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Anotace 

     Bakalářská práce „Fenomén appeasementu jako koncepce britské zahraniční politiky 

vůči Japonsku“ se zabývá postoji Velké Británie vůči agresivním státům 

v meziválečném období. Text je založen na komparaci dvou teritoriálně odlišných pojetí 

politiky appeasementu se zdůrazněním dálněvýchodní dimenze. Práce se dělí do šesti 

kapitol, v nichž autor sleduje vznik, vývoj a proměnu provádění politiky appeasementu 

jak v Evropě, tak v Asii.  

     Zatímco první dvě kapitoly sledují vývoj britsko-německých vztahů v meziválečném 

období, závěrečné čtyři části se zaměřují na genezi britsko-japonských vztahů od 

počátku 20. století přes jejich proměnu ve 20. letech až po 30. léta, kdy Velká Británie 

musí přehodnotit svoji politiku vůči dálněvýchodnímu císařství. Závěr nabízí srovnání 

obou koncepcí a pojmenování rozdílů mezi oběma teritoriálně podmíněnými variantami 

appeasementu. 

     Celá práce je založena na obhajobě koncepce appeasementu jako politiky, kterou 

Velká Británie vůči Japonsku uplatňovala a uplatňovat i musela. Porovnání s německým 

případem, který je pro komparaci nutné zevrubně představit, nabízí velké množství 

paralel, které z této teze činí životaschopnou interpretaci britské zahraniční politiky vůči 

Japonsku. 

 

 

Annotation 

     The bachelor thesis „The phenomenon of appeasement as a concept of the British 

foreign policy towards Japan” deals with attitudes of Great Britain to aggressive 

countries in the interwar period. The text is based on comparison of two territorially 

different concepts of the appeasement policy with emphasize on its Far Eastern 

dimension. The thesis is divided into six chapters in which the author follows the origin, 
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development and change of performance of appeasement policy both in Europe and 

Asia. 

     Whereas the first two chapters focus on the evolution of Anglo-German relationship 

in the interwar period, the final four parts focus on the genesis of Anglo-Japanese 

relations since the beginning of the 20th century over the shift in the 1920s till 1930s, 

when Great Britain has to reconsider its policy towards the Far Eastern empire. The 

conclusion offers a comparison of both concepts and marks the differences between the 

two territorially dependent forms of appeasement. 

     The thesis is based on the defense of the concept of appeasement as a policy that the 

Great Britain exercised and had to exercise towards Japan. The German case is 

presented in detail in order to reveal a number of parallel with the latter. They make this 

interpretation of British foreign policy towards Japan viable. 
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meziválečné období 
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Kapitola 1. – Úvod do problematiky appeasementu 

 

1.1 - Struktura a cíle práce 

     Politika appeasementu prováděná Velkou Británií v meziválečném období je 

tématem, které vzbuzuje emoce i více než sedmdesát let po jejím ukončení. Jak se uvádí 

v práci historika Peijiana Shena, „appeasement je jedním z nejkontroverznějších témat 

při studiu dějin a mezinárodních vztahů“.1 To, že na toto téma vznikají stále nové knihy, 

které jsou i po tak dlouhé době schopné najít dosud neprobádané téma, pouze značí, jak 

komplexní a mnohovrstevnatý problém appeasement představuje. 

     Od druhé světové války prošla diskuse o appeasementu řadou stádií, došlo k mnoha 

přím historiků o podstatu problému a jeho hodnocení. Některé směry bádání o britské 

meziválečné politice nepřinesly žádné nové poznatky, jiné rozkryly dosud neznámá 

fakta, kterými se začali zabývat i jiní.2 Tato práce si nenárokuje být nikterak objevná, 

ale vydává se cestou, která je v celé šíři otázky appeasementu poněkud na okraji. 

     Jedná se o zkoumání tzv. dálněvýchodního appeasementu, neboli zavádění pojmů 

jako Mnichov nebo právě appeasement, tak úzce spjatých s evropskými reáliemi, do 

prostředí vzdáleného, cizího, asijského. Tato práce nabízí nezvyklý pohled na 

problematiku politiky, která má v českém prostředí jen ty nejhorší konotace a vzbuzuje 

kontroverze. Velmi často je appeasementu nebo jeho nejznámějšího „plodu“, Mnichova, 

užíváno jako historické paralely, ovšem v drtivé většině případů naprosto nesprávně.3 

Veřejnost proto nabývá dojmu, že appeasement znamená něco apriorně zlého, ovšem 

bez širší souvislosti a značně povrchně. 

     Časové zařazení appeasementu v Evropě se shoduje s nástupem Adolfa Hitlera 

k moci, přestože při bližším prozkoumání problému lze zjistit, že samotný nástup 

vzhledem k tehdejší britské politice přelomový nijak nebyl. Se záměrem zkoumat 

dálněvýchodní problematiku se tato práce zaměří na historii britsko-japonských vztahů 

od jejich první aliance z roku 1902. Nicméně hlavní podíl práce se bude věnovat 

                                                 
1 SHEN, Peijian: The Age of Appeasement: The Evolution of British Foreign Policy in the 1930s. Sutton 
Publishing, Stroud 1999, s. XXIV. 
2 Takto inspirativní byly kupříkladu historiografické práce v 70. letech, kdy autoři měli možnost pracovat 
s dosud neznámými zdroji z archivů úředních fondů, které uvolnilo rozhodnutí labouristické vlády 
Harolda Wilsona zkrátit „konzervační“ období těchto materiálů z padesáti na třicet let. DEJMEK, 
Jindřich: Britský appeasement: bilance půlstoletí trvající historiografické diskuse. Český časopis 
historický, 98, 1/2000, s. 134. 
3 RECORD, Jeffrey: Appeasement Reconsidered: Investigating the Mythology of the 1930s. Strategic 
Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle 2005, s. 46. 
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dvacátým a především třicátým letům s určitým přesahem do let čtyřicátých jak 

v Evropě, tak v Asii. 

     Co se plošného vymezení této práce týče, zaměřuje se především na Velkou Británii 

a její vztah s agresivními státy, zvláště s Německem a Japonskem. Ale protože 

v meziválečném období dosahuje Britské impérium svého vůbec největšího územního 

rozsahu, bude nutné se alespoň okrajově dotknout dominií. Na procesu usmiřování se 

zároveň nepřímo podílely i Spojené státy a nelze opomenout Čínu, na jejíž úkor 

Japonsko ve třicátých letech rozšířilo svou imperiální sféru, která zahrnovala velkou 

část východní a jihovýchodní Asie. 

     Ústřední část tohoto textu je pro přehlednost rozčleněna do dvou větších celků podle 

geografické polohy. V první části mé bakalářské práce, která se dělí do dvou kapitol, se 

rozebírá situace v Evropě, bez níž není možné pochopit souvislosti s japonským 

problémem. Zatímco v té první je sledována geneze britské politiky vůči novému 

poválečnému pořádku, v té druhé se ukazuje, jakým způsobem politici appeasement 

aktivně uplatňovaly vůči Německu. Závěr druhé kapitoly nabídne zamyšlení nad 

alternativami britské politiky v meziválečném období a definitivním opuštěním 

appeasementu po vypuknutí druhé světové války. 

     Druhá část práce, rozdělená do čtyř kapitol, se zabývá britsko-japonskými vztahy se 

stručným úvodem v druhé polovině 19. století a se stěžejní částí v meziválečném 

období. V pořadí třetí kapitola se vyrovnává s prvními společnými jednáními přes 

peripetie první světové války a poválečného uspořádání do konce 20. let. Ve čtvrté a 

páté kapitole rozebírám samotnou aplikaci appeasementu vůči Japonsku v první a ve 

druhé polovině 30. let. Poslední šestá kapitola nabídne pohled na opuštění politiky 

appeasementu i na Dálném východě a příchod války v Pacifiku. V závěru práce potom 

budou rozryty a podrobeny diskusi hlavní paralely a rozdíly evropského a asijského 

appeasementu jako analytické vyústění celé práce, k čemuž dopomůže komparace 

vybraných zdrojů zabývajících se danou problematikou. 

     Tato práce sleduje dva cíle. Zaprvé se snaží pojmout dálněvýchodní dimenzi 

problematiky appeasementu jako svébytný problém, který si zaslouží specifické 

zkoumání, a na půdorysu analýzy britsko-japonských vztahů načrtnout jeho genezi. 

Zadruhé se pokouší vymezit na základě zevrubné charakteristiky evropského a 

dálněvýchodního appeasementu paralely a rozdíly, které vyústí v obhajobu konceptu 

dvou odlišných přístupů k agresivním mocnostem 30. let. 
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1.2 - Rozbor literatury 

     Literatura k problematice appeasementu vychází od počátku 40. let 20. století, což je 

jedním z důvodů existence velkého množství knih, které o tomto fenoménu vzniklo. 

Tento fakt zároveň indikuje širokou základnu historiků, jejichž názory jsou v některých 

případech naprosto neslučitelné a protichůdné. Navíc se diskuse pochopitelně 

neomezuje pouze na britské ostrovy, ale je národnostně zabarvená, což zrovna v České 

republice má vzhledem k tématu specifické konotace. 

     Spisů na konkrétní část této otázky, a sice „dálněvýchodní appeasement“, který je 

naplní této bakalářské práce, bylo napsáno nespočet, proto nemám ani v nejmenším 

ambice představit vyčerpávající studii problému, nýbrž vhled do oblasti netypické pro 

zkoumání v českých, resp. evropských podmínkách na základě dostupné literatury. 

     Jako základní vodítko pro rozdělení literatury a zdroj inspirace pro získávání 

doposud neznámých relevantních materiálů mi posloužil článek Jindřicha Dejmka4 

mapující vývoj diskuse historiků o povaze appeasementu a souhrn stěžejních děl na 

dané téma. Pro základní orientaci v tématu pomohla klasická práce Martina Gilberta 

„The Roots of Appeasement“5, při jejímž čtení je ovšem nutné mít na paměti rok vzniku 

vzhledem k některým autorovým soudům. Práce proto z dnešního pohledu neposkytuje 

takovou analytickou hodnotu jako kdysi, ale jako základ pro strukturování práce této 

posloužila dobře. Významnou vadou přesto bylo její úzké zaměření na evropskou 

problematiku a prakticky nulový zájem o Japonsko. 

     Větší množství knih na téma globálního rozměru appeasementu, s nimiž pracuji, 

vzniklo až v sedmdesátých letech. Jedná se o kvalitní podrobné monografie, jejichž 

informační hodnota je vysoká a to přesto, že i v jejich případě se jedná už o publikace 

staršího data. Z autorů a jejich děl je nutné zmínit hlavně Williama Rogera Louise,6 

Peter C. Lowea7 a Ritchie Ovendalea.8 

     Ke konkrétnímu problému „dálněvýchodního appeasementu“ byly nejužitečnější dvě 

práce - v prvé řadě úvodní kapitola z knihy Peijiana Shena „The Age of Appeasement.“9 

                                                 
4 DEJMEK, Jindřich: Britský appeasement: bilance půlstoletí trvající historiografické diskuse. Český 
časopis historický, 98, 1/2000, s. 130 – 142. 
5 GILBERT, Martin: The Roots of Appeasement; Weidenfeld and Nicolson, London 1966. 
6 LOUIS, William Roger: British Strategy in the Far East 1919-1939. Clarendon Press, Oxford 1971. 
7 LOWE, Peter C.: Great Britain and the Origins of Pacific War: A Study of British Policy in East Asia 
1937-1941. Oxford University Press, Oxford 1977. 
8 OVENDALE, Ritchie: Appeasement and the English Speaking World: Britain, United States, the 
Dominions and the  Policy of Appeasement 1937-1939. University of Wales Press, Cardiff 1975. 
9 SHEN, Peijian: The Age of Appeasement: The Evolution of British Foreign Policy in the 1930s. Sutton 
Publishing, Stroud 1999. 
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Zadruhé je to práce Aleše Skřivana „Cestou samurajů“10, která sice není zaměřená 

výhradně na britskou politiku, ale rozborem japonské situace a přiblížením atmosféry ve 

30. letech přináší užitečný přesah, který mi umožnil komplexnější pohled na japonsko-

britské vztahy ve sledovaném období. 

     Shenova práce byla myšlenkově nejinspirativnější a nejužitečnější, jelikož 

podporovala mou tezi o významu dálněvýchodního appeasementu pro britskou politiku. 

Práci lze označit za velmi vyspělou i z toho důvodu, že nabízí komplexní rozbor 

problematiky tématu z hlavně vojensko-bezpečnostního hlediska, které je pro Japonsko 

naprosto zásadní. 

     Jako zajímavý zdroj se autorovi jevila práce Petera Nevillea „Hitler a 

Appeasement“11, která přestože není zdaleka vyčerpávající, nabízí pro českého čtenáře 

rozumné shrnutí problematiky appeasementu v jeho komplexnosti a variabilitě 

v poměrně čtivé formě. Pravdou ovšem zároveň je, že autor nezůstává nestranný a 

některé jeho názory mohou být přijímány problematicky. 

     Z použitých statí stojí za zmínku příspěvek Zdeňka Myslivečka, zaměřující se na 

appeasement konce 30. let vůči Japonsku.12 Jedná se o prakticky jediný článek, který se 

v českém prostředí věnuje intenzivněji problematice appeasementu vůči Japonsku, navíc 

v nevyhovujícím rozsahu vzhledem k tomu, že se zaměřuje pouze na léta 1937 – 1939. 

Přesto, právě pro danou kapitolu zabývající se touto dobou, byl článek naprosto 

stěžejním zdrojem. 

 

1.3 - Pojetí appeasementu 

     Pokud se v současnosti hovoří o britské zahraniční politice v meziválečném období a 

přijde řeč na appeasement, jeho hodnocení v neodborné diskusi pravděpodobně nebude 

pozitivní. Ještě dnes, tj. sedmdesát let poté, je politika appeasementu ve veřejném 

povědomí zapsána více než negativně. Jeho odkaz a poukazování na to, že někdo 

takovou politiku provádí, s sebou nese ty nejhorší konotace a obecně se má za to, že 

chování představitelů státu, kteří appeasement zastávali a prosazovali, bylo amorální, 

slabošské a hloupé. 

                                                 
10 SKŘIVAN, Aleš: Cestou samurajů. Themis, Praha 2005. 
11 NEVILLE, Peter: Hitler a Appeasement: Britský pokus zabránit druhé světové válce. Víkend, Líbeznice 
2008. 
12 MYSLIVEČEK, Zdeněk: Britský appeasement na Dálném východě v letech 1937 - 1939. Historický 
obzor, III. - IV. 2004, s. 80 – 91. 
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     Tento obraz představuje zjednodušující, symbolickou a téměř mytickou verzi 

mnohem obsáhlejší otázky appeasementu. Jeho souvislosti jsou pochopitelně 

komplikovanější a nejedná se pouze o přetřásanou mnichovskou zradu, za niž 

appeasement mnozí lidé často chybně zaměňují. Nelze tvrdit, že se britští politici 

meziválečného období vždy chovali s respektem vůči těm, kteří byli jejich jednáními 

postiženi,13 ale cíl, který sledovali, to jest dosažení plošného a trvalého mírového 

uspořádání, takové chování ospravedlňoval a omlouval nejednu politickou chybu. 

     Britská říše jakožto největší souvislý územní celek na světě (mezi světovými válkami 

nejrozsáhlejší v historii) sledovala ryze imperiální politiku, což znamenalo, že jejími 

hlavními záměry bylo udržení svého rozlehlého panství v celistvé podobě a kultivace 

vztahů v zájmových sférách. Proto měla problém v lokálních konfliktech v  oblastech, 

které pro ni nebyly zajímavé, adekvátně reagovat a řešit sporné otázky, protože jako 

globální hráč na ně nahlížela z poněkud odlišné perspektivy. Zároveň je důležité zmínit, 

že na rozhodování britské vlády měly jednotlivé části impéria neopomenutelný vliv.14 

     Politika appeasementu se nevyvinula okamžitě a jak vyplývá z prací na toto téma, 

není přímým plodem 30. let, ale její geneze a vývoj jsou staršího data. Zároveň to ale 

znamená, že se jedná o způsob chování, který vychází z určitých předpokladů, a není to 

politika, která by vznikla jako důsledek okamžité krizové situace. Snaha udržet mír 

vycházela z odkazu první světové války, která zanechala Evropu v troskách, a 

v britských diplomatech zakořenilo přesvědčení, že podobná událost se již nikdy nesmí 

opakovat. „Appeasement vznikl z nedostatku sebevědomí a rozhodnutí nikdy se znovu 

nenechat zavléci nebo vstoupit bezděčně do války.“15 

     Když se myšlenka zabránění válce spojila s ideou postupného odzbrojení, 

isolacionismem tradičním pro 19. století a oblíbenou rolí arbitra, vznikla v britském 

prostředí politika appeasementu, která uplatněním morálních hledisek v diplomacii měla 

trvale zabránit vypuknutí nového celosvětového konfliktu. Důležitým garantem měla 

být Společnost národů jako světový orgán kontroly, který by měl patřičné prostředky na 

uvalení sankcí vůči agresivním státům. Velká Británie by tak skrz ni jako mocný stát 

vedla politiku, která vycházela z ideje, že nová válka rozměrů první světové nikdy 

znovu nepřijde. Uplatňování appeasementu z pozice síly by pro ni určovalo roli 

                                                 
13 Například Peijian Shen ve své práci otevřeně říká, že sympatie britských politiků byly na straně 
utlačovatelů, nikoli utlačovaných. SHEN, Peijian: The Age of Appeasement … , s. XIII. 
14 To se týká především dominií, jejichž zájmy v Evropě, a zejména v některých jejích částech, byly 
prakticky nulové. Místo toho se snažila Brity nabádat k větší aktivitě jinde ve světě (např. Austrálie a 
Nový Zéland a jejich strach z Japonska apod.) 
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rozhodčího ve sporech, které by se řešily na bázi morálky. Osvícené myšlenky se 

bohužel tváří v tvář meziválečné realitě neprosadily a appeasement jako morální a 

mírová politika ve 30. letech musela ze svých cílů slevit. 

     Hospodářská krize začátku 30. let a nedořešené problémy versailleského uspořádání 

byly pouze základními charakteristikami nálady, kvůli níž se nakonec ctnostná politika 

Velké Británie zdiskreditovala. Nacionalismus a militaristické tendence způsobily růst 

agrese a válečného úsilí po celém světě. V průběhu 30. let se vyprofilovaly tři hlavní 

agresivní mocnosti (v Evropě Německo a Itálie a v zámoří Japonsko), které začaly 

ohrožovat Britské impérium a s nimiž bylo nutné navázat dialog o vyřešení vzájemných 

problémů a uklidnění jejich výbojné povahy. Království však nemělo prostředky na to, 

aby si mohlo dovolit vedení politiky z pozice síly, protože ho krize poškodila stejně 

silně jako ostatní státy a také proto, že jak vojenská, tak námořní síla Britů postupně 

upadala vzhledem k dodržování tzv. desetiletého pravidla o výdajích na obranu. (viz 

kapitola 5.2)  

     Kamenem úrazu pro britskou politiku byla především revize versailleské smlouvy. 

Na základě poválečného mírového uspořádání vzniklo mezi evropskými státy 

paradoxně ještě více třecích ploch než před první světovou válkou a německé 

připomínky patřily k těm nejzávažnějším. Když se proto v lednu 1933 dostal k moci 

Adolf Hitler, který si vytkl za cíl změnit versailleský systém, evropští diplomaté brali 

jeho slova vážně. Vzhledem k tomu, že Britové měli tendenci nahlížet na zahraniční 

politiku skrz morálku, tak již v roce 1919 namítali, že změny uspořádání budou nutné, a 

sami na nich byli ochotni participovat. 

     Slova Martina Gilberta, že „appeasement a [versailleská] smlouva byly spojeny 

neoddělitelně“16, jsou však platná především pro Německo a ne už tolik pro Itálii a 

Japonsko, které sice stály na straně vítězů při mírových uspořádáních a na rozdíl od 

Německa získaly, ale jejich očekávání nebyla naplněna, což se týkalo zejména jejich 

územních nároků. V případě Japonska tento pocit zklamání posiloval tradiční 

militarismus a nedostatek zdrojů a prostoru v přelidněném dálněvýchodním císařství. 

Expanze a agresivní politika vůči slabším státům se stala obecným znakem pro všechny 

tři státy a problémem, který Společnost národů a její členové nebyli schopni adekvátně 

vyřešit. 

                                                                                                                                               
15 GILBERT, Martin: The Roots of Appeasement; Weidenfeld and Nicolson, London 1966, s. 9. 
16 ibid., s. 56. 
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     Ve 30. letech museli Britové svou zahraniční politiku usměrňovat a omezovat podle 

svých momentálních vojenských možností více než kdy dřív, protože možnost války se 

opět ukázala být reálnou. Appeasement z pozice síly nebyl dále možný a zcela se jej 

vzdát bylo nad síly politiků, kteří žili v určitém stereotypu, jejž nechtěli nebo nemohli 

porušit. Nový politický směr se v Británii projevoval od krize v Mandžusku, ale první 

faktický krok k appeasementu z pozice slabosti představovala až Anglo-německá 

námořní smlouva z roku 1935, která jednostranně revidovala versailleskou smlouvu. 

     Závažnou otázkou v problematice appeasementu je role Nevilla Chamberlaina jako 

jeho nejznámějšího představitele. Chamberlain se často portrétuje jako hloupý politik, 

který ve všem naletěl Hitlerovi. To je však velmi zkreslená představa o muži, který se 

vypracoval na post britského premiéra. Kupříkladu jeho vedení konzervativní strany a 

kabinetu rozhodně nenaznačovalo sklon k pochybnostem a nejistotě, ale vykazovalo 

určité autoritativní rysy.17 

     Správnější by bylo dát za pravdu historikům, kteří tvrdí, že jeho aktivita a činnost ve 

vládě byla mnohem důležitější a komplikovanější, než jak se může z předchozí 

zjednodušující interpretace zdát. Je možné, že Hitlera opravdu podcenil, nicméně i jeho 

víra v zachování míru měla své limity a přes praktikování usmiřovací politiky 

podporoval už od doby, kdy zastával post ministra financí, navyšování britských 

zbrojních nákladů (byť ne do té míry, jak by si například některé části impéria 

představovaly). Navíc důležitou myšlenkou je, že i když appeaseři byli ochotni 

nabídnout mnoho, existovala určitá mez (strategická, morální, vycházející z politické 

reality), za kterou už nebyli ochotni jít (také proto, že Hitler byl principiálně 

neusmiřitelný)18 a pod dojmem německé agresivní politiky v určité chvíli poskytli 

záruky i státům, kterým by je nikdy dříve neudělili.19 

 

     V pojetí této práce je appeasement syntézou několika přístupů a v průběhu 

meziválečného období se značně proměňuje. Základní rámec vychází z pojetí 

appeasementu historika Martina Gilberta, který spatřuje jeho kořeny v první světové 

                                                 
17 Tento rys podrobněji rozebírá ve své práci R. A. C. Parker, například ve stati o vztazích mezi Nevillem 
Chameberalainem a Anthonym Edenem. PARKER, R.A.C.: Chamberlain and Appeasement: British 
Policy and the Coming of the Second World War, Macmillan, Basingstoke 1993, s. 93 – 123. 
18 RECORD, Jeffrey: Appeasement Reconsidered … , s. 40. 
19 Lidé kolem premiéra Chamberlaina začali měnit názor na zahraniční politiku hitlerovského Německa 
po událostech z března 1939, kdy vyšlo najevo, že jejím cílem není pouze soustředit Němce v rámci 
jednoho státu, ale expandovat do  východní Evropy na úkor neměmeckých národů. 
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válce a jednáních o míru ve Versailles.20 Dvacátá léta hodnotí jako éru appeasementu 

v ideální formě, což je předpoklad, který tato bakalářská práce s dílčími výhradami 

přejímá. 

     Koncept appeasementu dále formuje pro podstatu této práce zásadní teze, kterou 

používá Peijian Shen - o primátu dálněvýchodního appeasementu před evropským a o 

vzájemné provázanosti, inspiraci a interakci. Zároveň se jedná o možnou argumentaci 

vůči těm autorům, kteří dálněvýchodní dimenzi problému věnují malý nebo žádný 

prostor, a provokativní tezi A. J. P. Taylora o neexistenci druhé světové války vzhledem 

k tomu, že probíhaly dva separátní konflikty na dvou koncích světa.21 Shenova idea 

zařazuje prvopočátek tzv. appeasementu z pozice slabosti již do mandžuské krize a 

uznává jej jako inspirační zdroj pro jednání s agresory v Evropě. S uvedeným 

konceptem tato práce z větší části souhlasí, i když vůči některým Shenovým závěrům se 

vymezuje kriticky. 

     Třetí myšlenka, která doplňuje koncepci appeasementu v této práci, se zaměřuje na 

ukončení britské usmiřovací politiky, které je sice v  Evropě ohraničeno rokem 1939, 

ale v Asii tou dobou žádný takový zlom nenastává. Zatímco formální vyvrcholení 

appeasementu vůči Německu představuje mnichovská dohoda, vůči Japonsku takové 

hledisko přijmout nelze. Proto tato politika  existuje v evropskými událostmi podmíněné 

podobě v Asii i nadále až do vypuknutí války v Pacifiku, čímž se tato práce zabývá ve 

své poslední kapitole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Přestože tuto tezi vyřkl již v 60. letech, někteří současní historici se k ní obrací dodnes. 
21 Allan J.P. Taylor – britský historik, který na začátku 60. let proslul svou kontroverzní knihou „The 
origins of the Second World War.“ TAYLOR, A. J. P.: Příčiny druhé světové války, Perfekt, Bratislava 
2005, s. 37. 
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Kapitola 2. – Vývoj appeasementu v Evropě do konce 20. let 20. století 

 

2.1 - Historické předpoklady a východiska appeasementu v Evropě 

     Velká Británie vždy byla státem, v jehož politickém rozhodování hrály zahraniční 

zájmy nezanedbatelnou úlohu. Více než kdy jindy se tento rys projevil v 19. století a v 

první polovině století následujícího. Právě po první světové válce dosáhla Británie 

největší územní expanze a její impérium bylo rozprostřené ve větší či menší míře na 

všech kontinentech s různou úrovní zainteresování v příslušných regionech. 

     Kromě samotných imperiálních území ovládaných přímo nebo nepřímo 

(prostřednictvím místních elit) navíc existovalo neformální impérium, jehož vazby na 

britskou korunu fungovaly na ekonomické bázi. Tento vztah vznikl na základě velice 

těsných obchodních styků s Brity v průběhu 19. století a zahrnoval například některé 

státy Jižní Ameriky nebo Čínu. Těmito vazbami byl britský vliv ve světě před první 

světovou válkou fakticky ještě masivnější, než je možné vyčíst ze soudobých map. 

     Územní rozsah s sebou pochopitelně přinášel problémy hlavně zahraničněpolitického 

a vojensko-bezpečnostního rázu, které byla britská vláda nucena řešit. Největší 

nebezpečí v této době přicházelo od ostatních evropských mocností, které mohly 

Británii hlavně v koloniích úspěšně konkurovat. To byl příklad hlavně Francie a ke 

konci 19. století i Německa. Mnohem podstatnějším rysem, který se později 

v meziválečném období ukázal jako zásadní a jehož kořeny lze najít v 19. století, je 

malý zájem o dění přímo v Evropě, resp. v některých jejích částech.22 

     Co se nejdůležitějších hráčů na kontinentě týče, hlavním soupeřem byla v této době 

Francie. Proto lze hovořit o tom, že Britové vlastně uvítali, když ji Němci v roce 1871 

porazili, a to i přesto, že jim v Evropě vyrostl nový soupeř. Z tohoto pohledu britská 

politika rovnováhy sil na kontinentě fungovala bez problému a Impérium navíc ze své 

pozice nemělo ani potřebu uzavírat alianční smlouvy. 

     Na začátku 20. století se situace začala pomalu měnit a pod tlakem posilování 

Německa, Spojených států, Francie a Ruska cítili Britové nutnost získat spojence pro 

případné měření sil. Jako vhodný kandidát se nabízelo vzdálené Japonsko, rychle se 

rozvíjející stát s expanzivním potenciálem, nemalým námořnictvem a výhodnou 

                                                 
22 Tvrzení, že Velká Británie v 19. století zastávala vůči Evropě přísně izolacionistickou politiku, je 
možné napadnout vzhledem k podpoře několika národních hnutí a participaci na válkách nebo tlaku na 
některé státy. Více jí vyhovovala role mentora nebo arbitra. viz SCHROEDER, Paul W.. Munich and the 
British Tradition. In: Adams R. J. Q. (ed.), British Appeasement and the Origins of World War II. 
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polohou pro případný konflikt s Ruskem.23 Přes všechny strategické klady, které taková 

aliance poskytovala, s ní konzervativní britské obyvatelstvo nebylo příliš spokojeno, 

jelikož se tak v jejich očích oslabovalo postavení Impéria jako suverénního útvaru. 

Zánik aliančního vakua vedl Brity k usmíření i s tradičním nepřítelem, Francií, a 

k podpisu spojenecké smlouvy. Posléze se totéž opakovalo s nevypočitatelným Ruskem, 

což v Británii také nebylo přijímáno příliš radostně. Ziskem těchto dohod bylo 

vymezení koloniálních sfér a uznání územních nároků v konfliktních oblastech. 

     Další důležitý důvod, proč se Británie pustila do aliančních jednání, představovalo 

její oslabení vůči ostatním impériím. Zatímco se v druhé polovině 19. století mohla cítit 

díky své výsadní pozici v bezpečí, zvětšování konkurenčních loďstev (obchodních i 

válečných) a hlavně jejich technologický posun, který učinil existující loďstva 

překonaná a nekonkurenceschopná, ji začínal ohrožovat.24 Krom toho se britští politici 

dívali s krajní nelibostí na snahy některých států (hlavně Německa od 90. let 19. století) 

stupňovat územní požadavky na některá dosud nekolonizovaná území. 

     Z pohledu geneze politiky appeasementu již před první světovou válkou je užitečné 

zmínit použití této strategie vůči Spojeným státům mezi lety 1896 – 1903.25 Velká 

Británie ustoupila a z pozice silného státu odstínila nebezpečí plynoucí ze střetu s USA 

uznáním jeho nároků v obou Amerikách. Protože žádný požadavek (uznání aljašsko-

kanadské hranice, souhlas se stavbou průplavu napříč střední Amerikou, urovnání 

hraničního sporu mezi Britskou Guayanou a Venezuelou atp.) nepředstavoval žádné 

okamžité bezpečnostní riziko a nezasahoval do důležitých britských zájmových sfér, 

obě strany velmi získaly. Velká Británie učinila ze Spojených států svého přítele, 

v budoucnu i spojence, a mohla si dovolit vyklizení válečného námořnictva z celé 

západní polokoule. 

     První světová válka představuje pro Velkou Británii zásadní předěl. 

Zahraničněpolitické směřování státu jí bylo zásadně ovlivněno, zkušenost obyvatel 

Impéria se odrazila v požadavcích na vládu, aby se něco podobného již nikdy 

neopakovalo. Válka přinesla lidem utrpení a zkázu, ti, co bojovali ve Flandrech, se 

vraceli s otřesnými vzpomínkami, a obraz jatek na Sommě byl u veřejnosti živý ještě 

                                                                                                                                               
Heath, Toronto 1994, s. 8 – 10.; DOERR, Paul W.: British Foreign Policy, 1919-1939: Hope for the Best, 
Prepare for the Worst; Manchester University Press, Manchester 1998, s. 5. 
23 GILBERT, Martin: The Roots of Appeasement … , s. 17. 
24 DOERR, Paul W.: British Foreign Policy, 1919-1939 … , s. 4. 
25 RECORD, Jeffrey: Appeasement Reconsidered … , s. 10. 



  

 18 

dlouho po ukončení bojů.26 Dalekosáhlým důsledkem specifickým pro Velkou Británii 

byla ztráta značné části mladé „upper class“ ve francouzských zákopech, což negativně 

ovlivnilo celé meziválečné období.  

     Také mnozí politici nastupující generace zažili válku na vlastní kůži (kupříkladu W. 

Churchill, A. Eden, H. Macmillan a mnozí další)27 nebo je zasáhla zprostředkovaně 

(bratranec Nevilla Chamberlaina padl na frontě ve Francii).28 Zkušenost s válkou proto 

u mnohých hrála roli při prosazování jejich záměrů v poválečných letech. U starší 

generace se to projevilo při sepisování Versailleské mírové smlouvy a plánu na nové 

evropské a světové uspořádání. 

 

2.2 - Versailleské mírové uspořádání a vývoj ve 20. letech 

     V listopadu 1918 skončila v Evropě první světová válka, konflikt, který 

předznamenal budoucí éru a z nějž vzešel nový světový pořádek. Určitou změnu 

naznačovalo už vyhlášení Čtrnácti bodů prezidenta Wilsona v lednu 1918 a plně se 

tento nový směr projevil při pařížských jednáních o rok později. Mírová konference 

měla za cíl uklidnit zjitřenou situaci, potrestat viníky a vytvořit podmínky pro to, aby se 

válka podobných  rozměrů už nikdy nemohla opakovat. 

     Versailleská jednání už v roce 1919 nesla zárodky budoucích krizí a problémů. 

Nejtypičtějším znakem se stala absence dvou důležitých států, Německa a Ruska, které 

k jednáním nebyly přizvány. V případě Ruska je to ještě pochopitelné. V zemi probíhala 

občanská válka a místní nepřehledné situaci na západě nikdo příliš nerozuměl. Bylo sice 

k dispozici sovětské vedení, jež by mohlo stát na konferenci adekvátně zastupovat, ale 

neuznání nového režimu ostatními státy a uzavření separátního míru s Německem 

v březnu 1918 něco takového nepřipouštěly. 

     V případě Německa, které mělo být nakonec označeno za hlavního viníka, se jednalo 

zejména o gesto, které vyznělo především populisticky. Už v této době se však ozývaly 

kritické hlasy namítající, že podobný přehnaně ponižující akt bude mít nedozírné 

následky, a žádaly o mírnější nakládání s poraženým.29 

     Co se smlouvy s Německem týče, jako nejpalčivější problémy se jevily zejména 

nechvalně známý paragraf 231 a jím zdůvodněná povinnost platit reparace, přítomnost 

                                                 
26 DOERR, Paul W.: British Foreign Policy, 1919-1939 … , s. 22. 
27 NEVILLE, Peter: Hitler a Appeasement: Britský pokus zabránit druhé světové válce. Víkend, Líbeznice 
2008, s. 16. 
28 GILBERT, Martin: The Roots of Appeasement … , s. 21. 
29 ibid., s. 35. 
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německé císařské armády mimo území Německa v době konce války a vznik 

německých menšin na území nových malých států ve středovýchodní Evropě (což bylo 

v rozporu s právem na sebeurčení zakotveném ve Čtrnácti bodech prezidenta Wilsona). 

     Německo se však v roce 1919 necítilo poraženo a ani plně zodpovědné za rozpoutání 

války. Dojednaná smlouva byla plodem diktátu vítězů a vypjatého nacionalismu, který 

dlouhá léta války živily místní propagandistické orgány. Německo s takovými výsledky 

konference zásadně nesouhlasilo a již od počátku usilovalo o revizi, kterou považovalo 

za spravedlivou a dlouhodobě nutnou, či dokonce nevyhnutelnou. 

     Velká Británie během jednání o mírové smlouvě s Německem poněkud ztratila 

iniciativu ve prospěch Francie, protože David Lloyd-George začal pochybovat o 

přísných podmínkách, které se pro Německo připravovaly. Nejvýrazněji se toto 

přesvědčení projevilo v memorandu z Fontainebleau, které Lloyd-George vydal se 

svými spolupracovníky v březnu 1919.  

     Britská delegace v něm vyjádřila několik přání, jejichž splnění by zajistilo klidnější 

budoucnost: Zaprvé aby po středovýchodní Evropě nevznikaly nadbytečné německé 

menšiny, zadruhé aby nebyl uzavřen takto krutý mír, protože jakmile se Německo 

zotaví, bude požadovat odvetu a zatřetí aby Společnost národů byla nezaujatým 

arbitrem ve věcech míru a vyžadovala celosvětové odzbrojení.30 Francouzský premiér 

Clemenceau memorandum přijal velice chladně a v tomto prvotním neporozumění byly 

již zárodky pozdějšího britsko-francouzského rozkolu. Britové navíc argumentovali tím, 

že Německo nebylo fakticky poraženo, protože před uzavřením příměří nevstoupila 

noha dohodového vojáka na německé území, tudíž Němci nebudou ochotni přijmout 

„trestající mír.“ 

     Stanovisko britské delegace k německé otázce bylo sice smířlivější, nicméně se 

neshodovalo s názory veřejnosti a spojenců. Zároveň existovala skupina intelektuálů, 

politiků a úředníků, kteří se stavěli vůči výsledkům jednání velice skepticky. 

Nejznámějším kritikem byl bezpochyby John Maynard Keynes, který ve své knize 

„Ekonomické důsledky míru“ politickou reprezentaci nešetřil a velice trefně 

pojmenovával problémy, které později přejali zastánci appeasementu s cílem řešit je 

nebo alespoň revidovat.31 Spousta z těch, kteří své názory sdělovali veřejně, zároveň 

apelovala na morální principy a nebezpečí mstivého míru pro budoucí vztahy. 

                                                 
30 DOERR, Paul W.: British Foreign Policy, 1919-1939 … , s. 48. 
31 NEVILLE, Peter: Hitler a Appeasement … , s. 20. 
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     V prvních poválečných letech začal být francouzský postoj k Německu na obtíž a 

nejpozději do rúrské krize ztratili Francouzi u britské veřejnosti veškeré sympatie. Tou 

dobou byla válečná koalice v troskách. Již dříve utrpěla poté, co se Spojené státy 

distancovaly od evropských bezpečnostních záležitostí. Navíc Itálie z poválečného 

uspořádání vytěžila podstatně méně, než očekávala, což vedlo ke zklamání, na němž se 

přiživil fašismus a z kterého se zrodila diktatura Benita Mussoliniho. 

 

     Organizací, která měla na celé meziválečné období určující vliv a která se měla stát 

garantem trvalého mírového uspořádání, byla Společnost národů, jejíž založení 

předznamenávaly příslušné články Versailleské mírové smlouvy. Jejími oporami měly 

být dohodové mocnosti, jejichž přítomnost ve vedení této organizace by zaručovala 

autoritu a patřičnou sílu vůči těm, kteří by jednali proti ustanovením Společnosti.  

     Jak se ale záhy po válce ukázalo, kupříkladu Spojené státy nebyly ochotny se jakkoli 

vázat a podílet na globální kolektivní bezpečnosti a raději se brzy po válce stáhly do své 

sféry vlivu. Nepřistoupení klíčového partnera a států, jichž by se naopak mohl týkat 

postih (Německo a Rusko), už od počátku značně omezovalo manévrovací možnosti 

Společnosti. 

     Velká Británie přesto po válce mohla převzít post diplomatického lídra na 

všemožných konferencích, které bylo nutné svolat vzhledem k množství dosud 

nevyřešených problémů. Z pohledu poválečného uspořádání a kořenů appeasementu 

byla podstatná washingtonská konference ukončující válku v Pacifiku a zabývající  se 

kromě jiného odzbrojením, resp. omezením námořního zbrojení. 

     Jeden z cílů konference se týkal parcelace německého koloniálního panství v Asii a 

Pacifiku, z čehož přes odpor Spojených států a s podporou Velké Británie profitovalo 

Japonsko.32 Zároveň byly nastaveny limity na množství lodí, výtlak a výzbroj, což 

oficiálně dovolovalo Japonsku mít k dispozici dvě třetiny toho, co mohly používat 

Spojené státy a Velká Británie. 

     Co ne úplně pozitivně poznamenalo vztahy Britů s Japonci, bylo vypovězení 

smlouvy z roku 1902, kterou doposud Britové obnovovali každých pět let. Zatímco 

dohoda z roku 1902 byla hodnocena jako prozíravý krok a diplomatické vykročení do 

                                                 
32 DOERR, Paul W.: British Foreign Policy, 1919-1939 … , s. 63. 
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20. století,33 její vypovězení pod tlakem USA jako fatální oslabení síly na Dálném 

východě.34 (viz kapitola 4) 

     Důležitou událostí první poloviny 20. let, která posunula Velkou Británii blíže k 

revizionistickému pohledu na Versailleskou smlouvu, byla rúrská krize, která 

znamenala definitivní politický rozkol ve francouzsko-britských vztazích. Britové 

hodnotili francouzské chování jako šikanu a nesystémové řešení, zatímco se začali 

zastávat Německa jako oběti. Už během krize britští politici jednali s německými 

představiteli a poté, co napjatou situaci uklidnily svou intervencí Spojené státy, došlo 

k domluvě o spolupráci, která vyústila v Dawesův plán a smlouvu z Locarna, dva zářné 

příklady evropského appeasementu.35 

     Tyto dvě dohody předznamenaly období optimismu, které ovšem nemělo dlouhého 

trvání. Smlouva z Locarna z roku 1925, v níž Německo přislíbilo garanci své západní 

hranice s Francií a Belgií, bylo považována v západní Evropě spíše za úspěch, přestože 

už tehdy kritici namítali absenci východních záruk. Společnost národů zároveň přijala 

Německo za svého nového člena a v Evropě zavládlo pozitivní myšlení. Četná 

diplomatická jednání podnítila vznik iniciativ navrhujících užší propojení států, nových 

smluv o přátelství a objevily se i pokusy o uspořádání plošné odzbrojovací konference. 

Hrozba extremismu dočasně pominula a v Evropě nepanovalo takřka žádné napětí. Mezi 

lety 1925 – 1930 byl duch Locarna v Evropě brán opravdu vážně.36 

     Bohužel většina z těchto plánů ztroskotala na neochotě podílet se a být vázán, což je 

případ Briand-Kellogova paktu ze srpna 1928, který sice byl přijat, ale vzhledem 

k vágním formulacím, obsaženým ve stanovách, ho nikdo nepovažoval za závazný. 

Britové si dokonce vymohli výjimku, aby se pro ně vztahoval pouze na Evropu.37 

Neochota mocností pramenila ze špatné vnitropolitické situace, která se od války 

zlepšovala jen pozvolna. Raketový ekonomický růst vyvažovala nestabilita, chudoba a 

dílčí krize, což mělo zanedlouho mít na svět významný dopad. 

 
 
 
 
 

                                                 
33 JUDD, Dennis: Impérium: Britská imperiální zkušenost od roku 1765 do současnosti. BB Art, Praha 
1999, s. 165. 
34 DOERR, Paul W.: British Foreign Policy, 1919-1939 … , s. 64. 
35 GILBERT, Martin: The Roots of Appeasement … , s. 104. 
36 ibid., s. 119. 
37 ibid., s. 119. 
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Kapitola 3. – Aplikace appeasementu vůči Německu 

 

3.1 - Počátek 30. let a vzestup usmiřovací politiky 

     Určujícím mezníkem pro vývoj meziválečného období byl říjen 1929, kdy došlo ke 

kolapsu na newyorské burze a následnému vypuknutí hospodářské krize. Ta se 

z Ameriky zakrátko přesunula i do Evropy, kde s ní státy zpočátku bojovaly stejně 

marně jako USA. Důsledky pro společnost byly drtivé. Snížil se objem obchodu, začaly 

se uzavírat průmyslové závody a výrazně vzrostla nezaměstnanost. Politika 

protekcionismu, kterou přijala i Velká Británie, jinak zarputilá zastánkyně volného trhu, 

situaci ještě více zkomplikovala a krizi prodloužila. Ve společnosti se navíc začaly 

dostávat ke slovu jak levicové, tak pravicové extremistické strany, které nabízely 

jednoduchá řešení a jimž lidé byli ochotni naslouchat. 

     Německo bylo krizí zasaženo velice silně, na což se v Británii dívali s nevolí. 

Demontáž demokratického systému prezidentem von Hindenburgem na základě článku 

48 Výmarské ústavy v roce 1930, vysoká nezaměstnanost a růst pravicových a 

levicových extremistických stran nepředstavovaly do budoucna optimistickou vizi 

vývoje.38 V květnu 1930 vypracoval nový stálý státní podtajemník (Permanent Under-

Secretary of State for Foreign Affairs) Robert Vansittart memorandum, v němž se 

zabýval možným budoucím politickým vývojem v Německu a vytyčil několik cílů, jichž 

by mohlo chtít nové vedení dosáhnout. Jako příklady uvedl získání kolonií, anšlus 

Rakouska, znovuvyzbrojení, aby bylo dosaženo alespoň parity s Polskem, a jako 

důsledek nově nabyté síly zásadní úprava polsko-německé hranice.39 Přestože 

Vansittartův názor patřil ve Foreign Office k těm pesimističtějším a lze jej přičítat jeho 

antiněmectví,40 analýza, kterou vypracoval, se ukázala být až překvapivě přesnou. 

     Do povědomí britské společnosti se s nástupem krize vrátilo slovo appeasement a 

opět ve spojitosti s Německem. U zainteresované veřejnosti silně rezonovalo utrpení 

Němců a hlasy volající po revizi Versailleské smlouvy, což působilo na morálku řady 

Britů. Mezi politiky se dokonce začalo uvažovat o počáteční kompenzaci v podobě 

navrácení Tanganiky, nebo Toga.41 

                                                 
38 McDONOUGH, Frank: Hitler, Chamberlain and Appeasement. Cambridge University Press, 
Cambridge 2002, s. 13. 
39 GILBERT, Martin: The Roots of Appeasement … , s. 127. 
40 THOMPSON, Neville: The Anti-Appeasers: Conservative Opposition to Appeasement in the 1930s. 
Clarendon Press, Oxford 1971, s. 44. 
41 GILBERT, Martin: The Roots of Appeasement … , s. 129. 
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     Definitivní změna směru politiky vůči Německu nastala v roce 1931, kdy po 

mezinárodním zákazu celní unie s Rakouskem a pádu banky Creditanstalt Britové 

iniciovali uspořádání konference v Lausanne v roce 1932, kde by se definitivně vyřešila 

otázka reparací. Jednalo se o snahu, jak si naklonit Němce a sebrat argumenty nacistům, 

kteří už dříve desinterpretovali a poškodili obraz Youngova plánu u německé veřejnosti. 

Ani jedno se však nepovedlo, protože se jednání uskutečnila příliš pozdě. 

     První ohnisko konfliktu a problémů, které zásadním způsobem narušilo mírové 

uspořádání, se překvapivě neobjevilo v Evropě, nýbrž na Dálném východě. Na Japonsko 

hospodářská krize dolehla velice silně, což způsobilo změny na vnitropolitické scéně. 

Nové vedení jako propagandistický krok a snahu vyrovnat se s domácími problémy 

zahájilo expanzi do severovýchodní Číny, kde ustavilo loutkový stát Mandžukuo. 

Zároveň silným impulsem byly výsledky Londýnské konference o námořním 

odzbrojení, jež se konala na podzim 1930. Spojené státy se na ní dohodly s Velkou 

Británií na omezení množství lodí, což se vzhledem k washingtonské smlouvě z roku 

1922 dotýkalo i Japonska, kde politici rozhodnutí USA a Velké Británie odsoudili. 

     Mandžuská krize zároveň představovala první zatěžkávací zkoušku pro Společnost 

národů, během níž měla příležitost dokázat, že je schopná adekvátně řešit mezinárodní 

konflikty. Jak se následně ukázalo, bez širší podpory velmocí Společnost nezmohla 

proti agresorovi vůbec nic. Spojené státy a Sovětský svaz nebyly vázány rozhodnutími 

Společnosti národů a krom toho měly svých problémů dostatek. Němci a Italové 

v Mandžusku neměli žádné cíle a Francii by vyhovovalo udržení statu quo v regionu, 

ale ne za cenu války na Dálném východě. 

     Proto jediný, kdo fakticky disponoval prostředky pro zásah na tak vzdáleném místě, 

byla Velká Británie, která se k takové akci ovšem stavěla velice rezervovaně. Namítala 

například, že její námořní základna v Singapuru nebyla dosud hotová, a navíc žádný 

politik neměl chuť si znepřátelit tak silný stát jako Japonsko. Společnost národů se proto 

spokojila pouze s formálními námitkami, například odmítla uznat pasy a poštovní 

známky vydané v protektorátu Mandžukuo.42 Celá událost se, alespoň prozatím, 

uzavřela na jaře 1933 vystoupením Japonska ze Společnosti národů, která svojí 

neakceschopností vytvořila důležitý precedent pro následující krize ve třicátých letech. 

 

                                                 
42 DOERR, Paul W.: British Foreign Policy, 1919-1939 … , s. 121, 122. 
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     Rok 1933 byl neméně důležitý i v Evropě, protože od konce ledna se na vládě 

v Německu podíleli nacisté v čele s novým kancléřem Adolfem Hitlerem. Ve Velké 

Británii se na tyto změny politická reprezentace dívala různě,43 protože v Dolní 

sněmovně byli zastoupeni jak protiněmecky naladění poslanci, tak sympatizanti 

s nacismem, jichž nebylo málo. Obdiv k pravicovým diktaturám (jak italské, tak 

německé) byl vlastní hlavně některým členům Konzervativní strany. Kromě funkčnosti 

režimu na nich obdivovali i způsob, jakým dokázaly odstavit od moci levicové, a hlavně 

komunistické strany. Zároveň v nich viděli garanta protibolševického odporu v případné 

válce, protože v Británii působil tradiční strach ze Sovětského svazu mocněji, než obavy 

z jakéhokoli pravicového autoritativního režimu. Naopak tehdejší britský velvyslanec 

v Berlíně Horace Rumbold považoval Hitlera za politika, jehož tvrdá rétorika 

v Německu může slavit úspěch, ale zároveň je ohrožením pro budoucí mír v Evropě.44 

     Ve Velké Británii nicméně žádná okamžitá změna politiky po nástupu Hitlera do 

úřadu kancléře nenastala. Dokonce lze říci, že došlo k určité úlevě vzhledem k uklidnění 

situace ve středoevropském regionu. Britové zatím vyčkávali na první kroky nové 

německé vlády, aby na ně mohli patřičným způsobem reagovat. Přesto hned od roku 

1933 ve vládě existovala ochota některých ministrů (např. lord Lothian) o urovnání a 

zlepšení vztahů s Německem, i když jiní se k takovému plánu naopak stavěli značně 

rezervovaně.  

     Britská veřejnost viděla Německo podobně ambivalentně. Na jednu stranu byla 

velmi proněmecká (nikoli pronacistická) a ochotná dělat ústupku ve prospěch vyřešení 

dlouhotrvajících problémů, na druhou stranu reagovala se znepokojením na nacistické 

praktiky v německých městech a útisk některých skupin obyvatelstva. Alespoň zpočátku 

velká část veřejnosti věřila v možnost vnitřní reformy nacismu poté, co bude Německu 

navrácena ztracená hrdost a velmocenské postavení. 

     Neméně důležitým faktorem, jež zapříčinil laxnost vůči Německu, byly krize jinde 

ve světě, které tou dobou britskou politiku zaměstnávaly více, konkrétně čínsko-

japonské spory na Dálném východě a začínající napětí v Habeši způsobené tradičními 

italskými požadavky na rozšíření svého koloniálního panství v Africe od konce roku 

1934. 

 

                                                 
43 GILBERT, Martin: The Roots of Appeasement … , s. 137; NEVILLE, Peter: Hitler a Appeasement … , 
s.  32-34. 
44 DOERR, Paul W.: British Foreign Policy, 1919-1939 … , s. 157. 
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3.2 - Realizace politiky appeasementu v druhé polovině 30. let 

     Pro proces appeasementu v Evropě je zlomový rok 1935, protože právě v něm došlo 

k prvním evidentním ústupkům vůči agresorovi, nekonzultované revizi Versailleské 

smlouvy a absenci trestu za její vědomé porušení. Iniciativu Německu dodalo úspěšné 

referendum v Sársku v lednu 1935, kdy se místní obyvatelstvo vyjádřilo pro opětovné 

připojení k Německu. V březnu téhož roku byli Britové nemile překvapeni, když 

Hermann Göring oznámil obnovu Luftwaffe. O několik dní později Německo vyhlásilo 

vypovězení odzbrojovacích omezení z Versailles a o měsíc později přiznalo i svou 

ponorkovou flotilu. Mezi britskými a francouzskými diplomaty se o těchto 

skutečnostech vědělo, nicméně zděšena byla především široká veřejnost.45 

     Konference ve Strese, konaná v dubnu 1935, kde se měli britští a francouzští 

zástupci společně s Itálií domluvit na jednotném postupu vůči Německu, nevedla 

k dlouhodobým výsledkům. Itálie tou dobou začínala sledovat svou imperiální 

zahraniční politiku, která se neslučovala s mírovými prostředky, a jak Velká Británie, 

tak Francie se rozhodly jednat raději nezávisle. 

     Výsledkem samostatné iniciativy byla Anglo-německá námořní smlouva (AGNA) 

z června 1935, která zasadila silný úder francouzské obranné politice. K jejímu podpisu 

došlo v den stodvacátého výročí bitvy u Waterloo a ústupky vůči Německu byly zásadní 

povahy. Z pohledu Britů se zároveň jednalo i o reakci na uzavřené dohody mezi 

Francouzi a Sovětským svazem o měsíc dříve. Smlouva jednostranně revidovala některé 

články o zbrojení z Versailleské mírové smlouvy a negovala tak výsledky dohody 

z konference ve Strese. Británie si od dohody slibovala urovnání křivd z mírových 

jednání roku 1919 a zamezení zbrojních závodů na moři tím, že se s Německem, které 

se neúčastnilo žádné z předchozích námořních konferencí, dohodne na rozumné 

velikosti loďstva.46 

     Diplomaté v Evropě smlouvu nepřijali s nadšením. AGNA byla kritizována za to, že 

podkopala jak Streskou frontu, tak smlouvu z Versailles a označována za „do očí bijící 

příklad hlouposti appeasementu.“47 Britská veřejnost ji přesto přijala s mírným 

nadšením a oceňovala především zlepšení vztahů s Německem. Smlouva totiž 

vystihovala společenskou náladu, která si žádala záruky trvalého míru a průběžného 

                                                 
45 McDONOUGH, Frank: Hitler, Chamberlain and Appeasement … , s. 21. 
46 V praxi to znamenalo, že Německu bylo dovoleno vybudovat loďstvo do úrovně 35 procent tonáže 
britského námořnictva. Zároveň smělo vyrobit stejné množství ponorek a Hitler se během jednání 
zavázal, že nikdy nebude ponorky používat k útokům na obchodní loďstvo. GILBERT, Martin: The Roots 
of Appeasement … , s. 149, 150. 
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omezování zbrojení. Nicméně je nutné říci, že jednoznačného diplomatického úspěchu 

dosáhl především Adolf Hitler. 

     Rozhodující úder křehké italsko-britsko-francouzské spolupráci uštědřila hned 

v říjnu 1935 Itálie, která vyplnila své hrozby a vpadla do Habeše. Začlenila se tak do 

skupiny agresivních států, jakými bylo Japonsko a Německo, a Britové se velice vážně 

začali zabývat myšlenkou, co by se stalo, kdyby Impérium bylo nuceno vést válku proti 

všem třem mocnostem naráz.  

     V listopadu 1935 Výbor pro obranné potřeby, vytvořený o rok dříve, varoval, že 

„Británie je příliš riskantně rozsáhlá, bez možnosti obrany Impéria proti simultánnímu 

nebezpečí.“48 Tato výstraha se v následujících letech ještě několikrát opakovala. Britští 

politici si nebezpečí byli vědomi stejně jako vojenští experti, i když jednotný názor ani 

zdaleka nezastávali. Například Robert Vansittart zastával nepokrytě proitalské názory a 

žádal dohodu s Itálií v otázce Habeše. Toto přesvědčení odráželo atmosféru ve Foreign 

Office, kde se příliš neztotožňovali s německo-britským sbližováním posledních let, ale 

pokud někoho chtěli usmiřovat, byla to Itálie.49 Jednalo se samozřejmě o naprosto 

účelové stanovisko, protože nejdůležitějším úkolem bylo zajištění snadné dostupnosti 

Indie a asijských kolonií přes Suezský průplav a Středozemní moře. 

     Společnost národů reagovala na italskou agresi sankcemi (pouze ekonomickými, 

nikoli vojenskými), jež iniciovala britská národní vláda, která do všeobecných voleb ve 

stejném roce šla s heslem „mír skrz kolektivní bezpečnost“, a tudíž se nemohla provinit 

vůči svým voličům.50 Nicméně i Mussolini byl nakonec ochotný jednat o mírovém 

řešení, čemuž byli ochotni naslouchat jak Britové, tak Francouzi. Výsledkem byl 

nechvalně známý Hoare-Lavalův pakt, „akt staré diplomacie“, který na začátku prosince 

1935 odhalil francouzský tisk, což způsobilo u evropské veřejnosti skandál. Britská 

politická reprezentace od něj dala okamžitě ruce pryč a roli obětního beránka přijal 

Samuel Hoare. Ten musel opustit post ministra zahraničí, v němž ho nahradil Anthony 

Eden, a stal se terčem veřejného posměchu.51 

     Antonyho Edena nečekala v čele Foreign Office jednoduchá práce. Jeho úkolem byla 

náprava pokažené reputace britské diplomacie po Hoare-Lavalově paktu, uzavření 

                                                                                                                                               
47 DOERR, Paul W.: British Foreign Policy, 1919-1939 … , s. 174. 
48 ASTER, Sidney. Chamberlain: The Gultiest Man?. In: Adams R. J. Q. (ed.), British Appeasement and 
the Origins of World War II. … , s. 138. 
49 GILBERT, Martin: The Roots of Appeasement … , s. 149. 
50 McDONOUGH, Frank: Hitler, Chamberlain and Appeasement … , s. 23. 
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otázky Habeše, vylepšení role Společnosti národů a vztahů s klíčovými partnery 

v Evropě. Jedním z jeho prvních kroků v úřadu bylo rozhodnutí pro politiku 

appeasementu z pozice síly,52 pomocí které chtěl urovnat vztahy v Evropě. Dříve však 

než mohl nový politický směr hlouběji rozpracovat, využil Hitler v březnu 1936 

trvajících problémů, které plně zaměstnávaly kontinent, a vojensky obsadil 

demilitarizované Porýní. 

     Reakce obyčejných Britů na německý čin byly až překvapivě kladné, protože britská 

veřejnost spíše fandila německému revisionismu a remilitarizaci Porýní považovala za 

logický krok.53 Politici byli zdrženlivější vzhledem k tomu, že Němci porušili 

ustanovení smlouvy z Locarna a Britové spolu s Italy ji garantovali. Společná vojenská 

participace na uvalení sankcí na Německo za porušení smlouvy nepřicházela v úvahu, 

protože vzájemné vztahy byly kvůli Habeši ochlazené, a navíc „Britové [byli] schopni 

vyslat do Francie pouhé dvě divize, jejichž přemístění … by si vyžádalo tři týdny.“54 

     Po událostech z března 1936 se situace v Evropě uklidnila a začalo se více uvažovat 

o revizi mírové smlouvy z Versailles, jejíž některé články byly již v uplynulých letech 

revidovány. Dalším tématem k diskusi se stala koloniální otázka, kterou se Britové 

chtěli vyhnout změně hranic v Evropě a zároveň uspokojením německé touhy po 

Lebensraumu, což byla idea, s kterou se ztotožňoval i říšský ministr hospodářství 

Schacht. V diplomatických kruzích se začalo živě hovořit o navrácení Toga, Kamerunu 

a Tanganiky a některých dalších území, avšak Britové stále více požadovali, aby 

koloniální ústupky dělaly především ostatní mocnosti. Koneckonců Jižní Africe, 

britskému dominiu v čele s generálem Smutsem, se představa ztráty někdejší Německé 

Jihozápadní Afriky také příliš nezamlouvala. Ideální řešení by podle něj bylo, aby se ve 

prospěch Německa vzdali svých koloniálních území Belgičané a Portugalci.55 Jednání o 

koloniální otázce probíhala přerušovaně až do jara 1938, kdy celá iniciativa vyzněla do 

prázdna. Nicméně je nutné podotknout, že Hitler vlastně nikdy neměl o kolonie 

opravdový zájem a tématu přičítali váhu spíše Britové, než Němci. 

                                                                                                                                               
51 Paul W. Doerr uvádí pro dokreslení atmosféry dobový vtip o tehdejším ministrovi zahraničí „No more 
coals to Newcastle, no more Hoares to Paris“, který považoval ze povedený i tehdejší král Jiří V. 
DOERR, Paul W.: British Foreign Policy, 1919-1939 … , s. 186. 
52 ASTER, Sidney: Anthony Eden. St. Martin’s Press, New York 1976, s. 40. 
53 DOERR, Paul W.: British Foreign Policy, 1919-1939 … , s. 191. 
54 NEVILLE, Peter: Hitler a Appeasement … , s. 95. 
55 Tomuto problému se podrobněji věnují GILBERT, Martin; GOTT, Richard: The Appeasers. 
Weidenfeld and Nicolson, London 1963, s. 90 – 108. nebo také NEVILLE, Peter: Hitler a 
Appeasement … , s. 96 - 100. 
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     V květnu 1937 definitivně došlo ke změně v britském zahraničněpolitickém 

směřování, kdy se stal novým premiérem Neville Chamberlain. Po svém předchůdci 

Stanley Baldwinovi přebíral post ve velice svízelné době a i přesto se rozhodl opět 

sestavit národní vládu,56 která se už dříve stala terčem kritiky členů konzervativní 

strany.57 Ve světě vládla velmi napjatá atmosféra, občanská válka ve Španělsku 

rozdělovala světové veřejné mínění a na Dálném východě opět začalo růst napětí mezi 

Japonskem a Čínou. 

     Všechny tyto krize vedly k definitivnímu přiblížení agresivních velmocí a od konce 

roku 1936 k uzavírání smluv stvrzujících podobné postoje k mezinárodnímu dění. 

V listopadu 1936 tak Benito Mussolini vyhlásil Osu Berlín-Řím, ke které se zanedlouho 

připojilo ještě Japonsko a kolem níž se měla „točit budoucnost Evropy.“ Podobně 

vyzněl i pakt proti kominterně podepsaný Němci a Japonci o několik týdnů později, 

namířený především proti Sovětskému svazu. K této smlouvě se přidružila o rok později 

i Itálie a základní kameny propojení tří největších rivalů Velké Británie byly vytvořeny. 

     Od nového premiéra se očekávalo, že si s takovou situací patřičně poradí. Změna 

v dosavadní politické praxi byla zřejmá poté, co do užšího kabinetu neměl přístup šéf 

Foreign Office Anthony Eden a zahraničními otázkami se výrazněji začal zabývat 

Chamberlain. Důležitý krok představovalo opuštění Edenovy politiky appeasementu 

z pozice síly s poukazem na to, že taková strategie není v britských možnostech. Cíl byl 

jasný, „Británie se nesmí nechat zatáhnout do potenciální války na třech frontách, tj. 

proti Německu, fašistické Itálii a Japonsku zároveň. Spíše než hledat spojence se 

Chamberlain rozhodl zredukovat počet možných nepřátel.“58 

      Spory ministra zahraničí a premiéra vypluly na povrh v létě 1937, kdy se přes odpor 

Edena Chamberlain pokusil navázat kontakt s Mussolinim a oslabit tak pevnost 

vznikající Osy. Chamberlain byl přesvědčen, že vzhledem k tradičně dobrým vztahům 

mezi oběma státy se lze přes problém s Habeší a transport vojáků a zbraní do Španělska 

přenést.59 Eden Mussoliniho naopak považoval za nespolehlivého a se samostatným 

diplomatickým jednáním premiéra nesouhlasil. Vzájemné neshody ještě vzrostly poté, 

co Chamberlain v listopadu téhož roku vyslal do Německa lorda Halifaxe kvůli 

                                                 
56 Od roku 1931 do 1945 ve Velké Británii jako důsledek hospodářské krize a posléze i války vládla 
národní vláda, v níž byli zastoupeni jak národní labouristé vedení bývalým premiérem Ramsayem 
MacDonaldem, tak liberálové. Obzvláště ta Baldwinův kabinet se často stával terčem kritiky a jeho 
pozice paradoxně nebyla tak silná, jak se očekávalo. 
57 THOMPSON, Neville: The Anti-Appeasers: Conservative Opposition to Appeasement in the 1930s … , 
s. 8. 
58 ELLINGER, Jiří: Lord Halifax – Indie, appeasement a válka. Dějiny a současnost, 3/2001, s. 25. 
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neoficiálním rozhovorům s německými představiteli. Ten se však  instrukcí nedržel a 

Halifaxova prohlášení o střední Evropě a jejím potenciálním novém uspořádání mohla 

budit dojem závaznosti, což bylo v rozporu s Edenovými taktickými plány. 

     Na začátku roku 1938 byl Robert Vansittart přeřazen z funkce stálého státního 

podtajemníka, v níž ho nahradil Alexander Cadogan, do nedávno zřízeného úřadu 

(Chief Diplomatic Adviser to The Foreign Secretary). S odvoláním souhlasil i Eden, 

protože ve Vansittartovi viděl překážku pro novou dohodu s Německem, ale již v únoru 

1938 sám ministr zahraničí podal demisi pro trvalé neshody s premiérem 

Chameberlainem o postupu vůči agresivním státům.60 V úřadu ho vystřídal lord Halifax. 

Výměna ministra zahraničí byla důsledkem Chamberlainova autokratického přístupu ke 

členům kabinetu a Konzervativní strany, což omezovalo prostor pro názorové neshody 

uvnitř strany nebo otevřenou kritiku vedení.61 

 

     Rok 1938 je pro appeasement v Evropě naprosto klíčový, protože se britská politická 

praxe ukázala ve světle, které ji dlouhodobě zdiskreditovalo a udělalo z ní varovný 

příklad. Prvním plodem usmiřovací politiky byla německá anexe (anšlus) Rakouska 

v březnu 1938. Společný postup proti agresorovi se ze strany Britů a Francouzů nedal 

očekávat. Francie sice protestovala proti dalšímu z mnoha porušení Versailleské mírové 

smlouvy, ale i s podporou Velké Británie by pro obranu Rakouska nebyla schopná nic 

udělat. Absence společné hranice s alespoň jedním ze států byla tradičním argumentem 

pro neintervenci. 

     Anšlus Rakouska předznamenával další směr německých požadavků a do středu 

zájmu se dostalo Československo, na jehož území v Sudetech žilo tři a půl milionu 

Němců, kteří měli zájem být inkorporováni do německé říše. Z mezinárodněpolitického 

hlediska se jednalo o komplikovaný diplomatický problém, který v důsledku mohl vést 

k rozpoutání války. Československo totiž bylo smluvně vázáno k Francii a Sovětskému 

svazu, který by ovšem k poskytnutí pomoci přistoupil tehdy, když by Francouzi splnili 

své závazky. Spojence z Malé dohody, Rumunsko a Jugoslávii, svazovaly těsné 

                                                                                                                                               
59 DOERR, Paul W.: British Foreign Policy, 1919-1939 … , s. 213. 
60 Anthony Eden, přestože považován za jednoho z hlavních appeaserů, si jako jeden z mála politiků ve 
30. letech spíše reputaci zlepšil, než zhoršil, a tudíž se nezdiskreditoval pro další působení ve válečných 
nebo poválečných kabinetech. ASTER, Sidney: Anthony Eden … , s. 23. 
61 THOMPSON, Neville: The Anti-Appeasers: Conservative Opposition to Appeasement in the 1930s … , 
s. 8. 
 



  

 30 

ekonomické vazby na Německo, které od nich nakupovalo suroviny, tudíž si mohlo 

vynutit jejich loajalitu. 

     Velká Británie se cítila napětím ve střední Evropě také ohrožena, přestože její 

zájmová sféra to nebyla.62 Nebezpečí plynulo z francouzských příslibů pomoci 

v případě války, které by se týkaly i Britů, kteří byli ochotni hledat mírové řešení za 

každou cenu. Proto se premiér Chamberlain ujal role zprostředkovatele a vyvinul 

nebývalé úsilí, aby odvrátil hrozící konflikt a usmířil obě strany, přestože si byl vědom 

toho, že nemůže udělat nic, co by Němcům trvale zabránilo obsadit Československo. 

     Kolotoč jednání a iniciativ vyvrcholil ve vyhrocené atmosféře na konci září 1938, 

kdy se v Mnichově sešli zástupci Velké Británie, Francie, Německa a Itálie, aby se 

pokusili pokojně vyřešit krizovou situaci. Výsledné uspořádání, kterého bylo dosaženo 

bez konzultací s československými diplomaty,63 představovalo kompromisní řešení, se 

kterým se spokojili především Britové. Prozatím se podařilo začátek války odložit a to i 

přesto, že Hitler již byl odhodlaný na podzim 1938 obsadit Československo vojensky a 

mírové urovnání ho popudilo. 

     Nutno však říci, že přestože Chamberlain byl považován za vítěze, váha tohoto 

úspěchu je značně diskutabilní a popírá morální principy, na nichž hlavně byla samotná 

politika appeasementu vybudována. Zisk jednoho roku na dozbrojení pravděpodobně 

více pomohl Německu než Velké Británii a navíc vzhledem k nadcházejícím událostem 

Němci získali lepší strategickou pozici v Evropě než měli před zářím 1938.64 

     Důležitou událostí pro postupný odklon od politiky appeasementu se stalo v březnu 

1939 obsazení zbytku Československa poté, co se východní část oddělila a vyhlásila 

samostatný Slovenský štát. Německá okupace byla jasným aktem agrese jednoho státu 

vůči druhému a na rozdíl od předchozích rektifikací hranic vzhledem k argumentaci o 

uznání práva na sebeurčení se v případě Československa jednalo o jeho zřejmé 

porušení. Britská vlažná reakce se opírala o ostudný argument, že Československo 

právně neexistuje, tudíž jemu dané záruky se nevztahují na nově vzniklé subjekty.65 

                                                 
62 Stojí zároveň za připomenutí, že Chamberlainova diplomatická aktivita pro z britského pohledu 
nedůležitý region byla v měsících před Mnichovem značná, přestože jejím cílem nebyla záchrana 
Československa, ale mírového uspořádání. 
63 Je však třeba mít na paměti, že československá vláda už 21. září 1938 souhlasila s odstoupením území , 
kde německé obyvatelstvo mělo zastoupení nad 50 %. 
64 Němci sice obsazením Sudet získali významné množství československých zbrojovek, které začaly 
zásobovat Říši, ale britský technologický pokrok konce 30. let (zavádění radaru, letadel typu Spitfire…) 
se měl v bitvě o Británii projevit jako klíčový. 
65 Britové se spolu s Francouzi, Němci a Italy měli podlet na garanci pomnichovských hranic, nicméně již 
od října 1938 se snažili z těchto záruk vyvázat. Podrobněji o tomto problému: SMETANA, Vít: Zatracené 
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     Na okupaci Prahy se nakonec Neville Chamberlain rozhodl reagovat změnou 

politiky a pozvolným odklonem od appeasementu, což se projevilo na konci března, kdy 

přislíbil Polsku garance nezávislosti a územní integrity v případě války. Aby ale 

nemusel uznat, že politika appeasementu neuspěla, předpokládal, že tato záruka bude 

dále projednána, a věřil, že během rozhovorů s Hitlerem ho nakonec ještě dokáže 

usmířit. 

     Druhou linií rozhovorů představovalo na jaře 1939 francouzsko-britské urovnání 

vztahů se Sovětským svazem a vytvoření velké aliance, která by spolčovala státy kolem 

Německa. Ta měla vytvořit dostatečný tlak plynoucí z nebezpečí možné války na dvou 

frontách, čehož by se Hitler pravděpodobně zalekl a vzdal se své agresivní politiky. 

Zároveň se oba státy snažily Rusy odradit od přiblížení se k Německu, což by vzhledem 

k polským garancím nebylo žádoucí. Jednání však probíhala jen velmi pomalu 

vzhledem k akutnosti problému a Stalin ostatním dvěma státům příliš nedůvěřoval i 

proto, že nebyl přizván k jednáním v Mnichově. Britové mu nicméně nedůvěřovali 

také.66  

     Navíc od urovnání vztahů s Německem očekával Chamberlain i zmírnění napětí na 

Dálném východě, kde se sovětské jednotky dostaly do střetu s japonským vojskem, 

čímž by vyřešil riziko války na dvou frontách. Pakt Molotov-Ribbentrop zpečetil osud 

Polska a 1. září 1939 Německo napadlo Polsko. Britové ve shodě s Francouzi o pár dní 

později vzhledem ke svým závazkům podpořili Polsko a vyhlásili válku Německu.  

 

3.3 - Konec politiky appeasementu v Evropě a jeho alternativy 

     Po začátku války s Německem bylo jasné, že politika appeasementu v Evropě 

neuspěla, protože jejího hlavního cíle, předejít nové světové válce, dosaženo nebylo. 

Duch appeasementu nicméně ve vládě dožíval do okamžiku, kdy byl Neville 

Chamberlain v květnu 1940 vystřídán v úřadu premiéra Winstonem Churchillem, který 

vytvořil nový kabinet a opět se v době války uchýlil ke zformování národní vlády. 

Nicméně je nutné zmínit, že Churchill v této době neměl mezi konzervativci příliš 

silnou pozici a že bez podpory Chamberlaina, který setrval v čele strany, by prosazování 

některých kroků v prvních měsících bylo velice složité.67 

                                                                                                                                               
závazky: Britové, Francouzi a problém garance pomnichovského Československa. Soudobé dějiny, 01-
02/2004, s. 88 – 109. 
66 DOERR, Paul W.: British Foreign Policy, 1919-1939 … , s. 247 – 250. 
67 ELLINGER, Jiří: Lord Halifax – Indie, appeasement a válka … , s. 28. 
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     Hned na začátku 40. let se politika appeasementu dostala pod kritiku několika 

britských novinářů, kteří pod pseudonymem Cato vydali pamflet „Guilty men“, v němž 

ostře odsoudili Nevilla Chamberlaina a ostatní appeasery za jejich krátkozrakost a 

špatné vedení zahraniční politiky. Byla to však kritika, která už delší dobu zaznívala jak 

z řad opozičních labouristů, tak od samotných konzervativců jako byli Winston 

Churchill,68 Leopold Amery (bývalý ministr pro kolonie), Robert Vansittart nebo 

někteří další,69 i když ani jejich představy o náhradní politické koncepci nebyly totožné. 

     Dvě často zmiňované alternativy představují: Zajištění kolektivní bezpečnosti 

prostřednictvím Společnosti národů, nebo idea velké vojenské aliance mezi Sovětským 

svazem, Velkou Británií a Francií.70 První varianta spoléhala na propojení všech 

tehdejších členů Společnosti národů a koordinovaný postup vůči agresorovi, což by bylo 

teoreticky možné, nicméně v praxi špatně proveditelné, jelikož historie 30. let počínaje 

krizí v Mandžusku ukazovala, do jaké míry byla Společnost schopná rozhodovat a 

účinně zasáhnout. Britští politici si však tuto alternativu vysvětlovali dosti různě, 

protože někteří v ní kupříkladu viděli zástěrku pro prohloubení isolacionismu vůči 

Evropě.71 Souhlasili sice s kolektivní bezpečností, ovšem nebyli ochotni více investovat 

do nového zbrojení a obrany a chtěli, aby se Británie věnovala především problémům 

Impéria, nikoli Evropy. 

     Druhá alternativa, kterou silně podporoval Winston Churchill, představovala tzv. 

Velkou alianci (Velkou Británii, Francii a Sovětský svaz), která měla obklíčit Německo 

a donutit ho vzdát se agresivní politiky. Nebezpečí otevření dvou front zároveň by 

odradilo Německo od války a mír tak mohl být zachráněn. Tato varianta měla své 

kritiky, kteří namítali, že se jedná o opakování starých chyb a vedení mocenské 

politiky.72 Objevují se však i takové názory, které tvrdí, že řešení anti-appeaserů bylo 

stejně bláhové jako to, které nabízel appeasement.73 

 

 

                                                 
68 Peter Neville ve své práci „Hitler a Appeasement“ na několika místech kritizuje Churchilla za 
nekonzistentní a lehce pokryteckou kritiku vzhledem k jeho účinkování ve vládě ve 20. letech a 
spolutvorbě podmínek pro 30. léta. Otázkou zůstává, zda-li by si Churchill dokázal udržet pověst a 
morální integritu i tehdy, kdy by se na vládě podílel i v krizových 30. letech.  
69 Podrobněji o této skupině konzervativních „disidentů" viz. THOMPSON, Neville: The Anti-Appeasers: 
Conservative Opposition to Appeasement in the 1930s … , s. 27 - 50. 
70 McDONOUGH, Frank: Hitler, Chamberlain and Appeasement … , s. 38. 
71 PARKER, R.A.C.: Chamberlain and Appeasement … , s. 308. 
72 Stejná aliance vznikla i před první světovou válkou. 
73 RECORD, Jeffrey: Appeasement Reconsidered: Investigating the Mythology of the 1930s … , s. 42. 
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Kapitola 4. – Britsko-japonské vztahy do první poloviny 20. let 20. století 

 

4.1 Období před první světovou válkou 

    Aby bylo možné podrobně hovořit o britsko-japonských vztazích v meziválečném 

období a genezi dálněvýchodního appeasementu, je nutné se alespoň v krátkém exkurzu 

podívat na dobu předchozí, tj. na jejich vzájemné interakce ještě před první světovou 

válkou. Zároveň se tato kapitola pokusí stručně charakterizovat Japonsko a jeho 

mezinárodněpolitické kroky, které v této době činilo. Bez těchto znalostí a souvislostí 

lze jen těžko pochopit procesy a události následujících let.  

     Japonské císařství bylo v 19. století jedním z pouhých čtyř států, které v Asii zůstaly 

samostatné.74 Vzhledem k velké vzdálenosti od Evropy a jeho ostrovnímu charakteru, 

který hrál vždy velkou roli, se jednalo o zemi specifickou, uzavřenou a neznámou. 

Veřejnost o něm měla často velmi pomýlené představy a například odhady počtu 

obyvatel a vojenské síly se často s realitou naprosto míjely. 

     Hlavní zásluhu na zapojení Japonska do světového dění mělo americké válečné 

námořnictvo, které v polovině 50. let 19. století donutilo Japonce „otevřít se“ obchodu a 

mezinárodněpolitickým stykům s USA a evropskými státy. Od té doby se začaly 

uzavírat pro Japonsko nevýhodné smlouvy, v nichž císařství bylo v nerovnoprávném 

postavení, ze kterého Evropané profitovali. Japoncům se nakonec podařilo z těchto 

smluv vyvázat ke konci 19. století. Značný podíl na tom měly reformy v éře Meidži, 

během nichž se Japonsko významně ekonomicky vzchopilo a začalo hrát ve východní 

Asii klíčovou roli. 

     Britská reprezentace samozřejmě nezůstala pozadu a hned v říjnu 1854 s Japonskem 

uzavřela obchodní smlouvu, která započala éru budování vzájemných vztahů nejen na 

ekonomické bázi, jež formálně završila britsko-japonské smlouvy v roce 1902. Důvod, 

proč nakonec byla uzavřena a prolomil se tak Pax Britannica trvající bezmála jedno 

století, je však nutné podrobit analýze a hlavně podrobněji prozkoumat situaci konce 19. 

století v Japonsku. 

     Japonské císařství se pod vlivem reforem Meidži vnitřně velmi rychle proměňovalo a 

modernizovalo. Během masivní industrializace však téměř okamžitě narazilo na 

problém nedostatku surovin a životního prostoru pro rychle se zvětšující populaci na 

malých japonských ostrovech. Už ke konci 19. století politická reprezentace spatřovala 

                                                 
74 Spolu s Japonskem to byla ještě Korea, Čína a Siam. DUUS, Peter: The Cambridge History of Japan. 
Volume 6., The Twentieth Century. Cambridge University Press, Cambridge 1997, s. 217. 
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východisko v rozšíření vlivu na okolní ostrovy a asijský kontinent. Pro tyto potřeby se 

za 25 let zvětšila tonáž loďstva dvacetkrát75 a Japonsko si tak mohlo dovolit kromě 

rozsáhlého obchodu i významné vojenské operace přes moře. K proměně došlo i u 

vládnoucích vrstev v Japonsku, protože pod vlivem reforem Meidži se zhroutil tradiční 

hierarchický řád a významné postavení ve společnosti získala armáda, jejíž postavení 

průběžně rostlo až do druhé světové války. 

     Do mezinárodní politiky vstoupilo Japonsko v 90. letech 19. století, když vedlo 

vítěznou válku s Čínou o vliv na Korejském poloostrově a získalo ostrovy u jejího 

pobřeží (Peskadorské ostrovy a hlavně Formosu, neboli Taiwan). Tento konflikt 

zároveň předznamenal směr, kterým se Japonsko v budoucnu dále v Asii realizovalo. 

Připojení ostrovů více či méně vzdálených od Japonska mělo své logické důvody. 

V prvé řadě šlo o vymezení obranné zóny, jíž si císařství  vytvářelo imperiální sféru po 

vzoru evropských velmocí.76 Japonský imperialismus, unikátní vzhledem k tomu, že se 

jednalo o jedinou velmoc v Asii, která si mohla dovolit takovou politiku vést, však 

nebyl záměrem a ani založený na propracovaném plánu, ale vznikl spíše z příhodné 

situace a svým způsobem nahodile.77 

     Poté, co se Japonci podíleli na potlačení tzv. boxerského povstání v Číně a v oblasti 

Mandžuska se začalo realizovat carské Rusko a císařské Německo, uvědomili si i 

Britové, jejichž síla ve světě ke konci 19. století mírně poklesla, že na Dálném východě 

jim chybí jakákoli opora. Navíc se obávali francouzského angažmá na straně Ruska 

proti Japonsku. Britsko-japonská aliance z roku 1902 tak byla logickým vyústěním 

napětí na Dálném východě a pro Japonce nepochybnou výhrou spojenou s uznáním 

jejich velmocenské pozice. Samotní Japonci by však raději viděli alianci s Ruskem, 

protože by se tak urovnaly třenice o Koreu.78 V podstatě spojenecká smlouva měla dva 

hlavní cíle: Podpořit Čínu proti pronikání Rusů do jejího jádra a zabránění japonsko-

ruské válce.79 Jak se brzy ukázalo, druhého cíle se dosáhnout nepodařilo. 

                                                 
75 SKŘIVAN, Aleš: Cestou samurajů. Themis, Praha 2005, s. 9. 
76 První výboje do okolních moří začaly v 70. letech 19. století, kdy Japonci obsadili malé a spoře 
obydlené ostrovy v okolí, které de facto nikomu nenáležely. Přestože by se očekávalo, že důvodem pro 
expanzi budou primárně ekonomické zájmy, je nutné připomenout, že alespoň zpočátku se japonská 
expanze zaměřovala především na malé ostrovy v blízkých vodách nebo Pacifiku, které potřebný stimul 
nepřinášely. Jiná situace nastala po expanzi na asijský kontinent. 
77 DUUS, Peter: The Cambridge History of Japan. Volume 6. … , s. 221. 
78 JANSEN, Marius B.: The Cambridge History of Japan. Volume 5., The Nineteenth Century. Cambridge 
University Press, Cambridge 1996, s. 774. 
79 Tento zdroj uvádím pouze orientačně proto, že příslušná kapitola obsahuje plné znění anglo-japonské 
smlouvy a dobový náhled na problematiku. Podrobnější analýza problému však vzhledem k roku vydání 
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     Napětí ohledně Korejského poloostrova se po uzavření smlouvy nezmírnilo a růst 

japonského vlivu se vůbec nezamlouval Rusům, kteří se cítili v této oblasti ohroženi. 

Pokus o smluvní urovnání s Ruskem skončil neúspěchem, a proto v únoru 1904 vypukla 

rusko-japonská válka, kterou Japonsko v roce 1905 vyhrálo. Rusko velmi ztratilo jak 

vojensky, tak na mezinárodní scéně. Muselo udělat zásadní ústupky v severovýchodní 

Číně a vytvořilo pro Japonce odrazový můstek pro budoucí ovládnutí regionu. Mírová 

smlouva předávala Japoncům do správy kuantungský poloostrov a Jihomandžuskou 

dráhu, na jejíž ochranu mohli mít v Číně na každý kilometr až patnáct vojáků.80 

     Vojenské úspěchy Japonců vedly Brity k obnovení a rozšíření smlouvy s Japonskem 

hned v roce 1905 a později v roce 1911. K usmíření došlo i s Ruskem dohodami z let 

1910, 1912 a 1916, což pouze upevnilo velmocenské postavení Japonska. Podobné 

smlouvy uzavřela v té samé době i Francie (1907) a USA (1908).81 Po zvýšení 

japonského tlaku na Koreu po konci rusko-japonské války proběhla v roce 1910 anexe, 

která pouze formálně potvrdila faktický vliv Japonska ve státě. 

     Když v létě roku 1914 vypukla v Evropě první světová válka, Japonsko dlouho 

neváhalo a přestože to nebylo nutné, tak se připojilo ke spojencům v Evropě. Německu 

vyhlásilo válku 23. srpna 1914 a obsadilo závislá území v Číně včetně Kiau Čou,82 

hlavní německé námořní základny v oblasti Dálného východu, a v říjnu téhož roku bez 

většího odporu zabralo i německé ostrovní protektoráty Mariany, Karolíny a 

Marshallovy ostrovy. Od vstupu do války si Japonci slibovali především růst vlivu na 

dění v Číně a vůbec v prostoru východní Asie. 

     Tento cíl potvrzovalo vydání „Dvaceti jedna požadavků Japonska na Čínu“ v lednu 

1915, jejichž splněním by se z Číny, destabilizované revolucí roku 1911, stal japonský 

vazalský stát. Ultimátum bylo nakonec s určitými úpravami a úlevami čínskými 

představiteli přijato a Japonsko tak výrazně zvýšilo svůj vliv v Číně. Spojené státy 

s takovou smlouvou nesouhlasily, protože popírala politiku otevřených dveří v Číně, a 

                                                                                                                                               
chybí. GOOCH, G. P., WARD, A.W.: The Cambridge History of British Foreign Policy 1783-1919. Vol. 
3, 1866-1919. Cambridge University, Cambridge 1923, s. 286-293. 
80 Japonsko v Mandžusku spravovalo zhruba 1 000 km trati, takže tam mohlo udržovat až 15 000 vojáků, 
kteří tvořili jádro v budoucnu nechvalně známé kuantungské armády, která se později podílela na válce 
v Číně. SKŘIVAN, Aleš: Cestou samurajů … , s. 296. 
81 DUUS, Peter: The Cambridge History of Japan. Volume 6. … , s. 278. 
82 SPANG, Christian W., WIPPICH, Rolf-Harald: Japanese-German Relations,1895-1945: War, 
Diplomacy and Public Opinion. Routledge, New York 2005, s. 6. 
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neuznaly ji.83 Zároveň pojaly podezření, že Japonsko bude v budoucnu problematický 

stát. 

     Po válce se Japonsko účastnilo obou mírových konferencí, tj. jak té versailleské (i 

přesto, že se války v Evropě neúčastnilo) i té washingtonské na přelomu roku 1921 a 

1922, která řešila definitivní uspořádání v Pacifiku. 

 

4.2 Předpoklady washingtonské mírové konference 

     V roce 1918 Japonsko vyhrálo další válku. Nedá se říct, že by trvala dlouho nebo 

zatížila japonskou ekonomiku, spíše naopak, ale zisk území a prestiže armády nebyl 

zanedbatelný. Pozice armády začala být v politice znát a slovo generálů mělo váhu. 

Chyběla jí však jednota, jelikož ve vedení se střetávalo několik odlišných principů, které 

v určitých etapách formovaly zahraniční politiku Japonska po celé meziválečné období. 

     První spor se týkal směru expanze na sever nebo na jih. Severní směr preferoval 

zábor Mandžuska a východního Mongolska a nakonec uvažoval i o měření sil 

s Ruskem, resp. Sovětským svazem. Zastánci jižního směru navrhovali expanzi podél 

pobřeží Číny a do zadní Indie, čímž by se vytvořila jakási homogenní sféra nejen 

teritoriální, ale i rasová. Kritici jižního směru velmi správně poukazovali na nebezpečí 

střetu s koloniálními mocnostmi a hlavně se Spojenými státy, což se už v této době 

považovalo za pošetilé.84 V armádě však působili i tací, kteří zastávali oba směry 

expanze naráz a po dobytí východní a jihovýchodní Asie uvažovali i o záboru střední a 

jižní Ameriky.85 

     Druhý spor, který s předchozím významně souvisel, se týkal sporu armády a 

námořnictva o to, která ze složek bojových sil má zastávat výsadnější postavení. Je 

pochopitelné, že zastánci armády zároveň podporovali severní směr, zatímco ti, co 

inklinovali k námořnictvu, chtěli expandovat na jih. 

     Třetí spor se zabýval ideou tzv. malého nebo velkého Japonska, neboli sféry, která 

by byla buď souvislá, stabilní a vnitřně provázaná, nebo rozsáhlá, imperiální a značně 

heterogenní. V druhém případě by Japonsko nepochybně ztratilo ostrovní charakter, na 

který bylo patřičně hrdé. Zastánci malojaponského řešení preferovali jižní směr expanze 

a námořnictvo. 

                                                 
83 „Doktrína neuznání“ se tak stala základem americké politiky vůči Japonsku, která přetrvala od první 
světové války do roku 1941. Stejná myšlenka se objevuje např. ve Stimsonově doktríně z ledna 1932 (viz 
kapitola 5.2) nebo Hullově nótě (the Hull note) z listopadu 1941. DUUS, Peter: The Cambridge History of 
Japan. Volume 6. … , s. 280, 281. 
84 DUUS, Peter: The Cambridge History of Japan. Volume 6. … , s. 273. 
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     Politická reprezentace se na tyto spory dívala se značnou nedůvěrou, ale chápala, že 

tyto otázky mají jasné politické implikace, například do kterého zbrojního odvětví se 

bude více investovat. Armáda  tak postupně začínala vytvářet paralelní strukturu 

nezávislou na vůli vlády. Spor zahraničněpolitických koncepcí nakonec vyhrál severní 

směr, protože mladým japonským důstojníkům nabízel mnohem větší prostor pro 

realizaci než malých a v porovnání se severní Čínou nezajímavých ostrovů. 

 

     Britské impérium v roce 1918 válku vyhrálo také, ovšem první světová válka jeho 

pozicí značně otřásla, protože ekonomické a lidské ztráty byly i pro tak rozlehlý celek 

enormní. Pokud mělo sílu si udržet velmocenské postavení v Evropě, tak v jiných 

částech světa tomu tak již nebylo, což se ukázalo na příkladu Dálného východu. 

     Britové si svou slabost uvědomovali především v Číně poté, co nebyli schopni 

adekvátně reagovat na japonskou agresivní politiku poškozující čínské a jejich zájmy. 

Britští politici proto doufali, že se jim spolu s ostatními vítěznými mocnostmi podaří 

oslabit pozici Japonců alespoň během poválečných mírových jednání. Nejvážnější spor 

se rozhořel v otázce Šan-tungského poloostrova, který Němci drželi v Číně. Ta si ho 

totiž nárokovala zpět vzhledem k právu na sebeurčení a vítězné mocnosti nemohly 

potrestat svého spojence ztrátou území, což prosazovaly především Spojené státy. 

Japonské nároky však nakonec Velká Británie podpořila navzdory nelibosti prezidenta 

Wilsona.86 Představa znepřáteleného Japonska byla v tomto případě silnější. Ostatní 

bývalá německá území však pod japonskou správu přešla snadno jako mandátní území 

za dohledu Společnosti národů. 

     U představitelů Britského impéria byli Japonci zapsáni více než negativně, protože 

v nich spatřovali to nejhorší, co představovali někteří evropští sousedé Velké Británie: 

německý militarismus a francouzské obchodní ochranářství.87 Ne nadarmo se v této 

době o Japonsku mluvilo jako o „Německu Dálného východu.“ Hlavně ve vztahu 

k politice otevřených dveří v Číně se takové chování považovalo za velmi 

problematické. 

     Znepokojení z Japonska nepanovalo pouze ve Velké Británii, ale i v dominiích, 

obzvláště v Austrálii a na Novém Zélandu. Tyto státy se cítily přímo ohroženy 

japonskou expanzí a jakýkoli vojenský postup agresivní dálněvýchodní mocnosti 

                                                                                                                                               
85 DUUS, Peter: The Cambridge History of Japan. Volume 6. … , s. 275. 
86 DOERR, Paul W.: British Foreign Policy, 1919-1939 … , s. 63. 
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sledovaly s krajním zaujetím. Kroky směřující k expanzi do kontinentální Číny v nich 

vyvolávaly pouze obavy. Britský pesimismus vůči Japonsku sdílely i Spojené státy, 

které ohrožení sice nepodceňovaly, ale zároveň nebyly ochotné proti Japonskému 

císařství důrazněji zakročit. 

     Na začátku 20. let britskou politickou reprezentaci ve vztahu k Dálnému východu 

nejvíce zaměstnávala nutnost náležitě se zhostit obnovování britsko-japonské smlouvy, 

která měla vypršet v létě roku 1921. O toto téma se v Britském impériu vedla vášnivá 

debata a výsledek, ke kterému Velká Británie dospěla, je možné označit za jeden 

z předpokladů pro nutnost vzniku dálněvýchodního appeasementu a později i války 

v Pacifiku. 

     O tom, že aliance s Japonci musí být v nějaké formě domluvena, nebylo pochyb. 

Spor se vedl o to, jakým způsobem by se k dohodě mělo dojít. Existovaly dvě hlavní 

koncepce. První představovala obnovení smlouvy s Japonskem na bilaterální bázi a byla 

by tak pokračovatelkou smluv datujících se od roku 1902. Druhá koncepce požadovala 

širší uspořádání na multilaterální bázi, které by zahrnovalo i Spojené státy. Jednalo by 

se o dohodu, která by dlouhodobě řešila otázky spojené s Pacifikem. 

     Spor se vedl jak na úrovni ministerstva zahraničí, tak na imperiální úrovni mezi 

jednotlivými dominii. Pravděpodobně nejvýznamnějším kritikem obnovy smlouvy byl 

Victor Wellesley, zastupující tajemník pro Dálný východ (the Assistant Secretary 

superintending the Far Eastern Department), který poukazoval na to, že smlouva 

nesplnila svůj cíl, protože ekonomicky, politicky a pravděpodobně ani vojensky 

nezabránila japonské hegemonii v Číně.88 Protože Británie nebude mít sílu ovlivňovat 

Japonsko a krotit jeho ambice, toto neschopnost povede dříve či později k válce. 

Alternativou by bylo zapojení Spojených států, což by posílilo vyjednávací pozici vůči 

Japonsku. Britská vláda nicméně spíše stála za názorem, že obnova aliance s Japonskem 

je nutná. 

     Opačný názor zastával tehdejší velvyslanec v Japonsku sir Charles Eliot a souhlasili 

s ním i někteří konzervativní poslanci, kteří se odvolávali na to, že Japonsko stejně jako 

Velká Británie je ostrovní stát, což z nich tvoří ideální spojence, a zároveň v Japonsku 

viděli záruku proti pronikání komunistického Ruska do oblasti Dálného východu.89 

                                                                                                                                               
87 LOUIS, William Roger: British Strategy in the Far East 1919-1939. Clarendon Press, Oxford 1971, s. 
17. 
88 ibid., s. 39. 
89 DOERR, Paul W.: British Foreign Policy, 1919-1939 … , s. 63. 
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     Spor zůstával nedořešen ještě v době imperiální konference na počátku léta 1921, 

přestože smlouva s Japonskem měla tou dobou vypršet. Hlavní pře vznikla mezi 

premiéry Austrálie, Williamem M. Hughesem, a Kanady, Arthurem Meighenem.90 

Jádro problému zůstávalo stejné, ale rozdíl v argumentaci byl patrný vzhledem 

k teritoriálním odlišnostem obou dominií. Meighen zastával stanovisko vyplývající 

z blízkosti USA. Žádal jejich zapojení do svazku a argumentoval tím, že obnovení 

britsko-japonské smlouvy nemá smysl, protože společní nepřátelé (nejdříve carské 

Rusko, později Německé císařství), proti nimž dohoda původně mířila, byli nakonec 

poraženi. Nyní by se tak mohlo zdát, že se touto smlouvou oba státy snaží limitovat 

Spojené státy, a takovou interpretaci Kanada nemůže připustit, protože při případné 

válce s USA by byla pochopitelně první obětí. 

     Hughes napadl Meighenovy názory za to, že upřednostňuje lokální strategický 

problém Kanady nad globální otázku obrany celého Britského impéria. Kromě toho 

poukazoval na to, že se Spojené státy snaží prosadit své stanovisko ohledně uspořádání 

pacifického prostoru, přestože nebyly ochotné se podílet na celosvětovém projektu 

Společnosti národů. Prodloužení přátelství s Japonskem považoval za nutné i z toho 

důvodu, že Austrálie a Nový Zéland by v okamžiku negativního výsledku zůstaly 

nebráněné vůči agresivnímu a vojensky silnému státu s expanzivními sklony. 

     Velká Británie se nakonec rozhodla smlouvu s Japonskem neprodloužit, protože 

nepřátelství se Spojenými státy pro ni bylo dlouhodobě nepřijatelné. V USA někteří 

britští diplomaté viděli svého přirozeného spojence a aliance s Japonci by šla proti 

logice takového záměru. Když v té samé době prohlásil prezident Harding americký 

záměr uspořádat konferenci o Pacifiku, Britové souhlasili a jednání s Japonskem 

odložili na toto setkání. Hlavním cílem bylo najít řešení, které nezpůsobí urážku 

japonské hrdosti. 

 

4.3 Washingtonská mírová konference 

     Washingtonská konference na přelomu let 1921 a 1922 měla najít odpověď na 

několik otázek: na poválečné uspořádání Pacifiku, na námořní zbrojení a na otázku 

mezinárodního přístupu k Číně. První problematický okruh vyřešila čtyřstranná smlouva 

(the Four Power Treaty) podepsaná Velkou Británií, USA, Japonskem a Francií. 

Signatáři se zaručovali za udržení statu quo v Pacifiku a byla zakázána stavba 

                                                 
90 Podrobněji se problematice věnuje kapitola 2 v knize: LOUIS, William Roger: British Strategy in the 
Far East 1919-1939 … , s. 50 – 78.  
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vojenských základen v Pacifiku s výjimkou amerického Pearl Harboru a britského 

Singapuru. Hlavním cílem byl zákaz opevňování malých ostrovů v Pacifiku.91 

     Druhým stavebním kamenem washingtonského systému byla dohoda o Číně, kterou 

přizvané státy stvrdily devítistrannou smlouvou (the Nine Power Party). Uznávala se 

v ní územní integrita Číny a zásada rovné příležitosti v obchodování, což byl návrat 

k politice otevřených dveří. Japonsko se uvolilo vzdát se provincie Šan-tung a to i 

přesto, že mu byla přiřknuta mírovou smlouvou z Versailles. 

     Třetí a poslední velká dohoda se na washingtonské konferenci uzavřela na půdorysu 

té čtyřstranné. Pětistranná smlouva se týkala omezení námořního zbrojení.92 Obzvláště 

Britové neměli chuť zabřednout do z jejich pohledu nesmyslných námořních zbrojních 

závodů, a proto spolu s Američany, kteří byli nervózní z rychlého růstu japonských 

námořních výdajů, iniciovali smlouvu o omezení nákladů na zbrojení. 

     Ke čtyřem předešlým signatářům se připojila Itálie a smlouvou, kterou pětice států 

podepsala, se zavazovala zachovat určitý poměr počtu bitevních lodí mezi jednotlivými 

smluvními stranami. Přestože se Japonci zpočátku snažili prosadit poměr 10:10:7 mezi 

Spojenými státy, Velkou Británií a jimi, tak nakonec přistoupili na pro ně nevýhodnější 

proporci 5:5:3. Omezení se netýkalo pouze počtu lodí, ale i jejich velikosti a ráže děl, 

kterými lodě byly vyzbrojeny, a zavedlo se desetileté moratorium na stavbu válečných 

lodí první třídy.93 Omezení se však nevztahovalo na ponorky, a proto Brity velmi 

rozrušil plán Francouzů na vybudování rozsáhlého ponorkového loďstva, které by 

mohlo značně narušit těžce vybudovanou námořní rovnováhu washingtonského 

systému.94 

     V únoru 1922  konference skončila a tím, kdo z jejích výsledků nejvíce vytěžil, se 

staly Spojené státy, které chytrou manipulací s Velkou Británií a Japonskem dosáhly 

neobnovení jejich vzájemné spojenecké smlouvy, která by je potenciálně ohrožovala. 

Druhé významné vítězství představovalo japonské přijetí ústupků, které podstatně 

dopomohlo mírovému uspořádání v Pacifiku. Britové však byli s výsledky konference 

spokojeni také, přestože neobnovení aliance s Japonskem se označuje za fatální oslabení 

Velké Británie na Dálném východě.95 Urovnání sporů v Pacifiku ale uvítala hlavně 

                                                 
91 LOUIS, William Roger: British Strategy in the Far East 1919-1939 … , s. 105. 
92 Jak píše Paul W. Doerr ve své práci, „bitevní lodě ve 20. letech byly totéž co interkontinentální 
balistické střely v 80. letech.“ DOERR, Paul W.: British Foreign Policy, 1919-1939 … , s. 61. 
93 ibid., s. 62. 
94 LOUIS, William Roger: British Strategy in the Far East 1919-1939 … , s. 100, 101. 
95 DOERR, Paul W.: British Foreign Policy, 1919-1939 … , s. 64. 
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dominia, kterých se ústupky nijak nedotkly, a nedošlo ani k omezení Singapuru jako 

největší britské vojenské základny v oblasti. 

     Jako nejzajímavější se však jevil postoj Japonska, protože při výčtu omezení bylo 

právě ono nejvíce omezeno. Hlavní důvod, proč i přes kritické ohlasy z řad radikálů a 

armády bylo nové uspořádání přijato bez větších problémů, představovala umírněná 

vláda, která tehdy v Japonsku vládla. Premiéři Takaši Hara a Korekijo Takahaši totiž 

zastávali názory blízké idealismu a pacifismu Woodrowa Wilsona,96 což se projevilo i 

v příjímání ne úplně populárních rozhodnutí pro vojensky orientované Japonce. Věřili 

navíc ve funkčnost Společnosti národů, což se o mnoha jejich nástupcích říct nedalo. 

Významným úspěchem konference bylo dotvoření systému mírové spolupráce a 

omezeného zbrojení, který vydržel bez výraznějších změn do vypuknutí velké 

hospodářské krize v roce 1929, kdy se nálady v celém světě začaly výrazně proměňovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 DUUS, Peter: The Cambridge History of Japan. Volume 6. … , s. 283. 
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Kapitola 5. – Japonská agrese v Mandžusku a její řešení 

 

5.1 Japonská zahraniční politika mezi washingtonskou konferencí a mukdenským 

incidentem 

     Téměř desetiletí, které od sebe oddělovalo dvě důležité události pro dění ve východní 

Asii, washingtonskou konferenci a mandžuskou krizi, bylo z mezinárodního hlediska 

celkem nevýrazné. Nelze se proto divit, že přestože nebezpečí z japonské strany 

potenciálně trvalo, vrcholní britští politici ve 20. letech jako např. Winston Churchill, 

nespatřovali v dálněvýchodním císařství žádnou hrozbu.97 

     Pravdou však bylo, že socioekonomické ukazatele, které se po válce neproměnily, 

znervózňovaly nejednoho odborníka na Japonsko. Chronické přelidnění a nedostatek 

nerostných surovin dlouhodobě vyvíjely tlak na japonskou vládu, aby problémy nějak 

rozhodně řešila. Victor Wellesley dodával, že „imigrační zákony bílých pacifických 

velmocí [dominií a Spojených států] nutily Japonce zaměřovat se na Čínu.“98 

     Jediným důvodem, proč Japonci nevtrhli do Číny už ve 20. letech, byly umírněné 

vlády, které se snažily o omezení vlivu armády na vedoucí pozice státu a v nichž post 

ministra zahraničí zastával Kidžúró Šidehara. Jeho diplomatické vedení se opíralo o tři 

pilíře - mezinárodní spolupráci prostřednictvím Společnosti národů, resp. hlavně o 

Spojené státy a Velkou Británii, zadruhé mírovou ekonomickou diplomacii, která 

rozvíjela vztahy na bázi obchodu, nikoli nátlaku nebo vojenského zásahu, zatřetí 

neintervence do vnitřních vztahů Číny, což znamenalo uznání její integrity a 

nevyužívání situace ve vnitřně rozvráceném státě.99 

       Jeho politika se však jevila vojenským špičkám vzhledem k momentálně zjitřenější 

situaci v Číně v druhé polovině 20. letech jako slabá, a proto byl ve funkci ministra 

zahraničí nahrazen Giiči Tanakou, který zároveň zastával post premiéra. Nová politická 

orientace se s Šideharovou koncepcí japonské zahraniční politiky naprosto rozcházela. 

Tanaka zastával silové řešení ve vztahu k Číně a jeho cílem bylo užší přivázání 

Mongolska a Mandžuska i za cenu japonské intervence v oblasti.100 Tanakova politika 

v severní Číně však na konci 20. let nebyla úspěšná a Mandžusko se politicky více 

přiblížilo Kuomintangu, což mohlo být japonským cílem pouze stěží. Jako odkaz jeho 

politiky se nicméně zachovalo memorandum, které bylo vypracováno na základě 

                                                 
97 NEVILLE, Peter: Hitler a Appeasement … , s. 84. 
98 LOUIS, William Roger: British Strategy in the Far East 1919-1939 … , s. 94. 
99 DUUS, Peter: The Cambridge History of Japan. Volume 6. … , s. 284, 285. 
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výsledků dálněvýchodní konference o budoucím vývoji japonské politiky na kontinentě 

z července 1927.101 

 

     Velká hospodářská krize začínající v roce 1929 zasáhla Japonsko velmi silně. Kolaps 

japonského vývozu do Spojených států způsobil růst nezaměstnanosti a strádání 

neustále se zvětšujícího množství obyvatelstva malých japonských ostrovů. 

Komplikovaná situace a neřešené problémy Japonců nahrávaly vstupu armády na 

politickou scénu, která naslouchala nezaměstnaným a nabízela jim alternativu v podobě 

expanze na kontinent, kde byly trhy pro japonské zboží a značné surovinové zásoby, 

které by přinejmenším zmírnily dopady krize. 

     Na jaře 1930 proběhla v duchu odzbrojovacích nálad dvacátých let námořní 

konference v Londýně, kde se přizvané strany včetně Spojených států, Velké Británie a 

Japonska dohodly na částečném omezení některých druhů lodí a ponorek. Britský pokus 

plošně zakázat používání ponorek však bohužel nevyšel.102 

     Výsledek konference měl v Japonsku významné důsledky. Armádní kruhy 

kritizovaly politickou reprezentaci za to, že nedosáhla parity s Velkou Británií a se 

Spojenými státy, ale naopak že došlo ještě ke snížení stavu loďstva. Neklidná atmosféra 

v Japonsku ještě zhoustla po atentátu na premiéra Hamagučiho v listopadu 1930 a 

pokusu o puč v březnu 1931. Období nejistoty vyvrcholilo v září 1931, kdy došlo 

k mukdenskému incidentu, který se stal záminkou pro japonskou intervenci v Číně. 

 

5.2 Britské postoje k mandžuské krizi 

     O území v severovýchodní Číně mělo Japonsko zájem od konce 19. století. Přestože 

v něm mělo významný vliv díky obhospodařování Jihomandžuské dráhy a vydržovalo si 

zde nezanedbatelnou vojenskou posádku, nikdy tuto oblast skutečně neovládalo. 

Mandžusko přitom ve 20. letech fakticky nebylo součástí Číny vzhledem k absenci 

centrální autority. Vládla zde vojenská správa (většinou některý z čínských generálů), 

s kterou bylo možno podle potřeby manipulovat. Přestože se o invazi do Mandžuska 

dlouho uvažovalo, nikdy se nerealizovala, ale vojenské ústředí mělo plány na její 

provedení připravené již od dvacátých let. 

                                                                                                                                               
100 DUUS, Peter: The Cambridge History of Japan. Volume 6. … , s. 287. 
101 Přestože se o pravost Tanakova memoranda vedou spory (SKŘIVAN, Aleš: Cestou samurajů … , s. 
19.) nebo některé zdroje ho přímo označují za falzum (DUUS, Peter: The Cambridge History of Japan. 
Volume 6. … , s. 289.), v něm vytyčené cíle japonská politická reprezentace sledovala důsledně až do 
vypuknutí války se Spojeným státy v prosinci 1941. 
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     Samotnou akci odstartoval v noci na 19. září 1931 japonskými důstojníky 

zinscenovaný výbuch na železnici poblíž mandžuského Mukdenu, který Japonci svedli 

na čínské teroristy a vytvořili si tak základnu pro vojenský zásah v Mandžusku. Přestože 

bylo japonské vojsko daleko menší, úspěšně se mu dařilo likvidovat odpor a rozhánět 

nedisciplinovanou čínskou armádu.103 Je nutné zdůraznit, že akce proběhla z iniciativy 

armády a tokijská vláda neměla prostředky jak jí zabránit v agresi. V samotném 

Japonsku však byla invaze populární a armáda získala značnou popularitu, tudíž vláda 

mohla jen těžko vojenské velení veřejně odsoudit. 

     Čínský zástupce u Společnosti národů okamžitě podal protest podle XI. článku 

Charty proti japonskému postupu v Mandžusku, nicméně v Ženevě se tou dobou řešil 

mnohem zásadnější problém: Velká Británie totiž v téže době zrušila zlatý standard, což 

negativně ovlivnilo ekonomiky všude ve světě včetně Japonska. 

     A jaká tedy byla reakce samotné Velké Británie? Veřejnost o dálněvýchodní krizi 

nejevila vzhledem ke svým ekonomickým těžkostem téměř žádný zájem.104 Velmi 

podobně na tom byla i politická reprezentace, která se buď chovala pasivně (premiér 

Ramsay MacDonald, ministr zahraničí John Simon), nebo se na ni dívala realisticky 

jako Robert Vansittart, když obavy Londýna shrnul v memorandu z roku 1932 takto: 

„Nejsme žádným způsobem schopni Japonsko zastavit.“105 Připojoval se k názoru, že 

tento stav bude trvat tak dlouho, dokud Spojené státy nebudou mít vůli použít proti 

Japonsku sílu. 

     V říjnu 1931 se stal americký konzul v Ženevě pozorovatelem při Radě Společnosti 

národů, což indikovalo, že změny na Dálném východě nejsou Spojeným státům zcela 

lhostejné a že má vůli se podílet na tlaku na Japonsko. Dne 24. října přijala Rada 

rezoluci, v níž vyzvala Japonce, aby se stáhli do ochranné zóny Jihomandžuské dráhy, a 

zároveň požadovala, aby byly urychleně zahájeny rozhovory mezi Čínou a Japonskem o 

ukončení sporu.106 Členové Společnosti očekávali, že Japonsko začne okamžitě se 

stahováním svých vojsk z okupovaných území, ale místo toho Japonci spustili další 

agresivní akce s cílem podrobit si ještě větší území Mandžuska. Úředníci britského 

                                                                                                                                               
102 DOERR, Paul W.: British Foreign Policy, 1919-1939 … , s. 120. 
103 SKŘIVAN, Aleš: Cestou samurajů … , s.  34. 
104 SHEN, Peijian: The Age of Appeasement … , s. 5. 
105 NEVILLE, Peter: Hitler a Appeasement … , s. 85. 
106 SKŘIVAN, Aleš: Cestou samurajů … , s. 41. 
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ministerstva zahraničí toto chování zhodnotili tak, že japonská pozice v Mandžusku pro 

ně pravděpodobně byla podstatnější než setrvání ve Společnosti národů.107 

      Pro Společnost národů představovala mandžuská krize první zkoušku, která měla 

rozhodnout o tom, zda-li se jedná o životaschopný orgán či nikoliv. Tuto zodpovědnost 

si pravděpodobně uvědomovali i její diplomaté, a počínali si proto velmi delikátně, což 

bylo patrné z toho, že se zdráhali jednu či druhou stranu otevřeně označit za agresora. 

Rozhodně nechtěli nikoho urazit nebo vyprovokovat k neuvážené akci, což se bohužel 

stalo symptomatickým i pro následující krize. 

     Dokonce i Spojené státy s označením a odsouzením agresora váhaly, neboť chtěly 

ochránit své investice v Číně a Japonsku.108 Velká Británie se z pochopitelných a již 

dříve objasněných důvodů už od začátku krize vázala na prohlášení amerických 

diplomatů, což vzhledem k jejich nevypočitatelnosti činilo britským diplomatům nemalé 

nesnáze. Kupříkladu když v lednu 1932 vydal státní tajemník USA Henry Stimson nótu 

(pro niž se vžilo označení Stimsonova doktrína), na jejímž základě Spojené státy 

neuznají žádnou dohodu uzavřenou na úkor suverenity Čínské republiky nebo křížící se 

s ustanoveními Briand-Kellogova paktu, jehož signatáři jak Japonsko, tak i Čína a USA 

byly, Victor Wellesley ji hodnotil jednoznačně negativně jako neuváženou a 

nadbytečnou.109 

     Ještě v půli ledna roku 1932 jmenovala Společnost národů pětičlennou komisi 

vedenou lordem Lyttonem z Velké Británie, která měla vyhodnotit situaci přímo na 

místě, a vzhledem k jejím výsledkům by Společnost nakonec vydala příslušné 

vyjádření. Tato taktika plně vyhovovala i západoevropským státům, které se tak striktně 

ohradily vůči netradiční politice americké diplomacie. Britští politici naopak trvali na 

tom, že pokud bude Japonsko i nadále nekontrolované, tak se ekonomické zájmy Velké 

Británie v oblasti nenormalizují. Pokud bude tento stav i nadále trvat, budou Britové 

nuceni spolknout každé ponížení, které jim Japonci na Dálném východě přichystají.110 

     Než začala Lyttonova komise na začátku března 1932 pracovat, došlo ke dvěma 

událostem, které její činnost nepochybně ovlivnily: Šanghajská válka a vyhlášení státu 

Mandžukuo. V prvém případě se jednalo o rozšíření čínsko-japonského sporu do dosud 

klidné části Číny a centra mezinárodního obchodu, což vyděsilo evropské mocnosti a 

Spojené státy, které Japonce za přílišnou agresivitu odsoudily. Ti v konfliktu naopak 
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viděli záminku pro další rozšíření vlivu v Mandžusku, které vyvrcholilo 1. března 1932, 

kdy byl ustaven loutkový stát Mandžukuo. Hlavou státu se stal jako regent Henry Pchu 

I., poslední čínský císař, ale fakticky v zemi vládli Japonci prostřednictvím kuantungské 

armády. Mezitím však už od konce února probíhaly z britské iniciativy pod patronací 

ještě několika dalších států mírové rozhovory mezi Japonci a Číňany, které ukončila 

dohoda o příměří z května 1932. 

     Práce Lyttonovy komise trvala do září 1932, kdy byly zpracovány její výsledky a na 

začátku října zveřejněny. Přestože v mnoha ohledech konečná zpráva Tokio chválila, 

jako výsledek vyzníval značně protijaponsky.111 Co se Mandžuska týkalo, komise 

navrhovala, aby získalo autonomii v rámci Číny, nikoli však plnou nezávislost.V 

Ženevě nepanovala na konci roku 1932 pro Japonce příznivá atmosféra, což se projevilo 

v hlasování o přijetí zprávy v únoru 1933. Výsledek hlasování byl jednomyslně pro 

přijetí zprávy a uznání čínského stanoviska, přičemž  Japonsko na toto rozhodnutí 

reagovalo v březnu 1933 vystoupením ze Společnosti národů. 

     Britský postoj k celé krizi se po celou dobu výrazněji neproměnil. Neochotu 

intervenovat na jedné nebo na druhé straně potvrzují některé výroky Johna Simona 

z doby, kdy se ve vládě projednávaly dopady zprávy Lyttonovy komise: „Měli bychom 

se chovat jako loajální člen Společnosti … směr, kterým se vydáme, je jak podpora 

Společnosti, tak zároveň ne protijaponský … musíme se snažit být spravedliví vůči 

oběma stranám. Ale nesmíme se nechat  zaplést do problémů s Japonskem.“112 

 

     Mandžuská epizoda, přestože od evropského kontinentu značně vzdálená, měla na 

britské uvažování o ochraně svého impéria značný dopad. Britové si během krize totiž 

naplno uvědomili, že již nemají sílu efektivně zasáhnout, kde se jím zlíbí a zvrátit 

průběh událostí ve vlastní prospěch, jako tomu bylo před první světovou válkou. I 

pouhá obrana vlastních obchodních zájmů byla z tohoto pohledu problematická a ani 

dominia se nemohla plně spolehnout na britskou oporu. 

     Závažným důsledkem pro britskou ekonomiku a armádu bylo opuštění tzv. 

desetiletého pravidla (the Ten-Year Rule) z roku 1919, které sloužilo k redukci výdajů 

na zbrojení. Vycházelo z předpokladu, že po dobu následujících deseti let nebude nutné 

nikde vést v Evropě válku, a proto náklady na armádu mohou být nízké. V roce 1932 ho 

                                                                                                                                               
110 SHEN, Peijian: The Age of Appeasement … , s. 12. 
111 SKŘIVAN, Aleš: Cestou samurajů … , s. 72. 
112 SHEN, Peijian: The Age of Appeasement … , s. 22. 
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vláda definitivně zrušila poté, co generální štáb varoval, že „všechny naše državy na 

Dálném východě, stejně jako pobřeží Indie a dominií, a také naše obchodní a námořní 

trasy jsou před útokem zcela nechráněné“.113 Ministerstvo financí, které v té době vedl 

Neville Chamberlain, však na takový požadavek reagovalo značně neochotně.114 

     Zároveň v listopadu 1933 vznikl meziresortní Výbor pro obranné potřeby (the 

Defence Requirements Committee, DRC), který měl kromě jiného za úkol zhodnotit 

nutnost námořního zbrojení ve vztahu k Japonsku a Spojeným státům.115 Ve své první 

zprávě z února 1934 došel výbor k závěru, že „détente s Japonskem by Velké Británii 

dovolovalo zaměřit se na Německo. Nicméně politika kompromisu s Japonskem by 

mohla být podpořena posílenou pozicí britské armády na Dálném východě.“116 Tento 

plán však počítal se značnými finančními výdaji na dozbrojení. Britská vláda však 

preferovala levnější alternativu, kterou představovalo anglo-japonská smlouva o 

neútočení z roku 1934. Navrhovaná politika DRC tak skončila místo posílení pozice na 

Dálném východě usmiřováním agresora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 NEVILLE, Peter: Hitler a Appeasement … , s. 157. 
114 SHEN, Peijian: The Age of Appeasement … , s. 26. 
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Kapitola 6. – Japonsko-britské vztahy v druhé polovině 30. let 

 

6.1 Předpoklady vypuknutí čínsko-japonské války v roce 1937 

     Pokud se dá říci, že mandžuskou krizi překryly dopady hospodářského propadu 

začátku 30. let, pak velmi podobný osud potkal i druhý významný konflikt na Dálném 

východě, čínsko-japonskou válku v druhé polovině 30. let. Tentokrát však hlavní starost 

spočívala ve vypořádání se s agresivními státy v Evropě, zvláště s Německem a Itálií. 

Pokud v roce 1931 byla britská politická reprezentace zdrženlivá z vlastního 

přesvědčení, tak na konci 30. let ji ke stejnému rozhodnutí dotlačila nutnost. 

     Atmosféra v britských politických kruzích se ve 30. letech příliš neměnila. Větší část 

jak úředníků na ministerstvu zahraničí, tak členů vlády se totiž od začátku klonila k 

Japonsku a to i přesto, že hodnotila japonskou agresivní politiku jako ostudnou. Někteří 

politici jako například Ramsay MacDonald přiznávali, že Číňany neměli rádi,117 a 

zastávali názor, že za své problémy si můžou sami. Preferovala rychlé vyřešení 

problému s Japonskem a spolupráci se Společností národů a Spojenými státy. 

Existovalo však i několik výjimek (jako např. Robert Cecil nebo Alexander Cadogan), 

kteří zastávali protijaponská stanoviska a věřili v ideály Společnosti národů.118 

 

     Japonskou agresivní politiku vůči Číně v její první fázi uzavřela anexe provincie 

Džehol v únoru 1933, která představovala předmostí pro expanzi do severní Číny a 

obsazení velkých měst na čínském pobřeží. Příměřím z Tchang-ku z května téhož roku 

bylo sice oficiálně zastaveno nepřátelství, nicméně tento stav nesliboval trvalou 

stabilitu.119 

     V roce 1934 se na jednací stůl opět vrátila otázka námořního zbrojení, ale od 

agresivního Japonska se po neúspěchu ženevské odzbrojovací konference v roce 1932 

nedala očekávat téměř žádná ochota jednat a dohodnout uspokojivé řešení. Předběžné 

rozhovory probíhaly už od června, ale japonský vyslanec se připojil až v říjnu, což už 

leccos naznačovalo. Japonský zástupce byl Tokiem instruován, aby co nejdříve ostatním 

stranám oznámil záměr dálněvýchodní říše vypovědět washingtonskou smlouvu, což 

také nakonec udělal 29. prosince 1934.120 Vzhledem k tomu, že měla na konci roku 

                                                 
117 SHEN, Peijian: The Age of Appeasement … , s. 3. 
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obzor, III. - IV. 2004, s. 80. 
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1936 vypršet spolu s Londýnskou námořní smlouvou i ta washingtonská a Japonci 

nebyli ochotní se aktivně podílet na novém vyjednávání, systém plošného omezení 

zbrojení velmi utrpěl a bezpečnost moří typická pro 20. léta se zcela vytratila. 

     Ve vztahu k Číně představovala léta 1933 až 1937 období značně nejistého míru. 

Japonská vláda se po celé období snažila omezovat čínskou svéprávnost a vmanipulovat 

ji prostředky nátlaku do své náruče. Takovým pokusem bylo vydání „tří základních 

principů“ nové japonské politiky v Číně, které představil v říjnu 1935 ministr zahraničí 

Kóki Hirota. Japonsko Číně nabízelo spolupráci za předpokladu, že Nanking „uzná fait 

accompli v Mandžusku, Džeholu, Che-peji a Čcha-charu, zřekne se podpory ostatních 

zemí a spojí se s Japonskem proti SSSR.“121 Přistoupení na tyto požadavky by vytvořilo 

ze zbytku Číny druhé Mandžukuo, což nankingská vláda odmítla. 

     V roce 1937 se Japonsko rozhodlo vůči Číně opět vést agresivní politiku a armáda 

v červenci vyprovokovala střet s čínskými ozbrojenci u starobylého mostu Lu-kou-

čchiao, kterým započala další fáze dálněvýchodních válek ve 30. letech. Událost 

známější jako incident u mostu Marca Pola zároveň započala boje v těch částech Číny, 

kde měli i Evropané své rozsáhlé zájmové sféry a nemohli se vůči nim otočit zády. 

 

6.2 Čínsko-japonská válka a dálněvýchodní appeasement 

     V červenci 1937 začal pro Čínu a Japonsko konflikt, který byl předzvěstí druhé 

světové války a který se po vstupu Spojených států do bojů na konci roku 1941 změnil 

na Dálném východě ve válku v Pacifiku. Japonská invaze do Číny se vyznačovala 

velkou rychlostí, typickou i pro budoucí postup v jiných částech Asie, a nemilosrdnou 

krutostí vůči místnímu obyvatelstvu. 

     Ještě v červenci japonská vojska ovládla Peking a o měsíc později Šanghaj, kde se 

nacházela i bohatá mezinárodní čtvrť, v níž měly koncese evropské koloniální mocnosti 

a Spojené státy. Dobytí Šanghaje provázely masakry místního obyvatelstva, které 

předznamenávaly události v Nankingu o několik měsíců později. V prosinci 1937 po 

marném boji čínských jednotek padlo i čínské hlavní město, v němž se odehrály události 

srovnatelné s hrůzami evropských koncentračních táborů.122 Krutost, s níž japonské 

vojsko nakládalo s místním obyvatelstvem, měla zlomit vůli a moc Čankajškova 

Kuomintangu a přinutit jej ke kapitulaci. 
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     Britská vláda, jako největší evropský investor,123 se postavila k událostem v Číně 

značně ambivalentně, podobně jako Spojené státy. Na jednu stranu morálně 

podporovala bránící se legitimní čínskou vládu, ale na druhou stranu byly v letech 1937 

a 1938 britské a americké firmy největšími dodavateli strategického materiálu do 

Japonska.124 

     Alespoň zpočátku hrál v otázce postoje Velké Británie vůči Japonsku důležitou roli 

Anthony Eden, který ve vládě Nevilla Chamberlaina zastával roli ministra zahraničí. 

Problematika Dálného východu mu nebyla cizí, protože již během krize v Mandžusku 

působil v Dolní sněmovně jako zpravodaj o konfliktu.125 Chamberlain si s Edenem už 

od počátku nepadl příliš do oka a proto, přestože by se to jevilo jako logické vzhledem k 

tehdejší komplikované mezinárodní situaci, ministra zahraničí nezahrnul do svého 

užšího kabinetu. Důvodem byl i fakt, že sám Chamberlain se velmi zajímal o zahraniční 

politiku. Premiér proto přebíral některé Edenovy úkoly a přenechával mu ty méně 

závažné jako například problém Japonska.126 

     Edenova vize řešení dálněvýchodního konfliktu se opírala o dobré vztahy se 

Spojenými státy a o společný postup vůči agresorovi, což byla jedna z věcí, v nichž se 

názorově míjel  s Chamberlainem.127 Jak jsem již ukázal dříve, americká administrativa 

vedla svoji zahraniční politiku pro některé britské diplomaty značně nevypočitatelně, 

zbrkle a nedůrazně. Projevilo se to například po Rooseveltově „karanténním“ projevu 

z 5. října 1937,128 který Chamberlain označil za vágní a v některých ohledech si 

odporující.129 

     Z vojenského hlediska se britské stanovisko nikterak nezměnilo. Jinou než finanční 

podporu Britové Číně nabídnout nemohli a na samostatný zásah připraveni nebyli. 

Námořnictvo již dávno ztratilo sílu vzdorovat dvěma mocnostem naráz, proto veškeré 

lodě potřebné především pro zajištění samotné Británie, Atlantiku, Středomoří a 

bezpečné cesty do Indie kotvily v evropských přístavech. Vyslání flotily proti Japonsku 

se jevilo jako značně riskantní, oslabilo by to britskou pozici v Evropě a objevil se opět 
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mnohokrát přetřásaný argument, že ještě nebyla dokončena námořní základna 

v Singapuru.130 

     V porovnání s předchozí krizí na počátku 30. let byla tentokrát politická reprezentace 

aktivnější. Zásluhu na tom měli jak úředníci na ministerstvu zahraničí, kteří se rozhodli 

tentokrát jednat s Japonskem důsledněji, tak i prostý fakt, že na území, které bylo 

ohroženo, žilo velké množství cizinců. Ukázkově se tato skutečnost projevila po 

japonské anexi Šanghaje, přestože britské úřady nakonec konstatovaly, že pro ochranu 

krajanů a zájmů v Číně nemohou mnoho udělat.131 Když byl na konci srpna napaden 

automobil britského velvyslance v Číně dvěma japonskými letouny, nezmohli se 

Britové na více než na „ostrý protest s požadavkem omluvy a slibu potrestání těch, kteří 

nesou za celou záležitost odpovědnost“.132 Přesto četnost britských výtek vůči Japonsku 

od roku 1937 výrazně vzrostla. 

     Důležitou roli v rozhodovacím procesu o postupech zahraniční politiky vůči 

Japonsku zastával velvyslanec v Japonsku, za nějž byl právě v roce 1937 jmenován 

Robert Craigie. Ve funkci strávil exponované období mezi lety 1937 a 1941 a kvůli své 

smířlivosti vůči Japonsku ho autoři často označují za jednoho z realizátorů 

dálněvýchodního appeasementu. Jeho politické názory se shodovaly s idejemi Josepha 

Grewa, který zastával post amerického velvyslance v Tokiu. Ten mínil, že „přísná 

neutralita a vyhnutí se dálněvýchodním problémům by měly být předměty politiky 

Spojených států“.133 

     V listopadu 1937 se poprvé spojily všechny tři hlavní agresivní mocnosti 30. let do 

jednoho bloku, protože do Paktu proti Kominterně vstoupila také Itálie. Blok založili o 

rok dříve Němci s Japonci jako možnou ochranu před nevypočitatelným Sovětským 

svazem. Smlouva se stala základem pro utužení vzájemných svazků a vznik nechvalně 

známé osy Berlín-Řím-Tokio. Velká Británie chtěla za každou cenu tento mocenský 

blok oslabit, ale odborníci z ministerstva zahraničí namítali, že tradiční prostředky 

(ústupky ekonomické povahy) nebudou účinné a že je naopak potřeba spolupracovat 

s těmi, kteří jsou touto aliancí ohroženi také, tj. Francií a Spojenými státy.134 

     Na začátku listopadu zároveň proběhla v Bruselu konference signatářů Smlouvy 

devíti mocností o Číně spolu s pozvaným Dánskem, Norskem a Sovětským svazem. Tři 
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týdny trvající jednání nepřišla s žádným rozhodnutím o užití donucovacích prostředků 

vůči Japonsku, které se konference vůbec neúčastnilo. Naopak se projevila zdrženlivost 

typická pro britskou politiku a nedošlo ani k dohodě o poslání materiální pomoci pro 

Čínu. 

     Další agresivní kroky vůči Britům a Američanům pokračovaly v prosinci 1937, kdy 

se pod palbou ocitly dva britské dělové čluny, Ladybird a Bee, a o něco později dvě jiné 

lodě, Cricket a Scarab. Ten samý den pak japonské bombardéry potopily americký 

dělový člun Panay.135 Krátce se uvažovalo i o společné anglo-americké námořní 

mobilizaci a zákroku proti Japonsku, ale Roosevelt tento návrh odmítl a souhlasil pouze 

s navázáním užších rozhovorů.136 

     Rok 1938 byl ve znamení evropských záležitostí, což problematiku dálněvýchodní 

krize odsunulo do pozadí, nicméně problémy pouze zakonzervovalo. V létě se 

problematika britsko-japonských vztahů zaměřila na hospodářské otázky, protože 

Japonci měli zájem získat Mezinárodní čtvrť v Šanghaji. Zásadním tématem se stal 

výběr cel a jejich deponování v bankách. Celní politiku řídili tradičně Britové, kteří se 

podvolili Japoncům a souhlasili s tím, aby se příjmy z cel uschovávaly v japonské 

bance. Velká Británie tak porušila Smlouvu devíti mocností a podle interpretace Číňanů 

chránila především své obchodní zájmy. Tato dohoda s Japonci je proto označována za 

„první veřejný příklad britského appeasementu vůči Japonsku během čínsko-japonské 

války“.137 

     Dne 3. listopadu 1938 vydala vláda premiéra Fumimara Konoe oficiální rozhodnutí 

vybudovat ve východní Asii tzv. „Nový řád“, který měl asijským národům pod 

japonským vedením zajistit splnění jejich přání a aspirací a zbavit je okovů západního 

kolonialismu.138 Britští diplomaté takovou strategií byli zaskočeni, protože fakticky 

znamenala, že dříve či později bude střet Japonska s Velkou Británií nevyhnutelný, 

protože její zájmy a ty japonské se křížily. 

     Ochlazení vztahů po vyhlášení „Nového řádu“ pokračovalo i na jaře 1939, kdy se 

rozvinula tzv. tiencinská krize. Atentát na čínského finančníka v britské koncesi byl 

poslední kapkou, která poškodila vzájemné vztahy natolik, že se Japonsko ocitlo 

s Velkou Británií na pokraji války, která v ten moment byla reálnější než v Evropě. 
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Japonci žádali vydání viníků do jejich rukou, což nakonec vedlo v půli června k blokádě 

britské koncese.139 Vládní komise v Londýně nebyly schopné se jednoznačně vyjádřit a 

vzhledem ke slabosti vlastního námořnictva Britové nemohli nikterak zasáhnout proti 

Japonsku. 

   Jednání se proto ujal velvyslanec Craigie, kterého zprávy z Londýna velmi 

znepokojovaly. Navázal proto rozhovory s ministrem zahraničí Hačiró Aritou a získal 

pro svou vyjednávací pozici podporu kabinetu včetně ministra zahraničí lorda Halifaxe. 

Craigie si byl vědom, že bude muset Aritovi vzhledem k britské pozici ustoupit, ale ani 

ten nepožadoval nejvýhodnější podmínky, jelikož japonská prestiž utrpěla po 

prohraných střetech s rudou armádou u hranic s Mongolskem a Sovětským svazem. 

Konečný text smlouvy oba politikové podepsali 22. července a Britové tím uznali 

stávající situaci v Číně.140  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 SHEN, Peijian: The Age of Appeasement … , s. 49. 
140 MYSLIVEČEK, Zdeněk: Britský appeasement na Dálném východě v letech 1937 – 1939 … , s. 91. 
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Kapitola 7. – Konec politiky appeasementu na Dálném východě 

 

7.1 Politika appeasementu na Dálném východě mezi léty 1939-1941? 

     Dohoda Craigie-Arita bývá někdy označována jako „dálněvýchodní Mnichov,“ 

protože představuje v podstatě završení politiky appeasementu na Dálném východě.141 

Appeasement měl však na Dálném východě poněkud odlišný průběh než v Evropě. 

Proto je diskutabilní, zda rok 1939 představuje tak zásadní přelom i pro tento region.142 

Rozhodnutí opustit tuto politiku v Evropě automaticky neznamenalo, že se jí Velká 

Británie zřekne i v Asii. V Evropě politici appeasement formálně ukončili vyhlášením 

války agresorovi,143 a proto, pokud by se stejné hledisko mělo aplikovat i na Dálný 

východ, zlomovým datem není 1., resp. 3. září 1939, nýbrž 8. prosinec 1941, kdy 

Winston Churchill vyhlásil válku Japonsku. 

     Jak tvrdí ve své eseji Aron Shai, politika appeasementu na Dálném východě 

vypadala úplně jinak než v Evropě. Začala dříve, skončila později a tak závažnou 

dohodu, jakou byla ta mnichovská, nezažila.144 Žádná akce vedená na podporu britské 

politiky ústupků vůči Japonsku nebyla tak velkolepá nebo dramatická jako ty v Evropě. 

Oč nenápadněji však appeasement na Dálném východě probíhal, o to déle trval. Britská 

pozice zde průběžně erodovala celé meziválečné období a ruku v ruce s vojenskou 

slabostí dokazovala, že globálním arbitrem už minimálně od konce první světové války 

fakticky nebyla. 

     Vzhledem k tomu, že vyhlášením války v Evropě se po japonském odmítnutí 

angažovat se mnoho nezměnilo, politika appeasementu trvala dále. Británie se však na 

Dálném východě dostala do ještě svízelnější situace než předtím. Vojenské síly si 

nemohla dovolit postrádat zvláště po pádu Francie v červnu 1940, kdy proti Německu 

stanula jako jediný dosud neporažený protivník. Od září 1939 byla britská přítomnost 

v Číně odkázaná na benevolenci Japonců a na tomto stavu nemohla nic změnit bez 

pomoci Spojených států, které se zdráhaly Velké Británii poskytnout jinou než morální 

podporu, jelikož se obávaly, že by se tím pádem zapletly i do evropského konfliktu. 

                                                 
141 Srov. MYSLIVEČEK, Zdeněk: Britský appeasement na Dálném východě v letech 1937 – 1939 … , s. 
91.; SHAI, Aron: Was There a Far Eastern Munich?. Journal of Contemporary History, No. 3, Vol. 9, s. 
169.  
142 Vzhledem k tomu, že někteří autoři (P. Shen, R. Ovendale, Z. Mysliveček…) tak činí, tak se mylně 
zdá, že tomu tak opravdu je.  
143 Tento názor zastává pouze určitá část historiků. Mnozí jiní tvrdí, že appeasement v Evropě skončil 
v březnu 1939 a do září 1939 dožíval v určitým způsobem modifikované formě. 
144 SHAI, Aron: Was There a Far Eastern Munich? … , s. 162. 
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     Během léta 1940 se však jak ve Velké Británii, tak v USA začala nálada vůči 

Japonsku pozvolna měnit. Roli v tomto obratu hrálo několik faktorů. Větší míra 

nestability v oblasti jihovýchodní Asie vzhledem k porážce Nizozemska a Francie a 

diplomatický úspěch Japonska při vyjednávání s Brity o uzavření tzv. Barmské cesty145 

posílila pozici Japonců v oblasti a ti toho využili při tlaku na francouzskou Indočínu. 

Třetí zásadní událost představoval podpis Paktu tří, který v září 1940 podepsali zástupci 

Německa, Itálie a Japonska. Definitivně tak vznikl mocenský blok známý jako „Osa 

Berlín-Řím-Tokio“ a zainteresované země se v rámci něj dohodly na společném 

postupu proti koloniálním mocnostem, především Velké Británii. 

     Nový britský premiér Winston Churchill sice ve vztahu k Japonsku zastával názor 

nepříliš vzdálený Chamberlainovu appeasementu146 a chtěl se vyhnout válce na Dálném 

východě tak dlouho, jak to jen bude možné,147 přesto souhlasil s poukazem na měnící se 

situaci v oblasti se znovuotevřením Barmské cesty na podzim 1940. Spojené státy 

reagovaly na Pakt tří uvalením embarga na dovoz některých surovin a ty strategicky 

důležité byly pod státním dohledem. Japonsko vzhledem k opatřením obou států 

dočasně rezignovalo na další akce v oblasti zadní Indie, protože si bylo vědomo 

blízkosti vypuknutí konfliktu s USA a Velkou Británií. 

     Rozhodnutí vést válku s oběma anglicky mluvícími zeměmi se mezi japonskými 

politiky definitivně prosadilo až na jaře 1941.148 Dokladem toho bylo memorandum 

z počátku července, které zachytily americké tajné služby. Například se v něm uvádělo, 

že mají začít přípravy na válku s Brity a Američany a na rozšíření Velké východoasijské 

sféry společné prosperity.149 Spojené státy reagovaly nezvykle důrazně a Japonsku 

zablokovaly všechna aktiva, k čemuž se záhy připojily i ostatní anglicky mluvící země a 

některé další státy.  

     V Japonsku to vyvolalo závažný ekonomický propad, protože jakákoli ekonomická 

omezení poškozovala možnosti obchodu, na nichž bylo závislé. Proto vzniklo dilema, 

zda by bylo rozumnější ustoupit nátlaku Američanů, nebo pokračovat dále ve 

                                                 
145 Barmská cesta (silnice spojující jižní Čínu s Barmou) byla budovaná už od dvacátých let a dokončena 
v roce 1939. Představovala jedinou spojnici mezi neokupovanou Čínou a okolním světem. Japonsko na 
začátku 40. let zatlačilo na Velkou Británii, aby ji uzavřela, a svůj úspěch stvrdila smlouvou z 19. 
července 1940. 
146 NEVILLE, Peter: Hitler a Appeasement … , s. 85. 
147 LOWE, Peter C.: Great Britain and the Origins of Pacific War: A Study of British Policy in East Asia 
1937-1941. Oxford University Press, Oxford 1977, s. 137. 
148 SKŘIVAN, Aleš: Cestou samurajů … , s. 213. 
149 Jednalo se sféru hospodářské spolupráce mezi Japonskem a loutkovými státy ve východní Asii. 
Oficiálně byla vyhlášena v srpnu 1940. 
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vytyčeném plánu. Zvítězilo nakonec radikální řešení a poté, co se stal v říjnu 1941 

novým premiérem generál Hideki Tódžó, bylo o směru japonské zahraniční politiky 

rozhodnuto. Vojenské přípravy vyvrcholily útokem na Pearl Harbor 7. prosince 1941, 

což dovedlo jak Spojené státy, tak Velkou Británii, která vyhlásila válku Japonsku o den 

později, do dlouho odkládaného konfliktu s dálněvýchodním císařstvím a definitivnímu 

opuštění politiky appeasementu v jakékoli podobě.  
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Kapitola 8. – Závěr 

 

8.1 Appeasement evropský a appeasement dálněvýchodní 

     Na počátku čtyřicátých let skončila éra, v níž britské politice dominoval fenomén 

appeasementu. Začala válka, mír se zachránit nepodařilo a nová doba si žádala nové 

přístupy, které již neměly s usmiřováním nic společného. Pacifikace agresora britští 

politici tedy nedosáhli ani v Evropě, ani v Asii. Navíc se appeasement téměř okamžitě 

dostal pod těžkou kritiku novinářů, historiků a jiných veřejně činných osobností, což 

vedlo k jeho definitivní diskreditaci. 

     Při bližším ohledání obou variant appeasementu ale vychází najevo, že v evropských 

poměrech představovala britská politika cosi odlišného než v asijských. Ne že by se 

měnila hlavní idea, to znamená zachovat mírové uspořádání, ochránit vlastní zájmy a 

udržet Britské impérium v rámci možností celistvé, ale velmi se lišily možnosti 

britských politiků, prostředky, kterými byl appeasement prováděn, a alternativy, které 

Velká Británie měla. Mnohé z nich již byly naznačeny v předchozím textu, proto se je 

zde pokusím přehledně shrnout. 

 

     Prvním klíčovým rozdílem jsou motivace agresivních mocností. Německá snaha 

revidovat versaillesko-washingtonský systém vycházela z mírových ujednání, kterými 

hrdý evropský národ utrpěl a potupu snášel jen těžko. Japonsko se na hrdosti cítilo 

dotčeno také, jenomže v tomto případě se jednalo o z jeho pohledu nedostatečné 

teritoriální zisky a nesouhlas s japonským pronikáním do Číny. Japonsko (stejně jako 

Itálie, jejíž územní nároky ostatní mocnosti taktéž uznaly) bylo na konci války na rozdíl 

od Německa vítěznou mocností. Jeho nespokojenost pramenila spíše z uražené pýchy 

než dotčené hrdosti a ponížení z porážky. Shodný pro oba státy je také fakt, že tyto 

nálady se v letech hned po válce neprojevily v takové intenzitě, ale že se jimi začalo 

argumentovat až v době hospodářské krize ve 30. letech. 

     Druhý klíčový rozdíl představuje délka trvání tzv. slabého appeasementu. Zatímco 

v Evropě začínají britští politici tímto způsobem usmiřovat Německo kolem poloviny 

30. let, Japonsko usmiřují z pozice slabosti už od roku 1931. Mandžuská krize byla 

první zatěžkávací zkouškou pro Společnost národů a zároveň i pro Velkou Británii coby 

jejího nejvlivnějšího člena. Agresora se tehdy sice podařilo označit, nicméně Společnost 

neměla sílu prosadit jakékoli sankce. Velká Británie se s takovým řešením smířila, 

poněvadž k tomuto stavu sama přispěla. Když v roce 1934 uzavřela anglo-japonskou 
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smlouvu o neútočení, byl to pouze ekvivalent toho, co o pár let později zažila i Evropa. 

Protože Velká Británie jednala mimo Společnost národů a snažila se ústupky Japonsku 

dosáhnout ochrany pro vlastní zájmy, oslabovala tak akceschopnost Společnosti a 

podrývala její autoritu. 

     Vzestup Německa a jeho proměna v agresivní velmoc měly v porovnání s japonským 

případem výrazně vyšší dynamiku: Usmiřování sice začalo později (až v pol. 30. let), 

ale skončilo dřív (jaro, léto 1939). V Japonsku se politika appeasementu rozvíjí od roku 

1931 a definitivně končí až v roce 1941, tj. dva roky po vypuknutí války v Evropě. 

     S tím souvisí třetí klíčový rozdíl, tázající se na nutnost vedení politiky 

appeasementu. V Evropě existovaly dvě alternativy, jež navrhovali politici, kteří 

nesouhlasili s vládní politikou (jako Robert Cecil nebo Winston Churchill). První 

zastával názor, že agresor by měl být za své činy potrestán, nikoliv usmiřován, a že 

Společnost národů musí vystupovat jako garant mírového uspořádání a platforma pro 

dohodu o kolektivní bezpečnosti. Druhou alternativou byl koncept tzv. velké aliance, o 

niž se velmi zasazoval Churchill. Ta by sdružovala bývalé dohodové mocnosti (Velkou 

Británii, Francii a SSSR), které by na Německo vyvinuly tlak, aby se vzdalo své 

agresivní politiky ze strachu z možné války na dvou frontách. 

     Pro Japonsko však žádné jasně stanovené alternativy neexistovaly, zvláště v druhé 

polovině 30. let. Dokonce i antiappeaseři přejímali stanoviska vlády, že v Japonsku bez 

pomoci třetí strany není žádná jiná varianta možná. Jediným dostatečně silným 

partnerem byly Spojené státy, jejichž politika vůči Japonsku se s tou britskou trvale 

míjela, a možnost navázání aliance se fakticky naskytla až po začátku války v Pacifiku. 

     Peijian Shen tvrdí, že pokud Britové vůbec kdy mohli zabránit Japoncům v další 

expanzi, bylo to na počátku mandžuské krize.150 Kdyby proti nim důrazně zakročili 

s mandátem Společnosti národů, tak by se Japonsko nakonec stáhlo a nikdy by nevznikl 

inspirační zdroj pro Habeš nebo německou politiku v Evropě. Pokud v roce 1931 

Britové přijali usmiřování Japonska jako koncept své dálněvýchodní politiky, pak 

v době druhé velké agrese v roce 1937 jej již přijmout museli, jelikož byli plně 

zaměstnáni evropskými záležitostmi. 

     Čtvrtý a poslední okruh rozdílů se týká komparace britské vojenské síly v Evropě a 

na Dálném východě. Je pochopitelné, že větší vojenské zájmy měla Velká Británie 

v Evropě a kontrola Japonska ležícího na druhé straně zeměkoule nebyla 

                                                 
150 SHEN, Peijian: The Age of Appeasement … , s. 54. 
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v meziválečném období a zvláště ve 30. letech reálná. Navíc od roku 1919 (od zavedení 

desetiletého pravidla přes washingtonskou konferenci a rozličné odzbrojovací iniciativy 

konce 20. let) výdaje na vojenské síly stagnovaly a politici spíše tíhli k redukci 

bojových sil. 

     Proto když přišla krizová 30. léta, Velká Británie neměla dostatečně silnou armádu, 

námořnictvo ani letectvo, aby mohla rozhodně zvrátit kolotoč událostí jak v Evropě, tak 

v Asii. Britské loďstvo, o které jediné se mohla při případné akci vůči Japonsku opřít, 

muselo zůstat v Evropě pro ochranu Atlantiku, Středomoří a námořní trasy do Indie. 

Mandžuská krize sice ukázala vojenskou neschopnost Britů postavit se agresi a přispěla 

k opuštění desetiletého pravidla, ale k dostatečnému navýšení rozpočtu na zbrojení 

nedošlo po celá 30. léta. Zatímco proti Německu byla Velká Británie schopná při 

případné společné akci nasadit kromě loďstva i vznikající letectvo a v omezené míře i 

formující se pozemní síly, proti Japonsku se bez cizí pomoci nemohla postavit prakticky 

nijak. Námořní základna v Singapuru ještě nebyla dokončená a obava ze ztráty lodí při 

případné válce s Japonskem a následné oslabení vlivu v Evropě vždy fungovaly jako 

dostatečné argumenty pro neintervenci. 

     Z výše zmíněných faktů vyplývá, že japonská karta hrála při rozhodování Britů o 

jejich zahraniční politice nezanedbatelnou úlohu. Přijetí určitých postupů jak nakládat 

s agresorem, které se nepochybně stalo inspiračním zdrojem při jednáních s Hitlerem a 

Mussolinim, a opuštění desetiletého pravidla, které dovolilo vybudovat britské letectvo 

jako nejúčinnější obranu před německou Luftwaffe v bitvě o Británii,151 byly 

nepochybně milníky v britské meziválečné politice. 

     Z toho, co bylo v této práci napsáno, vyplývá, že appeasement představuje složitý a 

mnohovrstevnatý problém, jehož interpretace v neodborné diskusi je bohužel téměř 

vždy jednostranně negativní, a veřejnost k němu zaujímá a priori odmítavé stanovisko, 

aniž by tušila, co se za tímto pojmem doopravdy skrývá. Odkrytí jeho dálněvýchodní 

dimenze znázorňuje jeho další rozměr, odlišné chápání celého tématu. Nabízí 

neeurocentrický náhled na problém zdánlivě typicky evropský, což je perspektiva, která 

velmi často nejen v historiografii tolik schází. 

 

                                                 
151 Za zmínku stojí, že jedním z politiků, kteří měli podstatný podíl na vybudování Royal Air Force, byl 
Neville Chamberlain, který zastával tou dobou post ministra financí. Protože strach z ohrožení německou 
Luftwaffe rostl ve Velké Británii od poloviny třicátých let, Chamberlain, který spravoval i vojenské 
rozpočty, prosazoval budování letectva jako nejekonomičtějšího řešení ochrany britských ostrovů ze 
vzduchu. SHEN, Peijian: The Age of Appeasement … , s. XV, XVI. 



  

 60 

9. – Summary 

 

Summary 

     The presented bachelor thesis „The phenomenon of appeasement as a concept of the 

British foreign policy towards Japan” deals primarily with the relationship between 

Japan and Great Britain since its birth in the middle of the 19th century till the outbreak 

of the war in Pacific. Nevertheless the main part of the thesis pursues the 1930s era 

when the relationship has changed. By then British politicians started to exercise the 

appeasement policy towards Japan, which is one of the main arguments of the text. 

     In the introduction of the thesis the author defines a preliminary theory of 

appeasement based on the standard authors and applies the theory on the cases of Japan 

and Germany. The goal is to find discrepancies in the British approach towards both 

states in the era of appeasement and to make relevant conclusion on the basis of 

comparison. 

    The body of the thesis is divided into two parts according to each region. The first 

segment, a shorter one, consists of two chapters that represent an enlarged introduction 

and a summary of the appeasement policy towards Germany. In this part the author also 

deals with the British international policy towards Europe. The first chapter pursues the 

development of appeasement since its genesis, which is set in the period from the First 

World War till the end of the 1920s. The second chapter describes the change of 

appeasement under the influence of the Great Depression and the necessity of facing a 

menace from Europe. Great Britain chose an appeasing procedure that culminated in the 

Munich conference and German annexation of Czechoslovakia. The end of the second 

chapter offers an account of possible variants of policy in hypothetical case that British 

politicians would not have adopted the policy of appeasement. 

      The second part of the thesis consists of four chapters that deal with Anglo-Japanese 

relations since the Meiji reforms till the outbreak of the Second World War in the 

eastern Asia. The first chapter of the second part mainly focuses on the birth of Anglo-

Japanese treaty (1902), which in many respects meant a turning point for both countries, 

and the Washington conference which meant the end of the First World War in Pacific. 

The second chapter deals with the Manchurian crisis as a prerequisite for applying the 

appeasement policy. In the third chapter the author concentrates on the Japanese 

aggression towards China and the British inability to intervene adequately against 
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Japan. The fourth chapter depicts an epilogue of appeasement on Far East and a shift of 

British policy before the outbreak of the war in Pacific. 

     The main goal of the bachelor thesis is a description and explanation of appeasement 

in the non-European environment and an attempt to define it as a specific theme that is 

determinate not only territorially, but also militarily and politically. In the conclusion 

the author illustrates specificity of Far Eastern appeasement and defines it against the 

European one by comparing both examples.  
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