slávik

Rumunsko

Bukurešť

Vyslanectví

Ferd. Veverka

Řecko
Sovětský svaz
Spojené státy

Athény
Moskva
Washington

Vyslanectví
Vyslanectví
Vyslanectví

Václav Palier
Zd. Fierlinger
Vladimír Hurban

Španělsko (rep.)
Španělsko (frankist.)
Švédsko
Švýcarsko

Barcelona
San Sebastiano
Stockholm
Bern

Vyslanectví
Diplom. agencie
Vyslanectví
Vyslanectví

Zd. Němeček*
M. Hanák
Vlad. Kučera
Bohdan Štrér

Turecko

Ankara

Vyslanectví

Robert Feitscher

Vatikán
Velká Británie

Řím
Lodnýn

Vyslanectví
Vyslanectví

Vlad. Radimský
Jan Masaryk

Venezuela

Caracas

Vyslanectví

Jar. Novák

Poznámka
Dále gen. konzuláty
v Berlíně, Drážďanech, Hamburku,
Kolíně, Mnichově
a Vídni a konzuláty
v Brémách, Saské
Kamenici, Stuttgartu,
Vratislavi

Dále konzuláty
v Gdyni, Krakově
a Lvově
Dále konzuláty
v Galaci a Kluži
Dále konzlát Soluň
Dále gen. konzuláty
v Chicagu a New
Yorku a konzuláty
v Clevelandu
a Pittsburku

Též gen. konzulát
v Curychu
Té genr. konzulát
v Istanbulu
Též gen. konzulát
v Londýně a konzuláty v Jeruzalémě
a Singapuru

* označeni chargé d’affaires e.p.

Po přijetí mnichovské dohody byl 4. 10. 1938 ministrem zahraničí jmenován Fr. Chvalkovský (1885–1945), jehož úkolem bylo realizovat nový zahraničně-politický kurs Druhé republiky.13 V oblasti diplomatického aparátu
13) Srov. o něm J. DEJMEK, Československá diplomacie v době Druhé republiky (říjen 1938–březen
1939). AUC PhilHist 1998/1, zvl. s. 9–16.
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se nástup nového šéfa projevil okamžitými personálními změnami v čele většiny sekcí ministerstva, po nichž následovaly změny v čele řady zastupitelských úřadů. Ty provázela i redukce jejich počtu, podobně jako zeštíhlování
vlastního ministerstva v Praze, související i s celkovými úspornými opatřeními státu.
Personální změny na vedoucích místech čs. pomnichovské diplomacie
souvisely nejen s celkovou změnou politického klimatu, jejímž výrazem byla
vnějšími i vnitřními tlaky vyvolaná snaha o eliminaci vlivu tzv. benešovců, ale
též s urychleným propuštěním úřednictva německé národnosti, s nutným posílením slovenského živlu požadovaným autonomní slovenskou vládou, a nakonec i s vynuceným odchodem většiny úřednictva židovského původu.
V souvislosti s novým politickým kursem byli ze svých úřadů odstraněni
např. stávající šéf ministrova kabinetu, šéf diplomatického protokolu atd.,
nejvážnější pak bylo propuštění šéfa zpravodajské sekce ministerstva
J. Hájka, nahrazeného esejistou J. Palivcem, a – „rasově“ zdůvodněné – propuštění nejlepšího experta pro obchodně-politické vztahy J. Friedmanna
z funkce přednosty IV. sekce. Proti tomu byl Chvalkovský nucen po přijetí zákona o autonomii Slovenska akceptovat za svého státního tajemníka zahraničně-politického „experta“ SHLS, J. M. Zvrškovce, bez ohledu na jeho problematickou kompetentnost.
Ještě v říjnu 1938 schválená úsporná opatření se nejvýrazněji dotkla sítě
zastupitelských úřadů v zahraničí. Nejen že již nebyla zřízena dříve schválená vyslanectví v afghánském Kábulu a kubánské Havaně (a další generální
konzuláty), ale některá existující vyslanectví byla zrušena (Tirana, Lima, Caracas), případně bylo chystáno jejich uzavření na jaro následujícího roku.
V ještě větší míře se tato opatření dotkla sítě konzulární, kde byly např. zrušeny všechny generální konzuláty v metropolích, kde fungovala vyslanectví,
konzuláty v méně důležitých zemích (Alexandrie, Skopje, Soluň), zastupitelstva v některých závislých územích (Alžír, Singapur) apod. Na všech úřadech pak byla realizována (či alespoň připravena) značná restrikce úřednictva, mj. bylo na přelomu let 1938/39 striktně provedeno pensionování. To se
ovšem nejvýrazněji dotklo právě zkušených titulářů, což způsobilo, že
březnu 1939 – v momentu německé okupace českých zemí – v čele řady čs.
vyslanectví (Ankara, Athény, Budapešť, Helsinky, ale též Mexiko aj.) stáli jen
nižší úředníci, kteří pak 16. resp. 17. 3. neodolali tlaku příslušných nacistických vyslanců a odevzdali jim své úřady.
Německá okupace českých zemí 15. 3., jež měla vést k okamžité likvidaci
zahraničně-politické aktivity obsazeného státu, tak zastihla čs. diplomacii
uprostřed bolestivých proměn, které – s řadou dalších okolností – ovlivnily,
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že podstatná část pracně budovaného diplomatického aparátu, jeho finanční
zdroje (a také takřka kompletní písemnosti) padly neporušené do rukou okupantům.14 Drtivá většina čs. diplomatů zůstala ovšem věrna odkazu republiky. Právě zbylá čs. vyslanectví a konzuláty na Západě i v SSSR se staly prvními středisky nového odboje, v němž diplomatický zápas o obnovení státu
– zápas vedený zakladatelem čs. diplomacie E. Benešem – sehrál naprosto
primární roli. Řada někdejších úředníků MZV (v čele s samotným ex-ministrem K. Kroftou) se pak zapojila i do domácího odboje, aby za to zaplatila
často životem.15

2. Diplomacie československého odboje
v období druhé světové války
Nacistickými okupanty vynucené příkazy vedení likvidované československé
zahraniční služby z 15.–16. 3. 1939 k vydání všech zastupitelských úřadů příslušným německým diplomatům způsobily čs. diplomacii vážné ztráty
(a tedy těžké škody právě zahájenému novému odboji), nedokázaly ji ale
zcela likvidovat. Čs. úřady byly sice záhy zrušeny nejen v Německu a na teritoriu jeho spojenců, ale též v řadě menších států, obávajících se reakcí Berlína na další čs. aktivity. Vyslanectví ČSR (s rozsáhlou sítí konzulátů) však
dále fungovala ve všech třech demokratických velmocích, tedy Francii, Velké
Británii (a značné části celého Impéria) a také USA, úřadovaly i zastupitelské úřady v Polsku a SSSR, a neoficiálně i v některých dalších státech, mj.
v Jugoslávii, Turecku (konzulát v Istambulu) a některých latinsko-amerických zemích. Tyto úřady – zásadní symboly právně nadále existující československé státnosti – přitom tvořily jednu z nejdůležitějších platforem zápasu
za její obnovu, v němž měla právě čs. diplomacie sehrát klíčovou roli. Jedním z center tohoto rodícího se odboje se přirozeně stalo čs. vyslanectví v Paříži v čele s Š. Osuským, jemuž i nadále podléhalo několik konzulátů v samotné Francii, zámořských územích (Bejrút, Casablanca) a zčásti i některé
úřady další.16 Druhým se stalo vyslanectví v Londýně (vedené zatímně
chargé d’affaires K. Lisickým), jež současně řídilo i nadále existující zastupitelské úřady v některých částech Impéria, zvláště Kanadě a také Indii a Aus-

14) K této likvidaci čs. diplomacie viz J. NĚMEČEK, Likvidace československé zahraniční služby po
15. březnu 1939. AUC PhilHist 1998/1, zvl. s.143–158.
15) Krofta, od poč. roku 1944 vězněný pro účast v odboji v Terezíně, zemřel na následky útrap krátce
po osvobození 16. srpna 1945. Řada českých diplomatů byla Němci popravena (např. J. Sedmík,
J. Šrom, J. Papoušek aj.), další zahynuli v důsledku protižidovských opatření (O. Butter, C. Hoffmann), řada dalších strávila celou okupaci v koncentračních táborech.
16) Srov. např. S. MICHÁLEK, Diplomat Štefan Osuský. Bratislava 1999, zvl. s. 106–132.
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trálii. Důležité pak bylo zachování celé sítě v USA v čele s vyslanectvím ve
Washingtonu (vyslanec V. Hurban), mj. též pro bezprostřední vazby na exprezidenta E. Beneše, přednášejícího na amerických univerzitách.17 Pro
vlastní organizování odboje měla pak značnou důležitost i dále fungující vyslanectví ve Varšavě v čele s J. Slávikem a také v Moskvě v čele s Z. Fierlingerem, jež znamenalo – alespoň dočasně – neuznání německé akce ze strany
SSSR.18 Vzájemné kontakty těchto úřadů, resp. jejich přednostů také tvořily
fakticky první regulérní síť budoucího odboje, jakkoliv se v jeho vedení záhy
střetly aktivity E. Beneše a Š. Osuského.
Důležitost existence čs. diplomacie jako státního atributu se potvrdila po
začátku druhé světové války v září 1939, do níž obě západoevropské demokratické velmoci, Francie a Velká Británie, vstoupily bez konkrétnějšího programu obnovy československého státu, a který SSSR po smlouvě s Německem využil k prosazování vlastních zahraničně-politických cílů.
Koordinátorem mezinárodních snah čs. odboje se od října 1939 stal Československý národní výbor, fakticky od počátku vedený E. Benešem, do kterého
byl až posléze kooptován – především z ohledu na francouzskou diplomacii
– i Š. Osuský.19 Ten sice dosáhl 13. 11. jeho uznání ze strany francouzské
vlády, ovšem pouze jako orgánu reprezentujícího „československý lid v zahraničí“. Podobně málo zavazující bylo i pozdější uznání této instituce ze
strany Britů 20. 12. t.r., jež v Londýně vyjednal E. Beneš. Rivalita těchto
mužů, zvýrazněná i zmiňovanými odlišnými právními teoriemi, pak poznamenala celou následující činnost tohoto tělesa, v němž formálně řízení zahraničně-politických záležitostí převzal právě Osuský. Jemu totiž připadlo vedení tzv. Správy pro zahraniční věci, čili prvního faktického ministerstva
zahraničí exilové exekutivy, i když řadu zahraničně-politických otázek řešila
také příslušná oddělení Předsednictva Národního výboru, vedená prakticky
vesměs profesionálními diplomaty.
Organizace i úkoly správa pro zahraniční věci národního výboru vycházela v zásadě ze vzoru předválečného MZV. Správa měla především organizovat, řídit a kontrolovat činnost čs. zastupitelských úřadů v zahraničí,
v čemž ji ovšem opět konkurovala aktivita Předsednictva národního výboru,
tj. E. Beneše. Měla organizovat kurýrní službu, záležitosti šifrového spojení,
17) Srov. k tomu naposledy M. Hauner v: týž (ed.), Formování československého zahraničního odboje
v letech 1938–1939 ve světle svědectví Jana Opočenského. Praha 2000.
18) J. NĚMEČEK, Československá diplomatická mise v Moskvě (březen – prosinec 1939). Moderní
dějiny 4, 1996, s. 221 nn.; blíže viz kap. 3.
19) Srov. k tomu J. KUKLÍK, Vznik Československého národního výboru a prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci v letech 1939–1940. Praha 1996, kap. III.
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ve spolupráci se Správou pro věci informační (vedenou žurnalistou a budoucím ministrem Hubertem Ripkou) se starat o propagaci československého
problému v zahraničí, ale též pečovat o záležitosti českých a slovenských krajanských komunit, atd. Správa zaměstnávala necelých 80 úředníků a ovlivňovala především aktivity zbývajících čs. zastupitelských úřadů ve Francii
a jejích zámořských územích. Vyslanectví jinde, zvláště v USA se ovšem
Osuskému odmítala podřídit a byla řízena přímo Předsednictvím Národního
výboru, tedy E. Benešem.
Rychlé zhroucení Francie v červnu 1940 spolu se zmatky při evakuaci čs.
úřadů z Francie, za něž nesl část odpovědnosti právě šéf Správy pro zahraniční
věci, znamenaly fakticky politickou eliminaci někdejšího pařížského vyslance.
Do čela celého odboje, a také jeho zahraniční služby se nyní dostal definitivně
E. Beneš, což bylo završeno po vzniku tzv. Československého státního zřízení
v exilu v létě 1940. Na jeho uznání ze strany britské vlády 18. 7. 1940 měl
ostatně právě on – svým tvrdošíjným diplomatickým tlakem na britský zahraniční úřad – rozhodující podíl, byť se ze strany Britů jednalo – především vzhledem k jejich dosud neurčitým plánům v oblasti střední Evropy – jen o uznání
prozatímní, znevýhodňující čs. exil ve srovnání s jinými, „řádnými“ exilovými
vládami.20
Jednou z nejdůležitějších součástí státního zřízení bylo i nové ministerstvo
zahraničních věcí, jedno z šesti ministerstev exilové vlády. Jeho vedením byl
sice pověřen někdejší londýnský vyslanec Jan Masaryk, organizoval (a fakticky značnou část války též řídil) je ale státní tajemník H. Ripka, když Masaryk se vrátil z USA až na podzim 1940 a i v dalších letech pobýval často
řadu měsíců v cizině, především Americe.21 Organizace vlastního zahraniční
úřadu, přímo ovlivňovaného samozřejmě též prezidentem, navazovala opět
(nejen personálně) na MZV předválečné, jeho struktura byla ovšem přizpůsobena potřebám vedení války a odboje. Kromě kabinetu ministra (a též kabinetu státního tajemníka) byla členěna do čtyř, později pěti odborů, z nichž
některé pak byly děleny dále na jednotlivá oddělení. Vedle odboru šifrového
byly organizovány odbor politický, odbor právně-administrativní a především
odbor informační, za války zdaleka největší ze sekcí MZV. V jeho čele stanul
Jaroslav Kraus (někdejší tiskový přidělenec čs. vyslanectví v Londýně), přičemž se čelil do šesti oddělení, jimž podléhaly i další instituce a orgány mimo
20) Tamtéž, kap. IV.
21) K Masarykově aktivitě v roli ministra viz např. V. VANĚK, Jan Masaryk. Praha 1995, s. 106–208,
nověji P. KOSATÍK, M. KOLÁŘ, Jan Masaryk. Pravdivý příběh. Praha 1998, s. 156 nn., i když pasáže zbytečně devalvovaly zjednodušující dezinterpretace autorů, ostatně nikoliv profesionálních
historiků. K Ripkovi viz alespoň stručně J. DEJMEK, Hubert Ripka. SlovPř 1998/4, s. 407–416.

348

vlastní ministerstvo. Např. oddělení zpravodajské řídilo obnovenou ČTK
v Londýně, oddělení rozhlasové připravovalo a řídilo styk s českou a slovenskou sekcí BBC, atd. Důležité bylo též oddělení zahraniční propagandy, oddělení kulturní propagandy a vojenské propagandy, v rámci odboru existoval
i Studijní ústav MZV.
MZV byla podřízena všechna existující čs. vyslanectví a konzuláty, případně
další úřady v zahraniční, především v první fázi své činnosti pak připravovalo
navázání styků s dalšími exilovými reprezentacemi, které postupně vznikly
v britské metropoli. Tak už v říjnu 1940 byly obnoveny oficiální vztahy s vládou
norskou (delegát, později vyslanec L. Szátmáry), v listopadu t.r. definitivně navázány styky s vládou polskou, později též belgickou (v prosinci 1940, vyslanec
J. Slavík), nizozemskou (v březnu 1941, vyslancem K. Erban), jugoslávskou
(v říjnu 1941, vyslanec J. Lípa) a nakonec v létě 1942 také exilem řeckým (vyslanec Baráček-Jacquier). Ještě na podzim 1940 byly navázány též kontakty
s Francouzským národním výborem, postupně se rozšiřovala síť zastupitelských
úřadů v latinské Americe apod. Neoficiální čs. zástupci či důvěrníci působili
i v řadě neutrálních států, např. v Turecku, Švédsku, Švýcarsku, Portugalsku, dočasně i Bulharsku a do r. 1941 fakticky i Japonsku.22 To samozřejmě usnadňovalo úspěšnou internacionalizaci československého „problému“, ale též kontakty
s krajanskými obcemi, otázky mobilizační, sociální a sanitární aj.
V první fázi své existence čs. exilová diplomacie především zajišťovala prosazení základních zahraničně-politických cílů československého odboje – plného uznání exilové vlády, a potvrzení integrity republiky v předmnichovských hranicích. Prvního z těchto cílů bylo dosaženo v létě 1941, kdy
19. července 1941 britská a sovětská vláda uznaly takřka současně čs. státní
zřízení ve Velké Británii za definitivní, což v případě SSSR znamenalo i obnovení diplomatických vztahů československo-sovětských.23 31. 7. téhož roku
uznaly čs. vládu i USA a po ní další státy na americkém kontinentu, mj. Mexiko, Bolívie, Peru, Brazílie, Chile a další. Územní integrita Československa
byla programově ztvrzena nejprve prohlášením britské vlády z 5. srpna 1942,
podle něhož se tato považovala za zbavenou závazků z mnichovské dohody.24
Podobnou deklaraci (fakticky ještě zásadnější) vydala 22. 8. 1942 i prozatímní
22) V japonské metropoli Tokiu zůstal po 15.březnu jako „soukromník“ poslední čs. vyslanec František Havlíček, který se záhy přihlásil k čs. odboji, a po vzniku londýnského Zamini občas písemně informoval o vývoji v Japonsku. Koncem léta 1941 byl japon. úřady zatčen, na zákrok amerického velvyslance byl ale propuštěn a podařilo se mu dostat se do Londýna.
23) K tou srov. kap. 3 a 7.
24) K tomu nejlépe J. KUKLÍK, Londýnský exil a obnova československého státu 1938–1945. Praha
1999, kap. IV.
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vláda francouzská a 26. 9. 1944 i nová, již protifašistická vláda italská, jež současně vyhlásila neplatnost tzv. vídeňské arbitráže. Již předtím čs. exilová
diplomacie zajistila též přístup Československa jako mezinárodně-právního
subjektu k základním programovým deklaracím spojenců, směřujícím k vytvoření nového mezinárodního řádu – k Atlantické chartě (prohlášení 29. 8. 1941)
a zvláště společné deklaraci Spojených národů z 31. prosince 1941.25 Podobně
umožnila účast exilového státního zřízení na akcích, směřujících k mezinárodní obnově hospodářského života, k trestání válečných zločinů atd.
Ve druhé polovině války se opět obnovily diplomatické vztahy čs. exilové
vlády s řadou států, ať již postupně vstoupivších do války na straně Německa,
či neutrálů. Znovu byla zahájena oficiální činnost řady zastupitelských úřadů
v latinské Americe, mj. Mexiku (březen 1942), Chile (duben t.r.), Brazílii
a Peru (říjen 1942), Venezuele (červen 1943), bylo otevřeno nové vyslanectví v Havaně (říjen 1942).26 Již předtím byly obnoveny řádné diplomatické
styky také s Čínou (srpen 1941), Íránem (květen 1942) a na podzim 1944
i s Tureckem. V posledních měsících konfliktu byla zahájila znovu úřadování
čs. vyslanectví v řadě v té době již osvobozených západo – a jihoevropských
metropolích, mj. v Paříži a Bruselu (říjen resp. listopad 1944), v Římě (březen 1945) a v Bělehradě (duben t.r.) Ještě před německou kapitulací mohla
být znovuotevřena i čs. vyslanectví v Stockholmu a Bernu, v květnu 1945 pak
i – poprvé – v norském Oslu.27 Zásluhou čs. diplomacie tak na sklonku války
uznávaly čs. vládu v Londýně jak všechny vítězné velmoci protifašistické koalice, tak většina nezávislých států po celém světě, což byl nezpochybnitelný
úspěch čs. odboje. I díky vedení čs. diplomacie pak mohlo být jádro čs. londýnského státního zřízení přeneseno via Moskva v dubnu 1945 do osvobozované vlasti. Šéfem čs. diplomacie pro první poválečnou vládu byl přitom při
moskevských jednáních koncem března 1945 uznán dosavadní ministr J. Masaryk, který mohl také záhy odjet zastupovat ČSR na zakládající konferenci
O.S.N. do San Franciska. Stáním tajemníkem MZV byl pak jmenován slovenský levicový intelektuál (a přední účastník zahraničního odboje) Vladimír
Clementis, který též obstarával spojení čs. reprezentace, přesídlivší v dubnu
1945 do Košic, se zahraničím.28

25) Srov. např. V. KYBAL, Organisace spojených národů. Praha 1947, s. 41–42.
26) Podrobně viz V. NÁLEVKA, Československo a latinská Amerika v letech druhé světové války.
Praha 1972.
27) Srov. v úplnosti: Oficiální styky a diplomatické zastoupení Československa v cizině a cizích zemí
v Československu 1918–1973. Praha, FMZV 1974 (a další redakce), passim. Detaily tu nemá
smyslu rozvádět.
28) Srov. nejlépe J. ČIERNÝ. Diplomat Vladimír Clemetis. Bratislava 1999, zvl. s. 71 nn.

350

3. Diplomacie poválečné Třetí republiky
Obnova čs. ministerstva zahraničních věcí (a s ním souvisejícího diplomatického aparátu) byla zahájena prakticky ihned po návratu nové vlády do
osvobozené Prahy v polovině května. Zpočátku přitom byla řízena především
stát. tajemníkem V. Clementisem, když ministr J. Masaryk se ze zakládající
konference O.S.N. vrátil až koncem července. To – samozřejmě s dalšími
okolnostmi – nezůstalo bez vlivu na personální skladbu nového zahraničního
úřadu. Až do léta 1945 také v Londýně dále fungovalo likvidující se ministerstvo exilové, jež mj. prakticky výlučně zprostředkovávalo telegrafický a písemný styk s zastupitelskými úřady v cizině. Nová diplomacie „lidově-demokratického“ Československa vznikla tedy jako syntéza z diplomatů
pracujících v exilu (kteří zpočátku dominovali především na zahraničních zastupitelských úřadech), úředníků MZV předválečného, jejichž reaktivaci
ovšem schvalovala zvláštní komise, šetřící jejích aktivitu v době okupační,
a pak lidí zcela nových, mezi nimiž tvořili značný segment muži levicové slovenské inteligence. Přes tuto snahu KSČ (resp. KSS) o penetraci do struktur
MZV je však možno konstatovat, že v následujícím období až do komunistického převratu tu nové komunistické úřednictvo netvořilo příliš výrazný
element, a že tento úřad náležel k nejpevnějším „baštám“ demokratických sil
mezi důležitějšími ministerstvy Třetí republiky.29
Organizačně navazovala struktura ministerstva zahraničních věcí v roce
1945 (a existující pak až do roku 1949) na úřad předválečný. Její základ tvořil generální sekretariát, kabinet, diplomatický protokol, a pak pět oddělení,
fakticky kopírující schéma před rokem 1938. Nejvýraznějším novem byl
právě generální sekretariát, jehož úkolem bylo jednak koordinovat činnost
jednotlivých odborů, jednak zajišťovat kontinuitu činnosti v době vládních
změn. Jeho vedením byl přitom pověřen Arnošt Heidrich, zkušený diplomat
a účastník domácí protiněmecké rezistence, který také až do komunistického převratu představoval nejdůslednější protiváhu komunistickému státnímu tajemníkovi.30 Prezidium ministerstva, vedené někdejším čs. delegátem u de Gaullova výboru Fr. Černým, bylo nyní složené z sedmi oddělení:
organizačního, osobního, rozpočtového, hospodářského, legislativního a archivu a knihovny. Nesporně nejdůležitější součást ministerstva, politický

29) V jistém smyslu to dosvědčili komunisté později sami, když vlastní „soudruhy“ v některých procesech z poč. padesátých letech mj. obviňovali ze zanedbávání stranické práce na MZV před
„únorem“, srov. např. AMZV, personální spis V. Hajdu, ad.
30) K jeho osobě viz J. DEJMEK, J. NĚMEČEK, Arnošt Heidrich. HaV 1993, č. 3, s. 142–151; též
J. Nemeček (ed.), Arnošt Heidrich a odboj 1939–1945. Hav 1996, č. 1, s. 137–155.
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odbor (II), byl členěn do devíti oddělení a v jeho čele stál K. Dvořáček, před
okupací chargé d’affaires ve Finsku. Jednotlivá oddělení měla přitom na starosti záležitosti SSSR, středo- a východoevropských států, západoevropské
státy a jejich državy, Britskou říši, země západní hemisféry včetně USA,
Číny a Japonska, a dále problémy spjaté s OSN a dalšími mezinárodními institucemi, Vatikánem a v neposlední řadě mezinárodní aspekty transferu
Němců a Maďarů. Podobně teritoriálně byl členěn i odbor zpravodajský
(III), vedený nyní Josefem Chmelařem. V jeho rámci fungovalo též překladatelské oddělení, tiskový archiv a krajanský referát. Národohospodářský
odbor (IV), jehož význam poněkud poklesl vytvořením zvláštního ministerstva zahraničního obchodu, vedl nyní Zdeněk Augenthaler. I tento odbor se
rozděloval na šest teritoriálních oddělení, k nimž přináleželo navíc oddělení
dopravní, a pak oddělení, mající na starosti záležitosti spjaté s kompenzacemi za znárodněné majetky. Administrativní odbor byl složen ze všeobecného oddělení a z oddělení pro sociální a zdravotní péči. Poslední, tzv. oddělení Š, se zabývalo uplatňováním čs. reparačních a restitučních
požadavků a vedl je M. Hanák.
V počátečním období po osvobození probíhala i obnova čs. zastupitelských úřadů v zahraničí, zahájená už koncem války. Do konce roku 1946
byla prakticky obnovena, resp. zahájena činnost čs. vyslanectví ve všech evropských státech s výjimkou Německa, Španělska, Portugalska, Albánie
a Finska.31 V samotném Německu působila – též s úkoly konzulárními – čs.
vojenská mise při Spojenecké kontrolní komisi, a pak generální konzuláty
v Baden-Badenu, Hamburku, Mnichově a Frankfurtu, jejichž síť doplňovaly
tzv. mise pro restituce a reparace, pracující v Bad Salzuflen, Düsseldorfu
a Karlsruhe. Do mimoevropských oblastí – pochopitelně s výjimkou amerického kontinentu – čs. diplomacie začala pronikat opět jen pozvolna, když
v roce 1947 zřídila vyslanectví v Bejrútu pro již samostatný Libanon a Sýrii
a ještě v únoru 1948 vyslanectví v Dillí pro nezávislou Indii. Tento úřad byl
zřízen jako poslední ještě z rozhodnutí demokratické vlády, i když budování
některých dalších úřadů (např. v Afghánistánu) pokračovalo zpočátku i po
únoru 1948 podle původní koncepce. Úplný přehled o čs. zastupitelských
úřadech v cizině krátce před komunistickým převratem podává tab. č. III.

31) V poslední z uvedených zemí byl zastupitelský úřad otevřen na podzim roku 1947, po ratifikaci
mírové smlouvy mezi Finskem a spojeneckými mocnostmi.
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Tab. č. III.
Přehled zastupitelských úřadů ČSR k 30. 1. 1948
Stát
Argentina

Místo
Buenos Aires

Druh ZÚ
Vyslanectví

Titulář
Alex. Kúnoši

Austrálie
Belgie
Brazílie
Bulharsko
Čína
Dánsko
Egypt

Sydney
Brusel
Rio de Janeiro
Sofie
Peking
Kodaň
Káhira

Gen. konzulát
Vyslanectví
Vyslanectví
Vyslanectví
Velvyslanectví
Vyslanectví
Vyslanectví

Josef Němeček
Dezider Rakšány
Jan Reisser
Frant. Kubka
Josef Lelek
Zdeněk Němeček
Jar. Šejnoha

Finsko
Francie

Helsinky
Paříž

Vyslanectví
Velvyslanectví

Josef Pavlovský
Jindřich Nosek

Chile

Santiago

Vyslanectví

Indie

Dillí

Vyslanectví

Irán
Irsko
Itálie

Teherán
Dublin
Řím

Vyslanectví
Vyslanectví
Vyslanectví

Jihoafrická unie
Jugoslávie

Kapské Město
Bělehrad

Gen. konzulát
Velvyslanectví

Kanada
Kolumbie

Ottawa
Bogóta

Vyslanectví
Vyslanectví

Libanon
Maďarsko
Mexiko

Bejrút
Budapešť
Mexico

Vyslanectví
Vyslanectví
Vyslanectví

Německo

Berlín

Čs. vojenská mise

Poznámka
Akredit.
též pro Bolivii.

Akreditován
též pro Etiopii

Též konzuláty:
Lille, Marseilles,
Strasbourg, Alžír
Jan Klecanda-Havlasa V říjnu 1947 přerušeny diplomatické
styky a úřad likvid.
Jar. Šejnoha
Uděleno agrément.
Též gen. konzulát
v Bombaji.
M. Kundrát
Akredit. též pro Irák
Pavel Růžička
J. Paulíny-Toth
Též konzulát
v Miláně.
Jan Třebický
Josef Korbel
Akreditován též
pro Albánii.
Též gén. konzuláty
v Lublani a Záhřebu.
Frant. Němec
Viktor Jansa
Akredit.
též pro Ecuador.
Karel Staněk*
Akredit. též pro Sýrii
Fr. Černý
Václav Láska
Akreditován
též pro Guatemalu,
Honduras a Salvador.
Frant. Dastich
Též gen. konzuláty
v Baden-Badenu,

* označuje chargé d’affaires.
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Stát
Německo

Místo
Berlín

Druh ZÚ
Čs. vojenská mise

Titulář
Frant. Dastich

Nizozemí
Norsko

Haag
Oslo

Vyslanectví
Vyslanectví

Sergej Ingr
Emil Walter

Palestina
Peru
Polsko

Jeruzalém
Lima
Varšava

Gen. konzulát
Vyslanectví
Velvyslanectví

Jan Novák
Edvard Kühnl*
Jos. Hejret

Rakousko
Rumunsko
Řecko

Vídeň
Bukurešť
Athény

Fr. Dohalský-Bořek
Jar. Kraus

SSSR
Spojené státy

Moskva
Washington

Vyslanectví
Vyslanectví
Čs. diplomatická
úřadovna
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Švédsko
Švýcarsko

Stockholm
Bern

Vyslanectví
Vyslanectví

Edvard Táborský
Jindřich Andriál

Turecko

Ankara

Vyslanectví

Uruguay
Vatikán
Velká Británie
Venezuela

Montevideo
Řím
Londýn
Caracas

Vyslanectví
Vyslanectví
Velvyslanectví
Vyslanectví

Jindřich KolovratKrakovský
Mir. Rašín
Art. Maixner
Bohuslav Kratochvíl
Vl. Khek

Poznámka
Frankfurtu, Mnichově a Hamburku
Akreditován
též pro Island

Též gen. konzulát
v Katovicích.

Vyslanec oficiál.
sídlil v Káhiře
Jiří Horák
Juraj Slávik

Akredit.
též v Dominikánské
republice, Haiti
a na Kubě. Též gen.
konzuláty v Chicagu,
New Yorku a konzuláty v Clevelandu,
Pittsburgu a San
Franciscu
Též gen. konzulát
v Curychu
Též gen. konzulát
v Istambulu

* označuje chargé d’affaires.

Krátce před komunistickým převratem disponovalo tedy Československo
plně funkční zahraniční službou, která zajišťovala jeho vztahy s většinou nezávislých států. Počtem celkem 35 vyslanectví a velvyslanectví a 27 generálních konzulátů a konzulátů v ničem nezaostávala za diplomacií předválečnou.
Ačkoliv čs. diplomacie nemohla zabránit komunistickému vítězství ve
státě v únoru 1948, již následující dny ukázaly, že její úřednictvo ve své většině nezůstalo nic dlužno morálnímu odkazu obou odbojů, v nichž se diplo354

macie česko-slovenského státu rodila a hrála klíčovou roli. Část čs. vyslanců
a dalšího personálu rezignovala na své funkce již bezprostředně po 25. únoru
1948, drtivá většina pak vzápětí po tragické smrti ministra J. Masaryka
10. 3. t.r.32 V té době byla také již značná část komunistům nepohodlných
úředníků z MZV „vyakčněna“.33 Právě čs. diplomacie se také pokusila zmezinárodnit – podáním žaloby čs. delegáta Jána Papánka v O.S.N. 25. 2. 48 –
průběh a důsledky komunistického převratu, řada jejích předních činitelů
pak tvořila samozřejmě jeden z hlavních rezervoárů nové čs. politické emigrace, vedoucí na Západě nový zápas za svobodu Československa.34

4. Diplomacie komunistického Československa
Prvním šéfem diplomacie nového režimu v ČSR se – po jistém zaváhání –
stal dosavadní státní tajemník MZV Vl. Clementis, jenž přinejmenším v prvních měsících jeho existence zachovával určitou kontinuitu s předcházejícím
tříletím.35 Z jeho úřadu bylo sice v prvních měsících po převratu propuštěno
téměř 500 úředníků, tedy zhruba polovina jeho stavu, části specialistů byla
ovšem – byť jen dočasně – dána šance uplatnit se, samozřejmě za podmínky
vstupu do KS.36 Ministerstvo si také až do roku 1949 zachovávalo v zásadě
organizační strukturu, přijatou roku 1945, byť s pochopitelnými personálními změnami, znamenajícími prosazení okamžité hegemonie komunistů.
Do konce léta 1948 byli pak odvoláni, resp. nahrazeni i prakticky všichni velvyslanci a vyslanci působící v zahraničí, z nichž ve funkci na důležitějším
místě zůstal jen velvyslanec v Londýně, levicový sociální demokrat Bohuslav
Kratochvíl.37 V počátečním období je přitom z velké části nahradili především levicoví intelektuálové v čele s Adolfem Hoffmeisterem (nyní velvyslancem v Paříži), Jaroslavem Tauferem (velvyslancem v Jugoslávii),
F. C. Weiskopfem (od r. 1949 velvyslancem v komunistické Číně), aj., pří-

32) Mezi prvními odstoupil – po veřejném prohlášení – velvyslanec v USA, J. Slávik; v březnu, po
Masarykově smrti, rychle následovali velvyslanci v Paříži (J. Nosek), Bernu (J. Andriál), Kodani
(Z. Němeček), Oslu (E. Walter) a řada dalších.
33) Srov. k tomu např. J. JOSTEN, Československo žaluje. Praha 1993, zvl. s. 127 nn.
34) O tomto pokusu viz např. V. MICHÁLEK, Ján Papánek, politik, diplomat, humanista. Bratislava
1996, zvl. 91–100; k počáteční aktivitě demokratického exilu včetně bývalých diplomatů viz např.
B. ČELOVSKÝ, Politici bez moci. První léta exilové Rady svobodného Československa. Šenov 2000.
35) Srov. např. J. ČIERNÝ. Diplomat Vladimír Clementis, zvl. s. 143–189; též Š. DRUG (ed.), Vladimír Clementis – život a dílo v dokumentech. Bratislava 1993.
36) Z vyšších úředníků, kteří se přidali na stranu KSČ, ale dokázalo další čistky počátkem padesátých let přežít jen několik jednotlivců; k výjimkám patřil např. někdejší přednosta národohospodářské sekce Z. Augenthaler a vysoký úředník právní sekce, doc. J. Žourek.
37) I Kratochvíl byl již r. 1949 z Londýna odvolán, následně vyslán jako velvyslanec do Indie, tam
ale v březnu 1951 požádal o politický azyl. Srov. např. PRO, FO 371, f. 94540.
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padně ke KSČ se přiklonivší odborníci, např. první poúnorový velvyslanec
v USA Vladimír Outrata. Řada klíčových míst byla pak obsazena muži z bezprostředního okolí ministra, kteří na MZV přišli hned po r. 1945, např.
R. Bystrický (šéf národohospodářské sekce MZV, od podzimu 1949 velvyslanec ve Velké Británii), V. Hajdu, Dalibor M. Krno (od r. 1948 vyslanec ve
Vídni). Symptomatická byla pak změna na postu velvyslance v Moskvě, provedená v červnu 1948. Slavistu, universitního prof. Jiřího Horáka zde vystřídal komunista Bohuslav Laštovička, což byl první krok k tomu, aby se tento
úřad stal jednou z mnoha převodových pák moskevského centra vůči ČSR.38
Moskva dávala ovšem stále více najevo, že ČSR není chápána jako „malý“
spojenec, ale pouhý absolutně poslušný satelit, což se muselo projevit i razantními zásahy do jeho zahraniční služby, tím spíš, panovala-li vůči Clementisovi od počátku mezi Sověty zřetelná nedůvěra.
V průběhu roku 1949 byla pražskému MZV vetknuta zcela nová struktura,
vycházející ze sovětského vzoru.39 Úřad, v jehož čele stálo vedle ministra kolegium jeho náměstků (a dočasně i generální sekretář), byl nyní členěn do
šesti resp. sedmi teritoriálních odborů, starajících se o veškerou agendu související s příslušnými regiony, a další útvary.40 Prvním z nich, z pohledu vládnoucího režimu samozřejmě nejdůležitějším, byl odbor sovětský (poč. padesátých let řízen I. Kopeckým, synem ministra informací), i když vztahy
s Moskvou byly realizovány samozřejmě mnoha dalšími, především stranickými kanály. Následující odbor lidových demokracií (v čele M. GottwaldováČepičková, dcera prezidenta) byl členěn na oddělení pro Polsko a Maďarsko,
oddělení pro Albánii, Bulharsko a Rumunsko a později ještě oddělení lidových demokracií v Asii. Důležitou agendu řešil tzv. germánský odbor, členěný na oddělení německé a rakouské (v čele L. Linhart, později velvyslanec
ve východním Berlíně). Západoevropský odbor se členil na oddělní západoevropské, jihoevropské a severský referát. Velká Británie a Commonwealth
naproti tomu spadaly do kompetence tzv. americko-britského odboru (vedoucí Ján Pudlák, později velvyslanec v Itálii), kam vedle toho náležela ještě
agenda USA a latinské Ameriky. Asijský odbor (v čele Ladislav Šimovič, po38) Moskevské velvyslanectví pak zůstávalo až do konce režimu vždy nejdůležitějším postem v rámci
komunistické diplomacie, jež ovšem udržovalo přímou vazbu především s příslušnými orgány
ÚV KSČ, z jejichž vedení se ostatně většina komunistickým ambasadorů rekrutovala – postačí
připomenout osoby K. Kreibicha a Vladimíra Kouckého.
39) K organizaci sovětského ministerstva zahraničí viz např. T. D. ULDRICKS, Union of Soviet Socialist Republics, in: Z. STEINER (ed.), The Times Survey of Foreign Ministries of the World. London 1982, s. 539.
40) Srov. schéma ministerstva včetně personálního obsazení v: AMZV, Sekretariát ministra-tajný,
(tzv. archiv V. Davida), kart. 9.
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zději od r. 1957 první poválečný velvyslanec v Japonsku a později v Indii) se
členil na oddělní pro Čínskou lidovou republiku, referát pro Koreu, Vietnam
a Mongolsko, oddělení pro Turecko, Írán, Afghánistán, Nepál a Izrael, oddělení pro arabské státy a konečně oddělení pro kapitalistické státy Dálného
východu. K těmto teritoriálním odborům později, v šedesátých letech přibyl
již jen odbor africký. Další podstatnou částí ministerstva byl tzv. mezinárodní
odbor (v čele Fr. Vavřička), složený z oddělení pro OSN, oddělní pro světové
hospodářství, studijního a dokumentačního oddělení a spadala pod něj i knihovna MZV a archiv. O otázky tisku a propagace (včetně diskrétní podpory
některých periodik na západě) se staral tiskový odbor, vedený počátkem padesátých let nejprve Richardem Slánským (bratrem generálního tajemníka
ÚV KSČ), později Miroslavem Galuškou. Vedle toho byl součástí MZV samozřejmě diplomatický protokol (v čele Jos. Šedivý, později velvyslanec
v Rumunsku), konsulární správa a další pomocné součásti, mj. správa finanční a hospodářská, správa spojů a správa služeb diplomatického sboru.
V prvním období po únoru pokračovala i výstavba sítě čs. zastupitelských
úřadů, především v rychle se měnící Asii, kde byla zřízena vyslanectví
v Afghánistánu (1949), lidové Číně (poč. 1950) a také Izraeli (poč. 1950).41
Vyslanectví bylo koncem roku 1949 otevřeno i ve východním Berlíně, byť je
odprovázelo téměř paralelní utlumení vztahů s Jugoslávií; to také signalizovalo završení uniformity sovětských satelitů, jehož obětí se měl o pár měsíců
později (v březnu 1950) stát i V. Clementis.42
Tři-čtyři roky po Clementisově pádu je možno považovat ze všech aspektů
za nejhlubší úpadek čs. diplomacie i v rámci komunistického systému. V pojetí stranického vedení v čele s K. Gottwadlem měla z vnějších vztahů státu
absolutní význam pouze vazba na SSSR, což i teoreticky odsouvalo MZV
a jeho aparát do zcela podřadné role neboť vztahy k Moskvě a metropolím satelitů probíhaly – jak bylo již konstatováno – především po stranické linii. Ministrem zahraničí se stal místopředseda vlády A. Zápotockého Viliam Širkoký, slovenský komunista (a Clementisův soupeř), kterým měl mnohem více
zkušeností z boje proti různým „-ismům“, než s vedením diplomatické služby,
což ovšem zcela korespondovalo s duchem tehdejší doby. MZV i zastupitelské

41) Prvním – a na dlouhá léta také jediným – vyslancem v Tel Avivu byl od ledna 1950 Eduard Goldstücker, poč. r. 1951 přeložený do Švédska a pak uvězněný. Od r. 1951 bylo vyslanectví již trvale
zpravováno pouze chargé’affires, a to až června 1967, ČSSR s Izraelem přerušila diplomatické
styky.
42) Clementis byl zatčen 27. ledna 1951 spolu se svým náměstkem pro „personální“ otázky, A. Londonem; později byla zatčena i řada jeho dalších spolupracovníků, z nichž část sdílela jeho osud,
tj. byla popravena ...
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úřady byly nyní definitivně „očištěny“ od drtivé většiny úřednictva, odchovaného ještě První republikou či poválečným obdobím, ale též podstatné části
levicově orientovaných odborníků či intelektuálů, nastoupivších sem po
„květnu“ či po „únoru“. Vyvrcholením tohoto procesu byly pak rozsudky nad
řadou úředníků MZV v letech 1950–1952, ať již spojených s Clemetisem,
s vazbami na „titovskou“ Jugoslávii, na „sionistické spiklence“, atd.43 Destrukci vlastního aparátu – odrazivší se samozřejmě i v kvalitě jeho úřadování
včetně písemností – pak provázela i pasivita v další výstavbě aparátu, resp.
jeho redukování. Část zastupitelských úřadů v západní Evropě (např. v Vatikánu, Dublinu atd.) a v latinské Americe byla nyní likvidována, případně jejich stavy striktně omezeny, do konce roku 1954 byla ale založena jen tři nová
vyslanectví – v komunistické Severní Koreji, Barmě a Pákistánu.
Situaci nezlepšilo ani vystřídání V. Širokého koncem ledna 1953 Václavem
Davidem, který měl zůstat nominálním šéfem čs. diplomacie dalších více než
patnáct let. David, který již v předúnorovém parlamentu prosazoval proti demokratům rigidně chápané čs.-sovětské spojenectví, se stal jedním z nejvěrnějších nohsledů sovětské politiky, jímž zůstal i v následující dekádě, kdy se již zástupci jiných evropských satelitů Moskvy – zvláště Poláci a Rumuni –
pokoušeli o vlastní iniciativy v rámci bloku.44 Úřední chod ministerstva byl nadále řízen mnohem více kolegiem Davidových náměstků, mezi nimiž zpočátku
vynikali Ant. Gregor, někdejší první komunistický ministr zahraničního obchodu, Jiří Nosek, předtím stálý delegát u O.S.N. a do svého odvolání r. 1957
také G. Sekaninová-Čakrtová. Došlo-li zvláště po roce 1956 k jisté renesanci čs.
diplomacie, vděčila za to především úřednictvu přišlému na MZV až v polovině padesátých let z velké části odjinud – ze stranického aparátu, z jiných ministerstev i ekonomické sféry. Teprve v následujícím období pak mohlo dojít
k jisté stabilizaci (a profesionalizaci) československého komunistického diplomatického aparátu, v němž postupně vyrostlo několik individualit, samozřejmě
pevně svázaných se stranickým aparátem, přesto ale srovnatelných profesně
s kolegy v dalších státech, např. Jiří Hájek, Karel Kurka, V. Pithart, Václav Pleskot, J. Pudlák a další.45 Od šedesátých let k nim postupně přibývali „dozrávající“ úředníci, kteří započali dráhu ještě koncem stalinistické éry, měli ale po-

43) Jistým přehled těchto čistek poskytuje K. KAPLAN, K politickým procesům v Československu
1948–1954. Dokumentace komise ÚV KSČ pro rehabilitaci 1968. Praha 1994, passim, problém
by si ale vyžadoval speciální studii.
44) K. KAPLAN, Kořeny československé reformy 1968. Praha 2000, s. 21–2 nn.
45) Jistou ilustraci tehdejšího stavu pražského MZV poskytují zvláště memoáry J. HÁJKA, Paměti.
Praha 1997, zvl. kap. VIII.
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stupně hrát důležitější roli, a to částečně i po roce 1970 (J. Götz, D. Spáčil,
Z. Trhlík, později i J. Johanes, M. Žemla aj.), stále větší procento pak začali
tvořit i absolventi moskevského Institutu mezinárodních vztahů, byť se prosadili do vyšších funkcí až v období následujícím. Do skladby úřednictva ovšem
trvale zasahovaly nejvyšší stranické a samozřejmě také „bezpečností“ orgány,
které nejen schvalovaly (a kontrolovaly) osoby nominované ministerstvem, ale
samozřejmě vnucovaly do řad jeho zaměstnanců i muže vlastní, což se nemohlo na celkové skladbě diplomatického aparátu neodrazit.46
Jestliže vnitřní struktura pražského MZV zůstávala v zásadě shodná s modelem z let 1949–50, pak po roce 1956 došlo – samozřejmě i v souvislosti
s vnějšími podněty, mj. rozsáhlou dekolonizací Asie a zvláště Afriky – k masivní výstavbě čs. zastupitelských úřadů v zahraničí, především v tzv. třetím
světě. Již ve druhé polovině padesátých let byla otevřena čs. vyslanectví Indonésii, Iráku, Japonsku, Kambodži, Mongolsku, Vietnamu, Ghaně, Guineji,
Súdánu, Tunisku, ale též v Bolívii. V šedesátých letech pak horečná výstavba
zastupitelských úřadů pokračovala – jen na africkém kontinentu přibyla vyslanectví v Alžíru. Keni, Kongu, Libyi, Mali, Nigerii, Somálsku, Tanzanii,
Zaire a Zambii, obnoveny byly úřady v Chile, Kolumbii a samozřejmě na
Kubě, atd. Tak dosáhla na prahu tzv. pražského jara čs. zahraniční služba
dosud svého největšího kvantitativního rozmachu, když udržovala na všech
kontinentech celkem 66 velvyslanectví a vyslanectví a 10 generálních konzulátů. Jejich rozprostranění a personální obsazení ilustruje tab. č. 4.
Tab. č. IV.
Přehled efektivních zastupitelských úřadů ČSSR k 1. 1. 1968
Stát
Afghánistán
Albánie
Alžírsko
Argentina
Austrálie
Barma
Belgie

Místo
Kábul
Tirana
Alžír
Buenos Aires
Sydney
Rangún
Brusel

Druh ZÚ
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Gen. konzulát
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Titulář
Frant. Petružela
Jos. Čech*
Bohumil Verner
Miloš Veselý
Karel Franc
Jiří Sobotka
Jaröslav Tauer

Poznámka

*) chargé d’affaires.

46) Dobrou ilustraci těchto vlivů poskytují některé memoáry bývalých komunistických diplomatů –
zpravodajců, byť je třeba jejich údaje brát samozřejmě s rezervou; srov. zvláště J. FROLÍK, Špion
vypovídá. Praha 1990, a L. BITTMAN, Špionážní oprátky. Praha 1992.
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Stát
Brazílie
Bulharsko
Čína
Dánsko
Egypt

Místo
Rio de Janeiro
Sofie
Peking
Kodaň
Káhira

Druh ZÚ
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Titulář
Ladislav Kocman
Pavol Mailing
Václav Křístek
Jar. Šmíd
Mečisl. Jablonský

Etiopie
Finsko
Francie
Ghana

Addis Abeba
Helsinky
Paříž
Akkra

Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Jar. Kvaček
Zd. Urban
Vilém Pithart
Jos. Žabokrtský

Guinea

Konakry

Velvyslanectví

Ján Šebík

Chile
Indie

Santiago
Dillí

Velvyslanectví
Velvyslanectví

Stanislav Svoboda
Richard Dvořák

Indonésie
Irák
Írán
Itálie
Japonsko
Jugoslávie
Kanada
Keňa
Kambodža
Kolumbie
Kongo
Korea
Kuba
Libanon

Djakarta
Bagdád
Teherán
Řím
Tokio
Bělehrad
Ottawa
Nairobi
Pnompenh
Bogóta
Brazzaville
Pchjongjang
Havana
Bejrút

Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Gen. konzulát
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Otakar Liška
Bedřich Hruška
Zdeněk Hradec
Vlad. Ludvík
Zdeńek Hrdlička
Ladislav Šimovič
Miroslav Žemla
Zdeněk Roškot
Karel Petrželka
Jos. Hroch
Miroslav Řehoř*
Miroslav Holub
Jar. Pščolka
Ladislav Tišliar

Libyie
Maďarsko
Mali

Tripolis
Budapešť
Bamako

Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Ján Teluch
Joz. Púčik
Václav Hradec

Maroko

Rabat

Velvyslanectví

Jos. Antoš

*) chargé d’affaires.
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Poznámka
Konzulát Sao Paulo

Konzulát
v Alexandrii; akredit
též v Jemenu

Akredit.
též v Dahome a Togu
Akredit.
též pro Sierra Leone
Generání konzuláty
v Bombaji a Kalkatě
Akredit. též v Nepálu

Akredit. též v Laosu

Akredit.
též v Jordánsku
a Kuvajtu

Akredit.
též pro Mauretánii
Též konzulát
v Casablance

Stát
Mexiko
Mongolsko
NDR
Nigerie
Nizozemí
Norsko

Místo
Mexiko
Ulanbátar
Berlín
Lagos
Haag
Oslo

Druh ZÚ
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Titulář
Karel Hanuš
Richard Urx
Václav Kolář
Vítezsl. Wagner
Jos. Pospíšil
František Malík

Nový Zépand
Pákistán
Polsko

Wellington
Karáčí
Varšava

Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Josef Kovařík*
Ladislav Vacata
Antonín Gregor

Rakousko
Rumunsko
Řecko
Somálsko
SSSR

Vídeň
Bukurešť
Athény
Mogadišo
Moskva

Vyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Pavel Novotný
Čestmír Císař
Ladislav Rejman
Miloš Vojta
Oldř. Pavlovský

Srí Lanka
Súdán
Sýrie
Švédsko
Švýcarsko
Tanzánie
Tunisko
Turecko

Kolombo
Chartúm
Damašek
Stockholm
Bern
Dáresalám
Tunis
Ankara

Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Jaromír Štětina
Jan Starček
Bedřich Pištora
Alexej Voltr
Pavel Winkler
Mikuláš Šurina
Bedřich Illek
Pavel Kanka

Uganda
Uruguay
USA
Velká Británie
Vietnam
Zaire
Zambie
OSN

Kampala
Montevideo
Washington
Londýn
Hanoj
Kinshasa
Lusaka
New York

Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Jan Stadler*
Karel Vojáček
Karel Duda
Miloslav Růžek
Jiří Meisner
Zd. Veselý*
Emil Keblúšek
Milan Klusák

Poznámka

Akredit.
též pro Island

Též gen. konzulát
ve Štětíně

Též gen. konzulát
v Kyjevě

Též gen. konzuát
v Istambulu

*) chargé d’affaires.

Závanem uvolnění Pražského jara do čs. diplomacie bylo jmenování
prof. Jiřího Hájka, dlouholetého diplomata (kdysi velvyslance v Londýně
a později u OSN) ministrem zahraničí ve vládě Oldřicha Černíka v dubnu
1968, „profesionální“ zahraniční služba byla ovšem v nadcházejícím zápase
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o osud reformního hnutí fakticky cele ve stínu diplomacie „partajní“, která
také vedla veškerá klíčová jednání, rozhodující o osudech státu.47 Jak však
bylo již vícekrát vzpomenuto, zůstávalo základním východiskem zahraniční
politiky reformních komunistů socialistické Československo jako součást východního bloku, ani stranická, ani profesionální diplomacie pak zjevně až do
21. srpna nekalkulovaly s možností agrese vlastních spojenců proti republice
a nebyly na tuto alternativu připraveny. V osudné noci z 20. na 21. 8 nebyl
v Praze ani J. Hájek, ani jeho první náměstek J. Pudlák, a celý aparát řídil
V. Pleskot, druhý z námětků (a v následujícím období, po federalizaci státu,
krátkou dobu státní tajemník ministerstva). Přesto čs. diplomacie přispěla –
protestem proti násilné okupaci, který předali čs. vyslanci v řadě států, a také
alespoň epizodickým předložením sovětského aktu Radě bezpečnosti OSN
samotným Hájkem – k pádu původního scénáře sovětské agrese, i když o její
finální výsledek nemohla rozhodnout.48
Porážka reformního procesu od podzimu 1968 do jara následujícího roku
se výrazně dotkla i čs. diplomacie. Hájek byl přinucen rezignovat na svůj post
již v polovině září 1968, aby MZV dočasně řídil nominálně předseda vlády
O. Černík, fakticky státní tajemník V. Pleskot. Už v lednu 1969 byl pak
novým, již federálním ministrem zahraničí jmenován Ján Marko, nomenklaturní kádr KSS, kterého do křesla šéfa čs. diplomacie dovedla cesta od hospodářského úředníka a posléze ředitele magnezitových závodů přes různé
funkce ve Sboru povereníkov. Jestliže jeho největším výkonem v rovině zahraničně-politické byla příprava nové čs.-sovětské smlouvy, podepsané pak
v květnu 1970, pak do chodu vlastního aparátu se zapsal především čistkou
jeho personálu, největší od poúnorového období. Jejím důsledkem bylo vyhození či faktická degradace většiny vedoucích úředníků, po níž v letech
1970–71 následovala výměna prakticky všech čs. titulářů v zahraničí. Celkově muselo FMZV v letech 1969–71 opustit přes 400 vyšších úředníků, tj.
více než polovina vyššího úřednictva.
Jistou změnu přineslo až jmenování nového ministra Bohuše Chňoupka
(nar. 1925) do čela resortu v prosinci 1971. Chňoupek, v šedesátých letech do-

47) Nejlepším svědectvím pro aktivitu vlastní diplomacie zůstávají – vedle třísvazkové sbírky Mezinárodní souvislosti československé krize 1967–1970, Praha 1995–6. – již zmiňované memoáry samotného J. HÁJKA, Paměti, zvl. kap. IX, jež v detailech doplňuje další memoárová literatura.
Z per diplomatů budiž připomenut např. M. PARIS, Fakta ze zákulisí. Praha 1968 – Moskva
1991. Praha 1991.
48) Je třeba připomenout, že část komunistických diplomatů již před „srpnem“ demokratizační proces
nepodporovala, a fakticky také od první chvíle invaze spolupracovala se sovětskými agresory. Srov.
např. Československo 1968: Co se též dálo mezi diplomaty. Mezinárodní politika 1999/1, s. 32–33.
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pisovatel slovenského tisku v Moskvě a pak v letech 1970–71 velvyslanec
v SSSR, považoval za samozřejmou co nejtěsnější všestrannou spolupráci
ČSSR s Moskvou, na straně druhé se ovšem snažil o využití atmosféry détente
a pak Helsinek k prosazení řady důležitých zájmů čs. státu i ve vztahu k Západu.49 Z toho vycházel do jisté míry pragmatický přístup k řízení diplomacie, byť do zahraniční politiky zasahovali výrazně i další činitelé, mj. tajemník
ÚV KSČ V. Biľak a předseda vlády L. Štrougal. Chňoupek přispěl k zastavení
čistek, pokusil se ale též o zpreciznění chodu úřadování FMZV a provedl jisté
změny v jeho organizační struktuře – byl obnoven generální sekretariát, vedle
výše zmiňovaných teritoriálních odborů (členěných nyní do tří desítek oddělení) začal hrát důležitou roli odbor informační, atd. Za jeho sedmnáctiletého
úřadování došlo pak nepochybně k další profesionalizaci diplomatického
úřednictva, v němž zcela převážili absolventi moskevského Institutu mezinárodních vztahů a dalších sovětských učilišť, i když i nyní byli do diplomacie
přemísťováni jak pracovníci „bezpečnostních“ složek, tak straničtí aparátčíci.
Výrazný byl pak nárůst úřednictva slovenské národnosti, jehož podíl vzrostl
ze zhruba 10% při zrodu federace na téměř 31 % koncem osmdesátých let.
Úředníci slovenského původu přitom tvořili značnou část nejbližšího okruhu
ministra (Fr. Krajčír, M. Jablonský, St. Suja, na sklonku režimu M. Kadnár
aj.), ale též nezanedbatelný počet šéfů zastupitelských úřadů jak v některých
evropských státech a Americe, tak třetím světě.
V druhé polovině komunistického režimu došlo též k dalšímu rozšíření
sítě čs. zastupitelských úřadů, odrážející i rostoucí počet států, s nimiž ČSSR
udržovala formální diplomatické vztahy. Jestliže koncem šedesátých let byly
takové styky udržovány – přímo nebo nepřímo – s 88 zeměmi, pak koncem
let osmdesátých vzrostl jejich počet na 127. V období Chňoupkova úřadování
bylo otevřeno celkem 18 nových velvyslanectví, z toho 8 v asijských zemích
(Bangladéš, 1972, Filipíny, 1980, Jižní Jemen, 1984, Jordánsko, 1982, Kypr,
1973, Laos, 1971, Malajsie, 1974, Thajsko, 1975) a 4 v Africe (Angola, 1976,
Mosambik, 1975, Pobřeží Slonoviny, 1980, Zimbabwe 1985). Čs. diplomacii
se ale v tomto období podařilo normalizovat i vztahy s některými zeměmi ev-

49) Vedle jeho vlastní knihy: B. CHŇOUPEK, Memoáre in claris. Bratislava 1998, zůstávají dobrým
svědectvím jeho názorů (a jejich posunů od ducha détente k „druhé studené válce“ a zpět k novému uvolnění po r. 1986) zvláště jeho obsáhlé projevy, pronášené při Valných shromážděních
v New Yorku, případně podobných akcích, většinou otištěné v příslušných ročnících periodických
Dokumentů k československé zahraniční politice (Dále jen DČZP). Jen nepříliš k charakteru tehdejšího ministerstva zato dodávají další memoárové práce komunistických diplomatů, např.
D. SPÁČILA, My z Černína. Praha 1996, a S. SUJI, Po prečítaní spáliť. Príhody a perličky z diplomacie. Bratislava 1998.
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ropskými, jež patřily mezi desiderata prakticky od konce druhé světové války.
V prosinci 1973 byly – po podpisu čs.-západoněmecké smlouvy z 11. 12. t.r. –
konečně navázány řádné diplomatické vztahy s Spolkovou republikou (prvním velvyslancem J. Götz), počátkem roku 1975 byly pak normalizovány
i vztahy s Rakouskem povýšením vzájemných úřadů na velvyslanectví.50 Již
předtím, v červnu 1974, byly obnoveny vztahy s Portugalskem (prvním velvyslancem M. Hrůza) a v únoru 1977 i se Španělskem (prvním velvyslancem
Z. Pisk). V celém období došlo naopak pouze k jedinému přerušení diplomatických vztahů, a to s Chile po tamním převratu na podzim 1973. Koncem
osmdesátých let, na sklonku komunistického režimu, tak čs. zahraniční
služba udržovala v zahraničí celkem 90 velvyslanectví a jistý počet generálních konzulátů, což byl největší kvantitativní nárůst za celou existenci československého státu. O jejich rozložení a skladbě vypovídá tab. č. V.
Tab. č. V.
Přehled zastupitelských úřadů ČSSR k 1. 1. 1988
Stát
Afghánistán
Albánie
Alžírsko
Angola
Argentina
Austrálie

Místo
Kábul
Tirana
Alžír
Luanda
Buenos Aires
Canberra

ZÚ
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Titulář
Bohuslav Handl
Ant. Šimkovič*
František Kán
Milosl. Polanský
Ján Jurišta
Petr Kadlec

Bangladéš
Barma
Belgie
Brazilíie

Dháka
Rabgún
Brusel
Brasília

Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Alex. Venglář
Jaroslav Richter
Jaroslav Kvaček
Václav Malošík

Velvyslanectví

Václav Janoušek

Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Zdenko Cheben
Alojz Kusalík
Jul. Štang
Miloš Veselý
Eduard Kukan

Bulharsko
Čína
Dánsko
Ecuador
Egypt
Etiopie

Peking
Kodaň
Quito
Káhira
Addsi Abeba

*) označeni chargé d’affaires

50) Srov. blíže kap. 2 a 5.
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Poznámka

Též gen. konzulát
Sydney

Též konzuláty
v Recife a Sao Paulu
Též gen. konzulát
ve Varně

Stát
Filipíny
Finsko
Francie
Ghana
Guinea
Indie

Místo
Manila
Helsinky
Paříž
Akkra
Konakry
Dillí

ZÚ
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Titulář
Fr. Matějka*
Pavol Štúlrajter
Mečisl. Jablonský
Ladislav Šobr
Zdenko Hrčka
Jaromír Nehera

Indonésie
Irák
Írán
Island
Itálie
Japonsko
Jemen
Jižní Jemen
Jordánsko
Jugoslávie

Djakarta
Bagdád
Teherán
Rekjavík
Řím
Tokio
Sáná
Aden
Ammán
Bělehrad

Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Richard Král
Miroslav Kotora
Miroslav Mácha
Jos. Rajchart*
Norbert Žídek
Rudolf Jakubík
Ivan Lúčan
Václav Školout
Emil Hrušecký*
Ján Husák

Kambodža
Kanada

Phnompen
Ottawa

Velvyslanectví
Velvyslanectví

Petr Janeček
Ján Janovic

Keňa
Kolumbie
Kongo
Korea
Kuba
Kuvajt
Kypr
Laos
Libanon
Libye
Maďarsko
Malajsie
Malta
Maroko
Mongolsko
Mosambik
NDR

Nairobi
Bogóta
Brazzaville
Pchjongjang
Havana
Kuvajt
Nikósia
Vientianne
Bejrút
Tripolis
Budapešť
Kuala Lumpur
La Valleta
Rabat
Ulánbátar
Maputo
Berlín

Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Milan Dudáš
René Hanousek
Lubomír Haluška
Václav Heřman
Stan. Svoboda
Tomáš Strakoš
Ladislav Škeřík
Jiří Mysliveček
Karel Fišer
Josef Skydánek
Ondrej Durej
Mir. Jordán*
Zikmund Tobiáš*
Bedeřich Illek
Dušan Rozbora
Ivo Menšík
Pavel Sadovský

Poznámka

Též gen. konzuláty
v Bombaji a Kalkatě

Též gen. konzulát
v Záhřebu
Též gen. konzulát
v Montrealu

*) označeni chargé d’affaires
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Stát
Nicaragua
Nígerie
Nizozemí
Norsko
Nový Zéland
Pákistán
Peru
Pobřeží Slonoviny
Polsko

Místo
Managua
Lagos
Haag
Oslo
Wellington
Islamabád
Lima
Abijan
Varšava

ZÚ
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Titulář
*
Evžen Vacek
Frant. Chlad
Vladimír Žižka
Jos. Heřmánek*
Štefan Bodnár
Vasil Mochnáč
Jiří Vácha*
Jan Diviš

Portugalsko
Rakousko
Rumunsko

Lisabon
Vídeň
Bukurešť

Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Milan Mlčoušek
Marek Venuta
Ján Papp

Řecko
Senegal
Somálsko
Spolková republika
SSSR

Athény
Dakar
Mogadišo
Bonn
Moskva

Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Jozef Nálepka
Emil Michalík*
Erik Šimon
Dušan Spáčil
Jindřich Řehořek

Srí Lanka
Súdán
Sýrie
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Tanzánie
Thajsko
Tunisko
Turecko

Kolombo
Chartúm
Damašek
Madrid
Stockholm
Bern
Dáresalám
Bankok
Tunis
Ankara

Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Zdeno Litavský
Přemysl Košťák
Alois Řezník
Milan Školout
Jos. Krůžela
Jan Straka
Anatol Demucký
Michal Sorokáč*
Václav Jízdný
Pavel Džunda

Uruguay
USA
Velká Británie
Venezuela
Vietnam

Montevideo
Washington
Londýn
Caracas
Hanoj

Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Josef Hroch
Miroslav Houštecký
Jan Fidler
Zdeněk Pulec
Miroslav Kapoun

*) označeni chargé d’affaires
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Poznámka

Též gen. konzuláty
v Katovicích
a Štětíně

Též gen. konzulát
v Konstanci

Též gen. konzuláty
v Leningradě
a Kyjevě

Též gen. konzulát
v Istambulu

Též gen. konzulát
v Ho-Čiminově městě

Stát
Zaire
Zambie
Zimbabwe
OSN

Místo
Kinshasa
Lusaka
New York

ZÚ
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví
Velvyslanectví

Titulář
Rostislav Pilc
Jozef Gandel
Mirosl. Větrovec
Evžen Zápotocký

Poznámka

Nástup poslední komunistické vlády Ladislava Adamce v polovině října
1988, v níž se novým ministrem zahraničí stal Jaromír Johanes, nepřinesl do
vedení čs. diplomacie podstatných proměn. Johanes byl sice prvním kariérním diplomatem ČSSR (již počátkem šedesátých let působil na vyslanectví
v Londýně, později byl šéfem sekretariátu J. Hájka, v osmdesátých letech byl
velvyslancem v USA) jenž dosáhl ministerského postu, rozhodovací mechanismus včetně personálního obsazování zastupitelských úřadů ale i nadále –
až do konce režimu – zůstal mimo MZV a vládu na ÚV. Dosvědčovala to mj.
nominace někdejšího slovenského premiéra Petera Colotky ambasadorem do
Francie a někdejšího tajemníka ÚV Jos. Havlína ambasadorem do Polska.
Čs. diplomatický aparát měl ovšem v následujícím období projít díky úsporným opatřením nové vlády značným zeštíhlením, což vedlo mj. ještě v posledních měsících existence režimu k značným personálním změnám včetně
reálné či předpokládané výměny zhruba 30 velvyslanců. Do pádu režimu
v listopadu-prosinci 1989 však tento proces zdaleka završen nebyl, a polistopadová reprezentace již provedla obměnu diplomacie samozřejmě podle nových zásad a hledisek.

5. Epilog čs. diplomacie v ČSFR
Pád komunistického režimu, jejímž zpečetěním byl nástup nové vlády Mariána Čalfy, přinesla vzápětí i první, i když ne definitivní změny v dosavadní
čs. diplomacii. Prvním post-komunistickým ministrem zahraničí byl jmenován Jiří Dienstbier, někdejší zahraničně-politický komentátor a žurnalista
a po r. 1970 disident, který se – vedle prezidenta Václava Havla – stal hlavním tvůrcem prvních kroků polistopadové zahraniční politiky.51 Dienstbierovým převzetím FMZV 11. 12. 1989 byla zahájena postupná proměna čs. zahraniční služby do aparátu skutečně nezávislého, demokratického státu,

51) Dobré zrcadlo Dienstbierových názorů poskytuje budoucímu historikovi vedle jeho v předcházejících kapitolách mnohokrát citovaných memoárů (Od snění k realitě. Praha 1999) publikace:
Jana Klusáková a J. Dienstbier rozmlouvají nadoraz... Praha 1993; srov. též první díl pamětí J. ŠEDIVÉHO, Černínský palác v roce nula (Ze zákulisí polistopadové zahraniční politiky). Praha 1997.
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jejímž projevem musela být nutně rozsáhlá personální výměna jak na klíčových místech v MZV, tak na většině zastupitelských úřadů v zahraničí. Nové
vedení čs. diplomacie tak mj. hned v prvních měsících nového režimu odvolalo více než dvě třetiny dosavadních titulářů v zahraničí a do léta 1990 přinejmenším vážně narušilo síť komunistických agentů, existujících při čs. zastupitelských úřadech, i když napojení někdejších komunistických diplomatů
na agenturní sítě starého režimu nevyřešil zcela ani r. 1991 přijatý tzv. lustrační zákon, a problém fakticky zanikl až postupným vytvořením zcela nové,
již české diplomacie po rozdělení ČSFR. Na místo vzápětí propuštěných
(většinou formálně penzionovaných) komunistických kádrů byli pak přijati
lidé, zčásti vyhození z MZV při čistce počátkem sedmdesátých let, zčásti
muži z protikomunistické opozice, intelektuálové resp. specialisté pro určité
regiony, které začali rychle doplňovat úředníci mladší, nikterak nesvázaní se
starým režimem.52
Různorodost čs. diplomacie v tomto období nejlépe dokumentuje
skladba velvyslanců v klíčových státech, vyslaných tam novou vládou většinou v prvních měsících po převratu. Velvyslankyní v USA se stala ekonomka R. Klímová, disidentka s komunistickou minulostí (a první žena na
podobném postu v čs. diplomacii vůbec), velvyslancem v Velké Británii
K. Duda, koncem šedesátých let ambasador ve Washingtonu, velvyslancem
v SSSR R. Slánský iun., v Francii historik Jaroslav Šedivý, v Itálii publicista
M. Holub, atd. Prvním post-komunistickým velvyslancem v Bonnu se paradoxně stal někdejší Chňoupkův protežé M. Kadnár, kterého až poč. roku
1991 vystřídal exilový spisovatel J. Gruša, v Rakousku herečka M. Vášáryová, v Maďarsku slovenský literární vědec a hungarista R. Chmel. Na MZV
i vyslanecké posty ovšem své zástupce vyslaly (byť často dočasně) i nekomunistické strany nové koalice, řadu méně prominentních míst pak obsadili úředníci odchovaní komunistickým režimem, nezkompromitovaní ale
spoluprací s bezpečností či tajnou službou. Zvláště na středních stupních
úředního aparátu tito lidé až do konce ČSFR dominovali, aby – více na Slovensku než v České republice – zaujali důležité funkce i v diplomacii obou
„nástupnických“ států, jak ukazuje nejlépe kariéra Ed. Kukana, posledního
čs. delegáta u OSN, který se na několik let stal šéfem slovenské zahraniční
politiky.
Jedním z kroků nové čs. diplomacie byla mj. obnova diplomatických
52) K tehdejší atmosféře v Černínském paláci viz – vedle publikací cit. v předcházející poznámce –
např. J. DRÁBEK, Po uši v postkomunismu. Praha 2000, problému se ale dotkla i řada knih dalších, o článcích v denním tisku (samozřejmě různě orientovaných) ani nemluvě.
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vztahů se zeměmi, s nimiž komunistické Československo styky neudržovalo,
např. s Izraelem (únor 199053), Vatikánem (duben 1990), jižní Koreou, ale
též některými státy v tzv. třetím světě (Namíbie, Kamerun, Bahrajn, Omán,
Katar, atd.). Diplomatické vztahy byly navázány, resp. obnoveny i s některými mezinárodními organizacemi (IMF, NATO, 1990), ještě poč. r. 1992
byla pak zřízena i diplomatická zastupitelství také v některých státech rozpadlého SSSR, jako první v ukrajinském Kyjevě a běloruském Minsku (leden
1992).54 Takto rozšířená síť zastupitelských úřadů se pak, od ledna 1993,
stala základem diplomatického zastoupení jak České republiky, tak Slovenska, i když Praha i Bratislava přistoupily záhy k její nezanedbatelné redukci.
Dělba tohoto „federálního“ majetku, jakož i dalších přináležitostí po desetiletí budované čs. diplomacie, se nakonec stala jedním z hlavních úkolů posledního federálního ministra zahraničí, Jozefa Moravčíka, profesora mezinárodního práva na univerzitě v Bratislavě, který nastoupil do tohoto úřadu
po volbách v červnu 1992 v poslední čs. vládě Jana Stráského. S jejím funkčním obdobím, skončeným s rozdělením ČSFR k 31. prosince 1992, zanikla
i česko-slovenská diplomacie.

53) Již v srpnu 1990 bylo také obnoveno čs. velvyslanectví v Izraeli; srov. M. YEGAR, Československo – sionismus. Izrael. Praha 1997, s. 196.
54) Srov. přehledně v: J. VALENTA (ed.), Máme národní zájmy? Praha 1992, s. 240 nn.
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i texty dotýkající se takových složitých ekonomických aspektů, jako je teorie
optimální měnové oblasti ci vztah monetární a fiskální integrace.
Jako červená nit se knihou táhne autorova nedůvěra k sociálně inženýrským projektům a naopak víra v úspěch spontánních procesů; víra v suverenitu občana-voliče a nedůvěra k intelektuálům a byrokratům snažícím se obcházet vůli občanů a dychtivým budovat velké projekty za každou cenu.
Kniha může být cenným zdrojem inspirace nejen pro politology a ekonomy, ale i pro všechny občany, kteří jsou ochotni vnímat problémy v celé jejich šíri, realisticky. Koneckonců, evropská integrace je problém, který se
všech našich občanů bytostně dotýká, a jsou to právě občané-voliči, kteří
svojí politickou volbou rozhodují o procesu našeho přidružování k Evropské
unii a kteří také nakonec v referendu budou rozhodovat o našem případném
vstupu do této nadnárodní organizace.

Knihu lze objednat na
tel./fax: 02-21596451
email: cep@iol.cz
http://web.iol.cz/cep

ROBERT HOLMAN:

TRANSFORMACE ČESKÉ EKONOMIKY
v komparaci s dalšími zeměmi střední Evropy
Vydal CEP, prosinec 2000, 108 stran
Ekonomická transformace patřila v devadesátých letech k nejaktuálnějším
ekonomickým tématům a mezi ekonomy se o ni vedly nejostřejší spory. Dnes
již zájem o ni pomalu slábne a v ekonomických diskusích se prosazují nová
témata (například náš vstup do Evropské unie). Ale současně nastává doba,
kdy lze uplynulou transformační dekádu zhodnotit s dostatečným nadhledem a vidět ji ve zřetelnějších konturách.
Tato publikace si neklade za cíl popsat ekonomické události uplynulého
desetiletí v jejich úplnosti a detailu. Je to spíše příručka než hluboké a obšírné pojednání. Jejím cílem je podtrhnout základní a nejdůležitější rysy ekonomické transformace v České republice, pokud možno ve srovnání s jinými
postkomunistickými zeměmi střední Evropy, zejména s Polskem a Maďarskem. Nabízí určitý strukturovaný pohled na ekonomickou transformaci. Je
psána úsporným stylem a empirický materiál používá jen k dokreslení některých základních argumentů a hypotéz.
Transformace zde není chápána v širokém slova smyslu jako proces, který
překonává všechny deformace a nedostatky čtyřiceti let socialismu a který
nás přibližuje vyspělým zemím. Je chápána v užším slova smyslu jako přechod od socialistického systému založeného na centrálním plánování a kolektivním vlastnictví ke kapitalistickému systému založenému na tržní koordinaci a soukromém vlastnictví, jakkoli je (a dlouho ještě bude) náš „mladý“
kapitalismus hospodářsky málo výkonný a institucionálně nezralý.

Knihu lze objednat na
tel./fax: 02-21596451
email: cep@iol.cz
http://web.iol.cz/cep
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Jindřich Dejmek (1965) je samostatným vědeckým
pracovníkem Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze.
Zabývá se především dějinami mezinárodních vztahů
a zahraniční politiky Československa, současně pracuje
jako editor československých diplomatických dokumentů.
Jeho první kniha (Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta,
Praha 1998) se zabývala podrobně dějinami zahraniční
politiky Československa v letech 1936–1938, druhá
(Nenaplněné naděje: Československo a Velká Británie mezi
světovými válkami, v tisku) politickými a diplomatickými
vztahy Prahy a Londýna od mírové konference v Paříži
do německé okupace českých zemí r. 1939.
Publikoval též dva svazky Dokumentů zahraniční politiky
Československa z roku 1938 (2000–2001)
a více než pět desítek odborných studií a článků,
z části otištěných v zahraničí.
Externě učí na Filozofické fakultě UK v Praze.

