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Anotace 

Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou britskej zahraničnej politiky voči Nemecku 

od konca prvej svetovej vojny po vypuknutie Veľkej hospodárskej krízy skrz politiku 

appeasementu. V teoretickej časti sú predstavené rôzne chápania appesementu a je 

identifikovaných  niekoľko definičných znakov, na základe ktorých je následne posúdená 

britská politika voči Nemecku v rámci skúmaného obdobia. Hlavná časť práce obsahuje 

následne popis a analýzu postoja Veľkej Británie voči Nemecku v rámci vybraných zahranično-

politických udalostí práve cez koncept appeasementu. Na základe toho je hlavným cieľom 

práce odpovedať na otázku, či Veľká Británia uplatňovala voči Nemecku politiku 

appeasementu už počas 20. rokov 20. storočia. 
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This diploma thesis deals with the analysis of British foreign policy towards Germany 

since the end of the first world war until the outbreak of Great Depression through the policy 

of appeasement. Theoretical part presents various understanding of the concept of appeasement 

and identifies several criteria of appeasement based on which the British policy towards 

Germany is subsequently assessed during defined historical period. The main part of the thesis 

contains a description and analysis of the attitude of the Great Britain towards Germany in 

selected foreign policy events through the concept of appeasement. The main goal of this thesis 

is to answer the research question whether Great Britain applied a policy of appeasement 

towards Germany already during the 1920s.  
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1. Úvod 
 

Spojenci a pridružené vlády prehlasujú a Nemecko uznáva, že Nemecko a jeho spojenci 

sú zodpovední za všetky straty a škody, ktoré utrpeli Spojenci a pridružené vlády a ich štátny 

príslušníci následkom vojny, ktorá im bola vnútená napadnutím od Nemecka a jeho spojencov.1 

          Článok 231 Versailleskej mierovej zmluvy 

 

 Výsledok prvej svetovej vojny a následné uzatvorenie mierovej zmluvy medzi 

Spojencami a Nemeckom2 do významnej miery determinovali následné bilaterálne vzťahy 

medzi Nemeckom a jednotlivými európskymi mocnosťami po celé medzivojnové obdobie. 

Nemecko ako porazená bývalá európska mocnosť bola oslabená svojimi pôvodnými 

európskymi spojencami. Okrem tvrdých podmienok Versaillskej mierovej zmluvy týkajúcich 

sa hraníc, reparácií či redukcie armády bola Nemecku naviac prisúdená vojnová vina.  Tieto 

podmienky a celú povojnovú situáciu považovalo Nemecko za nespravodlivé a cítilo krivdu. 

Samotná mierová zmluva teda okrem základného mierového usporiadania zároveň priniesla 

zárodok budúcich problémov a konfliktov. Tohto nebezpečenstva si boli vedomí i samotní 

mierotvorci z tzv. Veľkej štvorky.3 Francúzsky ministerský predseda a vedúci francúzskej 

delegácie na konferencii Georges Clemenceau4 dokonca predniesol: „Neviem povedať za koľko 

rokov, možno lepšie povedať za koľko storočí bude kríza, ktorá začala pokračovať. Áno, zmluva 

nám prinesie bremeno, problémy, mizériu, ťažkosti a tak to bude pokračovať po dlhé 

nasledujúce roky“.5 

 
1 Mierová zmluva medzi mocnosťami spojenými i združenými a Nemeckom a Protokol, podpísaná vo Versailles 

dňa 28. júna 1919. In: beck-online START [online]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgiyv6mrrg4wta. Tento článok 

bol vytvorený špecificky na to, aby vytvoril legálny základ pre vymáhanie vojnových reparácií zo strany Nemecka.  

2 Podľa miesta prijatia demokratickej ústavy sa pre štátny útvar, ktorý vznikol na troskách Nemeckého cisárstva 

zaužívalo i pomenovanie Weimarská republika. Tento názov odpovedá obdobiu medzi rokmi 1919-1933. 

Oficiálnym názvom však naďalej ostala Nemecká ríša. V rámci tejto práce budem pri referovaní o tomto štátnom 

útvare používať jednotný názov Nemecko.  

3 Veľkú Britániu zastupoval premiér David Lloyd George, Spojené štáty americké prezident Thomas Woodrow 

Wilson, Francúzsko premiér Georges Clemenceau a Taliansko zastupoval premiér Vittorio Orlando.  

4 Georges Clemencau (1841-1929) bol dvakrát francúzskym premiérom, prvýkrát medzi rokmi 1906-1909, 

druhýkrát predsedal francúzskej vláde medzi rokmi 1917-1920.  

5 MACMILLAN, Margaret. Paris 1919: Six Months that Changed the World. Peacemakers. London, 2001, s. 5. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgiyv6mrrg4wta
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Prvá svetová vojna však najviac neoslabila len Nemecko, ale i bývalé obrovské 

koloniálne impérium Veľkej Británie. Napriek tomu, že Veľká Británia bola na strane 

víťazných mocností, ani ju neobišli negatívne dôsledky vojny.6 Ostrovné impérium utrpelo 

najmä po ekonomickej stránke.7 Pred vojnou sa spoliehalo na svoje zaoceánske trhy, ktoré však 

po vojne do istej miery stratilo, pretože jeho domíniá sa stávali nezávislými a už neponúkali 

Veľkej Británii otvorené trhy alebo neposkytovali neopracované materiály tak ako predtým. 

Britská industriálna produkcia navyše zaostávala za objemom, ktorého dosahovala pred 

vojnou.8 Celkové mocenské oslabenie Veľkej Británie sa premietlo i do množstva domácich 

problémov s ktorými musela povojnová Británia bojovať. Štrajky, nezamestnanosť či konflikty 

na politickej scéne rozhodne neprispievali ku stabilizácii povojnovej situácie. Na Veľkú 

Britíniu čakali i nové zahranično-politické výzvy, ktoré pramenili z výsledkov práve ukončenej 

svetovej vojny.  Veľká Británia sa musela vysporiadať s novou medzinárodne-politickou  

situáciou, ktorá bola dôsledkom pádu štyroch veľkých mocností a rámci nového usporiadania 

Európy.   

Veľká Británia vyčerpaná vojnou sa však v zahraničnej politike držala svojich 

klasických zásad a snažila sa o udržanie mieru a rovnováhy síl v Európe. Rovnováha síl medzi 

hlavnými mocnosťami v Európe bola totiž hlavným britským cieľom v zahraničnej politike 

počas 19. storočia či dokonca i skôr. Táto rovnováha znamenala, že nikto nemohol ohroziť 

britskú bezpečnosť. Britským zámerom bolo hrať rolu mediátora a potenciálne vojensky 

zasiahnuť, ak by bola rovnováha ohrozená. Veľká Británia teda chcela predísť tomu, aby 

akákoľvek kontinentálna mocnosť získala takú moc, ktorá by viedla k dosiahnutiu pozície 

európskeho hegemóna.9 

 
6 Odhaduje sa, že v rámci bojov prvej svetovej vojny padlo alebo ostalo nezvestných takmer 900 tisíc britských 

vojakov. Tento počet odpovedal približne 9% dospelých mužov do 35 rokov. Ďalších takmer 300 tisíc občanov 

zomrelo v dôsledku podvýživy alebo španielskej chrípky počas vojny alebo krátko po nej (HLAVÁČ, Pavel a kol. 

Zahraniční politika a strategie Velké Británie ve 20. století. Brno, 2012, s. 49). 

7  Celkovo Veľkú Britániu vojna stála viac než 10000 miliónov libier, národný dlh narástol z 650 miliónov libier 

(marec 1914) na 7434 miliónov (marec 1919). (HIRST, W. Francis. The Consequences of the War to Great Britain. 

London, 1934, s. 247). 

8 Povojnová priemyslová produkcia Veľkej Británie predstavovala len 9-10% svetového podielu, zatiaľ čo pred 

vojnou predstavoval britský podiel na priemyslovej produkcii 14, 7% a v roku 1870 dokonca 31, 8% (JUDD, 

Denis. Impérium: britská imperiálna skúsenosť od roku 1765 do současnosti. Praha,  1999, s. 255). 

9V kontexte výsledkov prvej svetovej vojny vyznieva veľmi paradoxne fakt, že Veľká Británia vítala vytvorenie 

unifikovaného nemeckého cisárstva v roku 1871, pretože dúfala, že silný nemecký štát by mohol oslabiť 

francúzske a ruské záujmy v Európe. (DOERR, Paul. British Foreign Policy 1919-1939. Manchester 1998, s. 16). 
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V rámci vzájomných vzťahov medzi Veľkou Britániou a Nemeckom počas 

medzivojnového obdobia je pre zahranično-politickú stratégiu Veľkej Británie charakteristická 

hlavne politika appeasementu. Vnímanie appesementu je však spojené najmä s 30. rokmi 20. 

storočia, konkrétnejšie po nástupe Adolfa Hitlera10 k moci. V tomto kontexte politika 

appeasementu vzbudzuje skôr negatívne konotácie a nahliada sa na ňu skrz neúspech, keďže 

nebola schopná zastaviť plány nacistického Nemecka. Niektorí autori, najmä Martin Gilbert 

však argumentujú, že politiku appeasementu Veľká Británia využívala voči Nemecku už oveľa 

skôr, než ako začala robiť ústupky Hitlerovi. O appeasemente počas 20. rokov 20. storočia sa 

dokonca zmieňuje ako o pozitívnej a fungujúcej politike.11 

Práve z dôvodu, že vo všeobecnosti je appeasement vnímaný hlavne ako neúspešná 

a nefungujúca politika Veľkej Británie v predvečer druhej svetovej vojny sa chcem v tejto práci 

sústrediť  na časový úsek, ktorý predchádzal tomuto obdobiu, a teda na obdobie 20. rokov 20. 

storočia, konkrétne od konca 1. svetovej vojny v novembri 1918 po začiatok Veľkej 

hospodárskej krízy na jeseň 1929. Skúmané časové obdobie bude teda na jednej strane vytýčené 

koncom prvej svetovej vojny a následnou Versaillskom mierovou dohodou, ktorá 

predstavovala významný faktor, ktorý následne determinoval vzťahy Nemecka s ostatnými 

štátmi po celé medzivojnové obdobie. Z druhej strany ho bude ohraničovať Veľká hospodárska 

kríza, ktorá predstavovala posledný veľký míľnik 20. rokov predtým, ako sa následne v roku 

1933 dostali v Nemecku k moci nacisti. Vypuknutie Veľkej hospodárskej krízy zároveň 

predstavuje i zmenu spoločenskej nálady a politiky v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. 

Na rozdiel od druhej polovice 30. rokov minulého storočia je dekáda, ktorá jej predchádzala 

nie príliš asociovaná s appeasementom a preto si myslím, že je tu dostatočný  priestor pre ďalšie 

skúmanie tohto obdobia práve cez koncept appeasementu.  

V rámci vytýčeného obdobia sa teda sústredím na analýzu britskej zahraničnej politiky 

voči Nemecku a budem sa snažiť zistiť, či je možné hovoriť o britskej politike appeasementu 

voči Nemecku už počas 20. rokov minulého storočia. Prostredníctvom analýzy zahranično-

 
Veľká Británia totiž najprv nevnímala Nemecko ako zdroj potenciálneho ohrozenia. V ekonomickej ani 

v politickej oblasti taktiež Veľká Británia nemala tradíciu nepriateľstva voči Nemecku. Od stredoveku až po 

koniec 19. storočia bolo totiž hlavným súperom Veľkej Británie na kontinente Francúzsko a Nemecko sa o Veľkú 

Britániu v podstate ani nezaujímalo (MEDLICOTT, N. William. British Foreign Policy since Versailles. Methuen 

1968, s. 15). 

10 Adolf Hitler (1889-1945) zastával funkciu nemeckého kancelára medzi rokmi 1933-1945. 

11 GILBERT, Martin. Roots of Appeasement. London 1966. 
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politických udalostí, oblastí a trendov vzájomných vzťahov medzi Veľkou Britániou 

a Nemeckom bude mojím primárnym cieľom odpovedať na hlavnú výskumnú otázku: 

 

Uplatňovala Veľká Británia voči Nemecku politiku appeasementu počas 20. rokov 20. 

storočia? 

 

Za účelom nájdenia odpovede na hlavnú výskumnú otázku považujem za potrebné 

stanoviť si i dve ďalšie doplňujúce otázky, ktoré z hlavnej vyplývajú a zároveň ju najmä 

dopĺňajú. Súčasne by mi mali tieto doplňujúce otázky teda poskytnúť širšie a obsiahlejšie 

informácie, ktoré by mali viesť k zodpovedaniu hlavnej výskumnej otázky.  

 

I. Aké boli hlavné zahranično-politické ciele Veľkej Británie voči Nemecku počas 20. 

rokov 20. storočia? 

 

II. Aké faktory ovplyvňovali zahraničnú politiku Veľkej Británie voči Nemecku počas 20. 

rokov 20. storočia? 

 

 Môj pôvodný projekt nebol dobrý po obsahovej ani formálnej stránke, preto ho moja  

výsledná práca nasleduje len v základných štruktúrach, ktoré sa týkajú cieľu práce alebo 

výskumných otázok. Výsledná podoba práce je nakoniec rozdelená do šiestich kapitol, 

z ktorých prvá bude pozostávať z úvodu, prehľadu literatúry, ktorá sa zaoberá skúmanou témou 

a z predstavenia metodologického rámca použitého v tejto práci. Druhá kapitola sa bude 

venovať vyjasneniu teoretického rámcu práce, ktorý je založený na koncepte politiky 

appeasementu. V tejto časti predstavím rôzne poňatia tohto konceptu od negatívneho 

uchopenia, ktorý je pre túto politiku typický až po pozitívne chápanie appeasementu ako 

fungujúcej, morálnej a ušľachtilej politiky. Zároveň prejdem ku vlastnej konceptualizácii tohto 

pojmu a určím niekoľko znakov, na základe ktorých budem posudzovať zahraničnú politiku 

Veľkej Británie voči Nemecku.  

Obsahové jadro práce, ktorú tvoria tri kapitoly bude obsahovať popis a analýzu postoja 

Veľkej Británie voči Nemecku v rámci vybraných udalostí a oblastí skrz appeasement. Cieľom 

nebude všeobecný a informačne vyčerpávajúci popis jednotlivých zahraničnopolitických 

udalostí. Sústredím sa skôr na analýzu správania a postojov Veľkej Británie voči Nemecku 

v konkrétnych situáciách, hoci je zrejmé, že každá udalosť si bude vyžadovať i isté zasadenie 
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do kontextu spolu s ostatnými zúčastnenými štátmi a možné porovnanie prístupu Veľkej 

Británie voči Nemecku a prístupu ostatných mocností voči Nemecku.   

Po hlbšej analýze som v porovnaní s projektom diplomovej práce niektoré udalosti 

vynechala a iné naopak pridala. Zároveň som chcela, aby jednotlivé udalosti neboli len náhodne 

vybrané, ale aby ich spájali určité znaky. Na základe tohto predpokladu som si v rámci analýzy 

uzatvorenia Versaillskej zmluvy vybrala konkrétne štyri oblasti, ktorých obsah a význam sa 

budú do väčšej či menšej miery vyskytovať i v ostatných udalostiach. Konkrétne ide o otázku 

nemeckého odzbrojenia, otázku postavenia Porýnia a o problém týkajúci sa nemeckých 

reparácií. Súčasne som do tretej kapitoly, ktorá teda pojednáva o vyššie zmienených oblastiach 

zaradila i časť o Memorande z Fontainebleau, ktoré pojednávalo o možných problémových 

oblastiach vo vzťahu k Nemecku a naliehalo na ich odstránenie. Nasledujúca štvrtá a piata 

kapitola budú teda obsahovať chronologický popis jednotlivých vybraných udalostí, pričom 

každou udalosťou bude prestupovať i analýza toho, či Veľká Británia v danej situácii zaujala 

politiku appeasementu, ktorú budem posudzovať na základe znakov, ktoré vymedzím 

v teoretickej časti. Posledná kapitola bude venovaná záveru, v ktorom sa budem snažiť zhrnúť 

hlavné poznatky práce a hlavne zodpovedať na hlavnú i doplňujúce výskumné otázky 

a zoznamu použitej literatúry. 

 

1.1. Prehľad literatúry 

Pri spracovaní historickej témy väčšinou existuje nepreberné množstvo zdrojov, ktoré 

sa zaoberá danou témou z viacerých uhlov pohľadu. Je preto nemožné pokúšať sa obsiahnuť 

väčšinu diel, ktoré boli k téme napísané. Hlavným impulzom pre napísanie tejto práce bol titul 

Roots of Appeasement od Martina Gilberta, ktorý bol využitý pre teoretické ukotvenie práce. 

Okrem neho v tejto časti na objasnenie hlavného konceptu práce používam i dielo od Stephena 

R. Rocka s názvom Appeasemenet in International Relations. Táto časť je doplnená 

i periodickými článkami napríklad od známeho britského historika Paula M. Kennedyho, ktorý 

sa appeasementom zaoberá v práci The Tradicion of Appeasement in British Foreign Policy 

1865-1939. 

Všeobecnému historickému prehľadu britskej zahraničnej politiky sa venuje Paul Doerr 

v publikácii British Foreign Policy, William N. Meddlicott v dielach British Foreign Policy 

since Versailles 1919-1963 a Contemporary England 1914-1964. V kontexte politiky 



14 
 

appeasementu je využité i dielo od Stelly Rudman s názvom Lloyd George and the 

Appeasement of Germany 1919-1945. Vyjednávanie Versaillskej mierovej zmluvy vo svojej 

publikácii Paris 1919: Six Month that Changed the World rozoberá historička Margaret 

MacMillan, britský premiér Lloyd George v publikácii The Truth about the Peace Treaties 

alebo Alan Sharp v dele The Versailles Settlement: Peacemaking after the First World War.  

Pohľad zo strany Nemecka ponúka Dagmar Moravcová v diele Výmarská republika. Problémy 

demokracie v Nemecku 1918-1932. 

Jednotlivé zahranično-politické udalosti sú založené na viacerých titulov. Rúrska kríza 

čerpá napríklad z práce British Policy and the Ruhr Crisis 1922-24 od Elspeth O’Riordan alebo 

od Davida G. Williamsona, ktorý napísal Great Britain and the Ruhr Crisis, 1923-1924. 

Obdobie po Locarnskej konferencii je spracované okrem iného na základe publikácie od Jona 

Jacobsona s názvom Locarno Diplomacy: Germany and the West alebo od Gaynora Johnsona 

s názvom Locarno Revisited: European Diplomacy 1920-1929. 

Metodologická stať čerpá informácie z titulu Jak zkoumat politiku: Kvalitativní 

metodologie v politologii a mezinárodních vztazích od rôznych autorov pod vedením Petra 

Druláka a zároveň z publikácie Úvod do studia dejepisu od Miroslava Hrocha.  

 

1.2. Metodologický rámec 

Vzhľadom na charakter skúmanej témy bude táto práca spracovaná formou historického 

výskumu. Túto metódu možno zaradiť k prístupom kvalitatívneho výskumu, i keď medzi 

existujú isté odlišnosti vzhľadom k tomu, že kvalitatívny výskum sa primárne venuje skúmaniu 

fenoménov prítomnosti. Naproti tomu, podstatou historického výskumu je  systematický popis 

a skúmanie minulých udalostí s cieľom podať správu o tom, čo sa v skutočnosti udialo 

v minulosti. Historický výskum sa nesnaží len o zhromažďovanie dát a faktov, ale jeho 

hlavným cieľom je odhaliť situácie, osobnosti a okolnosti, ktoré ovplyvňovali minulosť. Na 

základe toho možno povedať, že je hlavne interpretatívny. Okrem hľadania odpovedí na otázky  

a nachádzaniu vzťahu medzi minulosťou a prítomnosťou sa zároveň navyše snaží prispieť 

k porozumeniu prítomnosti, ktorá je mimo iné i výsledkom minulých udalostí.12 

 
12 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha, 2016, s. 138-139. 
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V tomto konkrétnom prípade, teda nie je cieľom práce vytvoriť novú teóriu, ktorá by 

lepšie vysvetlila britskú zahraničnú politiku voči Nemecku v prvej dekáde medzivojnového 

obdobia ale skôr identifikovať hlavné faktory, ktoré definovali britskú politiku voči Nemecku 

v skúmanom období a najmä zistiť, či britskú zahraničnú politiku v tomto období možno 

vysvetliť prostredníctvom konceptu appeasementu a ak áno, identifikovať a hlbšie analyzovať 

dôvody a motivácie, ktoré Veľkú Britániu viedli práve k takejto politike.  

Konkrétnou metódou použitou v tejto práci je jedinečná prípadová štúdia. Za prípad 

možno považovať dostatočne ohraničený aspekt historickej epizódy alebo dostatočne 

ohraničenú epizódu samotnú. Následná prípadová štúdia, teda analýza takéhoto prípadu si 

potom za cieľ kladie buď hlboké porozumenie alebo príčinné vysvetlenie daného prípadu, 

pričom zohľadňuje sociálny, kultúrny a historický kontext.13 V rámci tejto práce bude takýmto 

prípadom práve politika Veľkej Británie voči Nemecku v období od konca prvej svetovej vojny 

po vypuknutie Veľkej hospodárskej krízy.  

Pri zbere a analýze dát budem využívať priamu i nepriamu historickú metódu, o ktorých 

možno povedať, že sú navzájom neodlúčiteľné a vzájomne sa dopĺňajú. Pri priamej metóde 

výskumník poznáva a popisuje minulosť prostredníctvom spracovania primárnych 

a sekundárnych prameňov. Nepriama metóda je potom založená na kritickej interpretácii 

prameňov. V nadväznosti na tieto metódy budem v práci využívať indukciu i dedukciu. V práci 

sa však prejaví výraznejšie induktívny prístup, pri ktorom sa od jednotlivých faktov prechádza 

ku všeobecnejším záverom.14 V práci budem okrem primárnych prameňov, medzi ktoré patria 

napríklad záznamy z jednaní britkého kabinetu, edície dokumentov britskej zahraničnej 

politiky alebo pamäte kľúčových osôb, používať i sekundárne pramene, medzi ktoré patria 

literárne tituly zaoberajúce sa danou problematikou.  

Súčasne budem využívať diachrónny prístup, pri ktorej budem sledovať a zachytávať 

minulé udalosti tak, ako po sebe nasledovali po určitej časovej ose od roku 1918 do 1929, 

zároveň však budem v niektorých častiach používať synchrónny prístup, pri ktorom je možné 

sledovať rôzne udalosti a fenomény na viacerých miestach v rovnakú dobu.15 

 
13 KOŘAN, Michal. Jednopřípadová studie. In: DRULÁK, Peter. Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie 

v politologii a mezinárodních vztazích. Praha 2003, s. 32-33.  

14 HROCH, Miroslav. Úvod do studia dějepisu: celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty pedagogických a 

filozofických fakult studijního oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – dějepis. Praha, 1985, s. 198-

208.  

15 Tamže, s. 208-209. 
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Uvedomujem si však, že pri používaní najmä priamej metódy hrozí skĺznutie 

k deskriptívnemu charakteru práce a určitej prostej reprodukcii prameňov bez hlbších 

súvislostí. Na druhej strane však budem využívať i kritickú interpretáciu prameňov, ktorá by 

mala zmierniť tento limit výskumu. Vzhľadom k tomu verím, že pri práci, ktorá nebude 

založená len na reťazení faktov z histórie, ale zároveň aj na ich  zhodnotení a interpretovaní je 

do veľkej miery možné vyvarovať sa čistému hromadeniu faktografických údajov. Práve z toho 

dôvodu som si stanovila v rámci tretej kapitoly štyri oblasti, ktoré budú prestupovať všetky 

vybrané udalosti s cieľom vytvoriť ucelený logický obraz o zahraničnej politike Veľkej 

Británie voči Nemecku v skúmanom období. 
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2. Teoretické ukotvenie práce 
 

2.1. Politika appeasementu 

 

„Appeasement sám o sebe môže byť dobrý alebo zlý v závislosti na okolnostiach. Appeasement 

založený na slabosti a obave je zbytočný a fatálny. Appeasement odvodený od sily je vznešený 

a ušľachtilý a môže byť najistejšou a pravdepodobne jedinou cestou k svetovému mieru“. 

Winston Churchill v Dolnej snemovni Spojeného kráľovstva, 14. decembra 1950 

 

„Pravdepodobne najťažšou úlohou opatrného a zodpovedného štátnika je schopnosť určiť, 

kedy appesement bude a kedy nebude viesť k mierovému urovnaniu sporov“.  

Robert Gilpin, Vojna a zmena v svetovej politike 

 

 

Najväčšiu kontroverziu medzi historikmi britskej medzivojnovej politiky vždy 

vyvolávala politika appeasementu. Táto politika aj v súčasnosti vzbudzuje rozporuplné názory 

nielen v rámci historického výskumu, ale i medzi laickou verejnosťou či medzi akademikmi z 

prostredia medzinárodných vzťahov. Britský appeasement býva často spájaný s vypuknutím 

druhej svetovej vojny. Väčšina britských historikov verí, že appeasement začal buď v roku 

1933, keď sa k moci dostal Hitler alebo v roku 1937, keď sa britským ministerským predsedom 

stal Neville Chamberlain16. Ďalšia skupina historikov datuje počiatok appeasementu mimo 

európske územie, konkrétne neschopnosti zabrániť japonskej agresii v Mandžusku v roku 1931 

alebo talianskemu útoku na bývalú Habeš v roku 1935. Niektorí historici appeasement 

zasadzujú späť k prvej svetovej vojne alebo dokonca ešte skôr do obdobia rokov 1854-1856 

počas Krymskej vojny.17 

 
16 Neville Chamberlain (1869-1940) pôsobil na viacerých vládnych postoch. Post ministra zdravotníctva zastával 

na 6 mesiacov v roku 1923, potom medzi rokmi 1924-1929 a na pár mesiacov v roku 1931. Post ministra financií 

zastával na krátke obdobie medzi rokmi 1923-1924, neskôr medzi rokmi 1931-1937. Najvyššiu funkciu 

ministerského predsedu zastával medzi rokmi 1937-1940.  

17 SHEN, Peijian. The Age of Appeasement: The Evolution of British Foreign Policy in the 1930s. London, 1999, 

34-36. 
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Základný význam slova appeasement vo všeobecnosti vôbec nebol statický a postupne 

sa menil. Tento výraz má svoj pôvod v starej francúzštine a znamená upokojenie, lichotenie, 

zmierovanie, zjemnenie alebo splnené prianie.18 Postupný vývoj sémantického významu 

appeasementu možno najlepšie pozorovať na jednotlivých vydaniach Oxfordského slovníku. 

Štvrtá edícia Oxfordského slovníka z roku 1951 odvodzuje podstatné meno appeasement od 

slova appease, čo znamená pacifikovať alebo ukľudniť. Revidovaná verzia slovníka z roku 

1954 pridáva k predchádzajúcej definícii ďalší význam a to snahu o zmierenie alebo 

podplatenie potenciálneho agresora robením ústupkov, častokrát spojeným s obetovaním 

morálnych princípov, ktoré malo zabrániť hroziacej agresii.19 V tomto zmysle by išlo 

o akúkoľvek politiku, ktorá by viedla k zmierneniu krívd cez kompromis a ústupky, ktoré by 

inak viedli k vojne. V rámci prevencie vojny môže byť teda appeasement vnímaný ako 

alternatíva k detterence, alebo aj ako potenciálne doplnenie tejto politiky.  

Samotný pojem teda môže znamenať odlišné, ba dokonca niekedy protikladné veci. Pre 

mnohých je appeasement jasným synonymom pre (neúspešné) jednania s Hitlerom v druhej 

polovici 30. rokov, iní zasadzujú politiku appeasementu do oveľa skoršieho obdobia. Práve na 

túto diferenciáciu sa sústredím v nasledujúcej časti, kde teoreticky vymedzím práve tieto dve 

vnímania appeasementu a určím niekoľko definičných kritérií appeasementu, na základe 

ktorých budem posudzovať politiku Veľkej Británie voči Nemecku v skúmanom období. 

 

2.2. Appeasement ako nefungujúca a potupujúca politika 

Neúspech appeasementu v medzivojnovom období zmenil význam pojmu appeasement 

a jeho konotácie. Appeasement prestal byť definovaný na základe jeho cieľov, ktorými boli 

redukcia napätia a vyhnutie sa konfliktu, alebo na základe jeho prostriedkov ale na základe 

negatívnych výsledkov, ktoré nedokázali odvrátiť vypuknutie ozbrojeného konfliktu. Už na 

konci Chamberlainovej20 vlády, kedy postupne stroskotali jeho predstavy o mierovom 

 
18 ADAMS, R. J. Q., British Politics and Foreign Policy in the Age of Appeasement 1935-1939. Stanford, 1993, 

s. 1. 

19 LANYI, A. George. Review: The problem of Appeasement. World Politics, Vol, 15, No. 2 (Jan 1963), 

Cambridge University Press, s. 317. 

20 Chamberlain vystupoval ako veľmi aktívny appeaser, ktorý chcel všetky európske problémy, ktoré mali 

potenciál viesť k vojne vyriešiť uzatvorením dohôd s Hitlerom a Mussolinim. Ba čo viac, uplatňovanie tejto 

politiky presadzoval i v čase, kedy väčšina okolo neho stratila akúkoľvek vieru v úspech tejto politiky.  
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usporiadaní Európy, začal byť appeasement kontroverznou politikou a zároveň začal získavať 

súčasné pejoratívne konotácie slabosti, nemorálky či zbabelosti.21  

Na druhej strane však mnohí sympatizanti Chamberlainovej politiky vidia jeho 

počínanie ako dôsledok jedinej možnosti, ktorú mohol v danej situácii spraviť. Na druhej strane 

sa však sám Chamberlain od júna 1939 v podstate vyhýbal použitiu samotného pojmu 

appeasement. Už i len tento samotný fakt dokazuje, že pojem appeasement už počas 

Chamberlainovej vlády nabral negatívne konotácie neúspechu.    

Vlastný neúspech tejto politiky úplne zdiskreditoval pozitívne predpoklady 

appeasementu a spôsobil, že appeasement sa stal pojmom, ktorý zastrešuje akúkoľvek politiku, 

ktorú možno označiť ako „slabú, váhavú či neurčitú“.22 Z perspektívy medzinárodného 

systému môže byť appeasement vnímaný ako proces postupného vzdania sa moci a vplyvu 

v prospech Nemecka. Možno tvrdiť, že od tohto jasného neúspechu appesementu začala byť 

táto politika chápaná ako politika poníženia. Kritici appeasementu argumentujú, že 

appeasement je synonymom pre politiku ústupkov voči nepriateľom Veľkej Británie, ktoré mali 

byť potvrdené prostredníctvom uzavretých zmlúv a ich hlavným cieľom bolo vyhnúť sa 

prípadnej vojne. Súčasne je však kľúčové zdôrazniť, že tieto ústupky boli dosiahnuté za cenu 

obetovanie cenných morálnych princípov.23 

Otázky morálky vo svojej definícii taktiež zahŕňa Websterský slovník, ktorý 

appeasement definuje ako zmierňovanie alebo podplácanie potenciálneho agresora politickými 

alebo ekonomickými ústupkami práve pri obetovaní morálnych princípov.24 Hans Morgenthau 

dopĺňa definíciu appeasementu ako politicky nie veľmi múdre riešenie sporov, ktoré nesprávne 

posudzuje zahrnuté záujmy a moc. O appeasemente hovorí v prípadoch, v ktorých sa národ 

vzdá svojich vitálnych záujmov bez získania niečoho cenného na oplátku.25 Tvrdí, že 

appeasement je politikou kompromisu, ktorá je však mylná, pretože si zamieňa politiku 

imperializmu za politiku statu quo.26 Podobný názor predniesla i jedna z britských poslankýň 

Eleanor Rathbone, ktorá charakterizovala appeasement takto: „... ide o šikovný plán ako predať 

svojich priateľov za účelom kúpenia si svojich nepriateľov. Má to však malé nebezpečenstvo, 

 
21 RUDMAN, Stella. Lloyd George and the Appeasement of Germany 1919-1945. Newcastle, 2011, s. 2. 

22 ROCK, R. William. British Appeasement in the 1930s. London 1977, s. 24. 

23 DOERR, Paul. British Foreign Policy 1919-1939, s. 16. 

24 Webster’s Third New International Dictionary 

25 MORGENTHAU, Hans. In Defence of National Interests. Lanham 1951, s. 137. 

26 MORGENTHAU, Hans. Politics Among Nations. New York, 1985, s. 64. 
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že príde čas, kedy už nemáš žiadnych priateľov a keď zistíš, že ich potrebuješ, už bude neskoro 

ich kúpiť späť.“27 Podobne argumentuje aj Keith Middlemas, ktorý opisuje appeasement ako 

politiku prijatia nemeckých požiadaviek a napravenia krívd bez požadovania recipročných 

výhod, ale len s požadovaním budúceho vzájomného porozumenia.28 

Takéto chápanie appeasementu opisuje George A. Lanyi ako „pasívny appeasement“, 

ktorý je použitý v situácii, kedy mocnosť dovolí potenciálnemu alebo skutočnému agresorovi 

zlepšiť jeho pozíciu prostredníctvom porušenia mierových zmlúv, masívnym vyzbrojením 

alebo vytvorením ekonomickej alebo ideologickej sféry vplyvu. Pasívny appeaser síce môže 

vyjadriť morálny nesúhlas voči takémuto konaniu, môže apelovať na druhú stranu alebo na 

verejný názor, ale v skutočnosti týmito krokmi nie je schopný zabrániť svojmu protivníkovi, 

aby získal silnú pozíciu v regióne, v ktorom má sám svoj vlastný záujem. Ba čo viac, pasívny 

appeaser neposilňuje svoje vlastné vyzbrojenie a zároveň podceňuje posilňovanie moci 

a agresívne zámery svojho protivníka.29 Na druhej strane „aktívny appeasement“ sa od toho 

pasívneho veľmi nelíši. Začína akceptovaním konkrétnych požiadaviek alebo krívd 

vyjadrených vládou expanzionistického alebo potenciálne agresívneho štátu. Pokračuje skrz 

viac či menej priateľské vyjednávania až k uspokojeniu všetkých alebo väčšiny požiadaviek.30 

 

2.3. Appeasement ako mierová a morálna politika 

Približne do polovice Chamberlainovho zastávania pozície premiéra však bola 

myšlienka politiky appeasementu vnímaná pozitívne. Vo svojej podstate išlo o rešpektovanú 

politiku, ktorá zvyčajne nasledovala po medzinárodnej alebo občianskej vojne. Do určitej miery 

bola synonymom pre pacifikáciu a moderáciu prípadných nezhôd či konfliktov.31 Podľa 

Chamberlaina: „bolo kresťanské jednať so susedom zhovievavo, bolo civilizované a ľudské 

ukázať toleranciu a veľkorysosť voči porazenému nepriateľovi.“32 Základom appeasementu 

 
27 Manchester Guardian, 25 February 1939, citované v THOMPSON, Neville. The Anti-Appeasers: conservative 

opposition to appeasement in the 30’s. Oxford 1971, s. 27. 

28 MIDDLEMASS, Keith. Diplomacy of Illusion: The British Government and Germany 1937-39. Worthing, 

1972, s. 8. 

29 LANYI, A. George. Review: The problem of Appeasement, World Politics, Vol, 15, No. 2, 1963, s. 319. 

30 Tamže, s. 319.  

31 Možno tvrdiť, že appeasement bol ekvivalentom dnešných snáh o znižovanie napätia alebo o détente.  

32 ROCK, R. William. British Appeasement in the 1930s, s. 42. 
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bola myšlienka ústupkov voči slabším silnými, štedrosť víťaza voči porazenému, náprava krívd 

či odstránenie príčin budúcich vojen. Britský historik William N. Medlicott charakterizoval 

appeasement ako „politiku ústupkov a ekonomickej pomoci s cieľom zmierniť rozšírený pocit 

vo vnútri nemeckého národa o krivde, ktorá by vzala vietor z plachiet militaristov.“33 V jazyku 

klasickej európskej diplomacie podľa Gordona Craiga a Alexandra Georga je appeasement 

snahou o redukciu napätia medzi dvoma štátmi prostredníctvom odstránenia príčin konfliktu 

a nezhôd medzi nimi.34 

Samotné slovo appeasement bolo často používané na vyjadrenie všeobecnej oddanosti 

voči mieru.35 Špecificky v rámci Veľkej Británie bol appeasement videný ako dobre mienená 

a prirodzená zahraničná politika pre Veľkú Britániu. Politika mediácie a pacifikácie dobre 

korešpondovala s pohľadom, ktorý mali samotní Briti sami o sebe ako garanti spravodlivosti 

a slušnosti. Práve britskí štátnici považovali Európu za región, kde by mal byť vytvorený 

systém, ktorý by bol založený na mierovom urovnávaní sporov. „Všeobecným 

appeasementom“36 nemysleli konkrétne ústupky Hitlerovi, ale spoločný postoj mocností, ba 

dokonca návrat koncertu veľmocí z 19. storočia.37 

Appeasement vo svojej podstate predstavuje politiku, ktorá by mala vyhovovať 

každému na ktorejkoľvek strane politického spektra, pretože súčasne zahŕňa faktory, ktoré 

vyhovovali predstaviteľom ľavicového i pravicového uvažovania. Na jednej strane mal 

appeasement v sebe ľavicový koncept morálky a na strane druhej prvok pravicového 

uvažovania o moci. Akceptovali ho liberáli ako progresívnu alternatívu voči rozdeleniu 

európskych národov do opačných táborov a zároveň s ním nemal problém konzervatívci, 

pretože podľa nich predstavoval spôsob ako zachovať status quo.38 

 
33 MEDLICOTT,  N. William. British Foreign Policy since Versailles 1919-1963, s. 232. 

34 CRAIG, A. Gordon - GEORGE, L. Alexander. Force and Statecraft, Diplomatic Problems of our time, 2nd 

edition. New York, 1995, s. 250. 

35 Pojem appeasement bol dokonca použitý autormi Versaillskej mierovej dohody v oficiálnej odpovedi na 

nemecké pripomienky voči návrhu dohody.  

36 Dokonca i Anthony Eden v marci 1936 ubezpečoval Poslaneckú Snemovňu o tom, že „ appeasement Európy 

ako celku, je tým čo máme sústavne pred sebou“ (House of Commons Debates, Series 5, vol. 310, col. 1446, 26 

March 1936). 

37 LANYI, A. George. Review: The problem of Appeasement, s. 317. 

38 THOMPSON, Neville. The Anti-Appeasers: Conservative Opposition to Appeasement in the 1930s, s. 29.  
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2.3.1. Pozitívny appeasement Martina Gilberta 

Pozitívnym vymedzením appeasementu sa zaoberal historik Martin Gilbert. Podľa neho 

appeasement nevyvieral z postojov k nacistickému Nemecku alebo strachu z vojny, ale 

znamenal skôr vedľajší produkt stanovísk a politík prijatých dávno pred  Hitlerovým nástupom 

k moci.39 Appeasement definuje ako spôsob správania, ktorý vychádza z určitých predpokladov 

a nie je to len politika, ktorá by vznikla ako dôsledok okamžitej krízovej situácie. Podľa neho 

bol appeasement „politikou optimizmu a nádeje“.40 Podľa Gilberta usporiadanie a výsledky 

Mníchovskej konferencie vôbec neboli prejavom appeasementu, ale naopak práve deformáciou 

a odmietnutím všetkého, za čím appeasement stojí a na čom je založený. V tomto prípade boli 

kroky Veľkej Británie a Francúzska vedené obavami a slabosťou.41  

Appeasement opisuje ako postoj, ktorý nebol hlúpy, ale práve naopak ušľachtilý a mal 

svoje korene v kresťanstve, odvahe a zdravom rozume. Gilbert poukazuje na vieru v zlepšenie 

britsko-nemeckých vzťahov, nie však kvôli obavám z možných nemeckých teritoriálnych 

ambícií, ale predovšetkým kvôli tomu, že Briti rešpektovali nemecké národné záujmy 

a obdivovali nemecké kultúrne a vedecké úspechy.42 V jeho vnímaní teda ide o morálnu 

a mierovú politiku, ktorá má zabrániť vypuknutiu ďalšieho konfliktu a má za cieľ vytvoriť 

usporiadanie medzinárodných vzťahov, ktoré bude založené na vzájomnom rešpekte medzi 

štátmi a uistení, že prípadné spory nenájdu východisko až v ozbrojenom konflikte.  

Appeasement po skončení prvej svetovej vojny je v Gilbertovom ponímaní bystrou 

politikou vytvorenou na to, aby ukončila rozdelenie Európy do súperiacich táborov, ktoré 

odzrkadľovali rozdelenie súperiacich strán v rámci prvej svetovej vojny. V tomto kontexte stálo 

za appeasementom zistenie o ničivosti modernej vojny hlavne z dôvodu, že náklady na vojnu 

vysoko prevyšujú eventuálne zisky. Navyše sa vojna začala vo Veľkej Británii považovať za 

barbarstvo, ktoré nemá miesto na súčasnom stupni spoločenského vývoja. Súčasne bola vojna 

vnímaná ako zlo, ktoré odporuje civilizovanému životu a cieľom je, aby sa už nikdy 

nezopakovala.43 

 
39 Gilbert považuje za začiatok politiky appeasementu moment britskej deklarácie vojnu v roku 1914. 

40 GILBERT, Martin. Roots of Appeasement, s. 8.  

41 Zároveň dodáva, že po roku 1938 bol appeasement ako stratégia snažiaca sa zastaviť rozpínajúce sa Nemecko 

nerealistická (Tamže, s. 186-187). 

42 GILBERT, Martin. Roots of Appeasement, s. 8. 

43 PERMAN, Tomáš. Príspěvek ke studiu historiografické diskuse o politice appeasementu v anglicky psané 

literatúre, Rigorózní práce, 2006, s. 16-17. 
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Zároveň išlo o opatrnú politiku namierenú na odvrátenie Veľkej Británie od 

francúzskeho nepriateľstva44 smerom k nemeckej obnove. Išlo o politiku, ktorej úspech záležal 

na európskej ekonomickej spolupráci a na revízii tých článkov Versaillskej mierovej dohody, 

pri ktorých hrozilo, že sú zárodkami ďalších konfliktov. Ich úprava teda mala byť kľúčová pre 

dosiahnutie európskeho mieru. V neposlednom rade išlo o praktickú politiku, ktorej cieľom 

bolo podporiť trh a znovu vytvoriť prosperujúce obchodné väzby, ktoré existovali medzi 

jednotlivými krajinami pred vypuknutím vojny. V tomto zmysle Veľká Británia pre úspech 

svojej ekonomiky potrebovali stabilizované Nemecko. 

 

2.3.2. Britský model appeasementu Paula Kennedyho 

Ďalší britský historik špecializujúci sa na históriu britskej zahraničnej politiky Paul 

Kennedy označuje appeasement ako politiku riešenia medzinárodných sporov pripustením 

a uspokojením krívd a sťažností skrz racionálne vyjednávanie a kompromisy a zároveň snahy 

vyhnúť sa ozbrojenému konfliktu, ktorý by bol drahý, krvavý a veľmi nebezpečný. Zároveň 

tvrdí, že politika appeasementu je vo svojej podstate založená na určitých optimistických 

predpokladoch o ľudskom rozume, no na druhej strane obsahuje i negatívny element, ktorý 

predstavuje obava z konfliktu.45 V prípade Veľkej Británie tieto obavy nabrali na sile až 

v druhej polovici 20. storočia, kedy appeasement ako taký, ako už bolo vyššie spomenuté, 

nabral pejoratívny charakter. 

Podľa Kennedyho však existuje tzv. britský model appeasementu, ktorý možno 

pozorovať ďaleko pred Mníchovskou konferenciou. Kennedy tvrdí, že skutočný pôvod 

appeasementu možno datovať už do polovice 19. storočia. Zároveň pracuje s predpokladom, že 

povaha britskej zahraničnej politiky sa od tej doby až do roku 1939 príliš nezmenila. Tento 

model stavia na špecifických štyroch motívoch. Prvým je morálne uvažovanie, ktoré je 

 
44 Od počiatku 20. storočia spoločný strach z rozpínavosti Nemecka udržiaval silné spojenectvo medzi Veľkou 

Britániou a Francúzskom, avšak rozdiely v jednotlivých prístupoch oboch krajín sa prejavili po skončení vojny. 

Francúzi trvali na bezvýhradnom oslabení Nemecka, ktorým si zároveň chceli zaistiť svoju vlastnú bezpečnosť. 

Naopak v britskom vnímaní malo byť porazené Nemecko obnovené, schopné obchodnej výmeny a opäť zapojené 

do svetovej ekonomiky.  

45 KENNEDY, M. Paul. The Tradition of Appeasement in British Foreign Policy 1865-1939. British Journal of 

International Studies Vol. 2, No. 3, 1976, s. 195-196. 
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založené na aplikácii konceptu spravodlivosti a morálky v politike. Základom je myšlienka 

férového a mierového riešenia sporov a zároveň nesúhlas k použitiu sily pri riešení konfliktu.46 

Druhým motívom sú ekonomické ašpirácie Veľkej Británie. Vzhľadom k tomu, že 

Viktoriánska Británia bola centrom globálneho ekonomického systému, akékoľvek narušenie 

trhu alebo dokonca eskalácia ku krajnému prípadu vojny by negatívne ovplyvnili jej ekonomiku 

viac než v prípade akéhokoľvek iného štátu. Veľká Británia bola teda oveľa viac zraniteľná 

voči kolapsu svetovej ekonomiky. Potenciálna vojna by znamenala redukciu exportu, zvýšenie 

importu či straty v oblasti vývozu. Z týchto dôvodov bolo zachovanie mieru pre britskú 

ekonomiku vitálnym národným záujmom.47 

Tretím motívom na ktorom je založený Kennedyho britský model appeasementu je 

britská globálna pozícia. Tento motív je založený na skutočnosti, že porovnaní s  ostatnými 

veľmocami, Veľká Británia mala záujem v každej časti sveta. Vlastná globálna pozícia bola pre 

Veľkú Britániu silným dôvodom pre to, aby sa snažila o dosahovanie kompromisom s inými 

štátmi a urovnávala potenciálne spory mierovou cestou.48 

Posledným motívom je britská situácia na domácom poli. Tento motív je založený na 

názore britskej verejnosti, ktorý možno charakterizovať ako jednoznačne odsudzujúci vojny, 

obzvlášť nákladné vojny.49 Možno konštatovať, že verejný názor Britov ohľadne vedenia vojny 

fungoval ako istá brzda voči agresívnej zahraničnej politike. 

Kennedy tvrdí, že všetky vyššie menované motívy appeasementu boli prítomné vo 

verejnom podvedomí a súčasťou verejného diskurzu a súčasne nabádali britské vlády od 

polovice 19. storočia smerom k zahraničnej politike, ktorá bola založená na zmierlivosti 

a pragmatických riešeniach. Celkovo išlo o politiku založenú na hlavnom predpoklade, že 

mierové urovnávanie sporov predstavovalo pre britské záujmy lepšiu alternatívu než vedenie 

vojny.50 Podľa Kennedyho bola teda politika appeasement považovaná za veľmi konštruktívnu, 

ba dokonca pozitívnu až úctyhodnú. Jeho zmienená typológia teda v kontexte politiky 

appeasementu implikuje optimizmus a nádej, že zárodky konfliktov, problémy či krivdy medzi 

 
46 Tamže, s. 195-196. 

47 Tamže, s. 196. 

48 Tamže, s. 197. 

49 Britská spoločnosť nebola veľmi ochotná akceptovať veľký obranný rozpočet na úkor sociálnych 

a ekonomických reforiem (Tamže, s. 198). 

50 Tamže, s. 198.  
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jednotlivými štátmi môže byť vyriešené mierovo. Na druhej strane však vývoj a najmä 

dôsledky appeasementu spôsobili, že tento pôvodný optimizmus je vnímaný skôr ako naivita. 

 

2.3.3. Mechanizmy appeasementu podľa Stephena Rocka 

Stephen Rock, ktorý sa vo svojom výskume okrem iného špecializuje na pôvod 

zmierenia medzi veľmocami, definuje appeasement ako politiku redukcie napätia voči 

protivníkovi prostredníctvom odstránenia príčin konfliktu a nezhôd. Štát presadzujúci politiku 

appeasementu zvyčajne berie iniciatívu a ponúka druhému štátu alternatívu riešenia 

potenciálnych nezhôd a napätia a zároveň väčšinou robí väčšie ústupky a obete než oponent.51 

Tradične bol totiž appeasement založený na ústupkoch z pozície sily, ktoré sa pohybovali 

v rámci mantinelov, ktoré určil štát, ktorý aktívne presadzoval appeasement. V tomto kontexte 

možno povedať, že Mníchovská konferencia je výnimkou, pretože znamenala súhlas 

s požiadavkami protivníka v krízovej situácii a do istej miery bol teda ústupkom z pozície 

slabšieho.52 Na druhej strane však ani postoj Nevilla Chamberlaina počas Mníchovskej krízy 

nebol založený na obave z Nemecka ale skôr na viere, že mierová zmena v Európe bola žiadúca 

a možná.53  

Podľa Rocka môže appeasement ako politická stratégia využívať štyri rôzne 

mechanizmy. Prvým a v rámci histórie medzinárodných vzťahov najtypickejším  

mechanizmom je uspokojenie podmienok expanzionistického štátu.54 Druhým je uistenie, ktoré 

sa prejavuje zvýšením dôvery daného štáty voči bezpečnosti jeho medzinárodnej alebo domácej 

pozície a prehĺbenie dôvery v medzinárodný systém. Tretím je socializácia a teda snaha vštepiť 

kooperatívne normy správania sa „necivilizovanému“ štátu alebo lídrovi s cieľom pretvoriť ho 

na zodpovedného legitímneho aktéra a začleniť ho do existujúceho medzinárodného systému. 

Štvrtým mechanizmom je ovplyvňovanie politickej rovnováhy v rámci domácej politiky 

 
51 ROCK, R. Stephen. Appeasement in International Politics, s. 12. 

52 PERMAN, Tomáš. Príspěvek ke studiu historiografické diskuse o politice appeasementu v anglicky psané 

literatúre, s. 11. 

53 Chamberlain dokonca i po roku 1938 veril, že je možné udržať mier i napriek narastajúcemu Hitlerovmu apelu 

k násiliu (GILBERT, Martin. The Roots of Appeasement, s. 8). 

54 Najznámejším príkladom ako už bolo v tejto práci spomenuté je snaha Veľkej Británie a Francúzska zmierovať 

a robiť ústupky nacistickému Nemecku počas 1930‘s. 
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odporcu oslabovaním podporovateľov agresívnej politiky a posilňovaním podporovateľov 

kooperácie.55 

 

2.4. Konceptualizácia appeasementu 

Posudzovanie britskej politiky voči Nemecku v 20. rokoch minulého storočia 

prostredníctvom konceptu appeasementu bude založené na naplnení alebo vyvrátení 

niekoľkých definičných kritérií samotného appeasementu. Na základe vyššie uvedených 

rôznorodých vysvetlení appeasementu som vytvorila niekoľko kritérií appeasementu, ktoré boli 

vo veľkej miere prítomné pri definíciách viacerých autorov.  

V prvom rade bude appeasement v rámci tejto práce chápaný ako politika, ktorej 

hlavným cieľom je zachovanie mieru. So snahou zachovať mier je spojené zmiernenie krívd, 

redukcia možného napätia medzi štátmi a odstránenie príčin potenciálnych budúcich 

konfliktov. Najhlavnejším cieľom je vyhnúť sa tomu, že potenciálne nezhody spôsobia 

eskaláciu násilia.   

Ďalším dôležitým kritériom appeasementu je robenie ústupkov, ktoré sa môže 

prejavovať tým, že sa štát, ktorý prevádza politiku appeasementu vzdá časti svojej moci, vplyvu 

alebo svojich záujmov v prospech potenciálneho agresora. Na základe toho appeasement 

možno súčasne označiť ako politiku kompromisu, ktorá sa tým pádom vyznačuje i uspokojením 

požiadaviek možného agresora. Takéto ústupky však musia byť vykonané z vôle appeaserského 

štátu a nie na základe nevyhnutnej podmienky alebo nátlaku zo strany štátu, ktorý predstavuje 

možné nebezpečenstvo. 

Appeasement zároveň predstavuje i proces pacifikácie, teda proces zmierovania alebo 

upokojovania či naprávania náročnej situácie a zložitých okolností. V tomto kontexte je cieľom 

vytvoriť také vzájomné vzťahy medzi štátmi, v rámci ktorých budú akékoľvek problémy 

riešené mierovo.  S tým súvisí i praktický rys, ktorý definuje appeasement ako snahu začleniť 

potenciálne agresívny či nespoľahlivý štát do medzinárodného spoločenstva a vytvoriť z neho 

aktéra, ktorý nebude narušovať mier ale naopak bude k nemu prispievať.  

 

 
55 ROCK, R. Stephen. Appeasement in International Politics, s. 14-15. 
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3. Parížska mierová konferencia 

Obdobie od uzavretia prímeria s Nemeckom v novembri 1918 až po podpísanie 

Versaillskej mierovej zmluvy Nemeckom v júni 1919 sa vyznačovalo obrovským povojnovým 

zmätkom a nepokojmi. Obrovské straty na životoch nepriniesla len skončená vojna ale 

i epidémia španielskej chrípky. Obyvateľstvo jednotlivých európskych krajín sa muselo 

vyrovnať s obrovskou nezamestnanosťou, hladom a biedou. V takejto atmosfére neistoty 

a chaosu sa začali mierové jednania, ktoré mali vytvoriť nový európsky poriadok.  

Účastníci mierovej konferencie mali niekoľko spoločných cieľov, či už išlo 

o vytvorenie nového medzinárodného usporiadania, určenie nových hraníc alebo vytvorenie 

systému reparácií. Víťazné mocnosti navyše súhlasili, že Nemecko musí byť potrestané za 

rozpútanie vojny. Hoci sa primárne ciele Veľkej trojky56 prekrývali, v oblasti vysporiadania 

a určenia vzťahov s Nemeckom sa do istej miery líšili.57 Briti síce oscilovali medzi niekde 

v strede medzi prístupom Francúzska a USA, no zároveň nasledovali veľmi pragmatický 

prístup, pretože na konferencii chceli získať pre seba čo najviac a získať čo najlepšiu pozíciu 

nielen v rámci vplyvu v Európe ale i vo svete. Veľká Británia zároveň nemala strach 

z obnovenia nemeckej moci tak ako Francúzsko a dúfala, že nemecké hospodárstvo sa čím skôr 

pozviecha.  

Otázky ohľadne prístupu k Nemecku vyvstávali i z toho, do akej miery ho bolo nutné 

potrestať a čo všetko malo byť do tohto trestu zahrnuté. Otázne okrem iného bolo, či by sa malo 

na nemeckého cisára Vilhelma I.58 pozerať ako na vojnového zločinca, čo všetko má byť 

zahrnuté do nemeckých reparácií, či ako majú byť redukované nemecké ozbrojené sily.  

Špecifikom konferencie bolo, že na ňu nebolo pozvané porazené Nemecko. Na konci 

im síce bola daná možnosť predniesť písomné námietky voči vyjednanej dohode, no týmto 

pripomienkam nebola venovaná pozornosť. 

 
56 V zastúpení Veľkej Británie, Francúzska a Spojených štátov.  

57 Francúzsko, ktorí bolo napadnuté Nemeckom za posledných päťdesiat rokov dokonca dvakrát chcelo, aby 

politická, ekonomická či vojenská moc Nemecka boli zredukované na najnižší možný level, aby Nemecko už 

nikdy nebolo schopné napadnúť Francúzsko. USA presadzovali myšlienku všeobecného odzbrojenia s dôrazom 

na vytvorenie univerzálnej organizácie Spoločnosti národov.  

58 Cisára ako symbol nemeckého militarizmu vnímala i britská verejná mienka, ktorá na konci roku 1918 volala 

po jeho poprave. Britský kráľ Juraj V. sa stotožňoval s negatívnym postojom voči cisárovi. V novembri 1918 

napísal: „Pozerám sa na neho ako na najväčšieho zločinca, ktorý vtiahol svet do tejto príšernej vojny, ktorá trvala 

cez 4 roky a 3 mesiace s celou svojou mizériou“ (ROSE, Kenneth. King George V. London, 1983, s. 222). 
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Vzhľadom k tomu, že by obsah vyjednávaní ohľadne Versaillskej mierovej zmluvy 

vystačil na niekoľko kníh, v tejto práci sa sústredím len na štyri konkrétne oblasti vyjednávaní, 

ktoré budú rámcovať celý text.  

 

3.1. Otázka nemeckého odzbrojenia 

Pred uzavretím prímeria s Nemeckom nebolo vo Veľkej Británii nemecké odzbrojenie 

hlavnou témou dňa. Veľká pozornosť sa mu nevenovala v tlači, v kabinete a v oficiálnych 

dokumentoch bolo zmienené len málokedy. Veľká Británia skôr chcela zničiť „pruský 

militarizmus“ než požadovať odzbrojenie ako také.59 Britskí lídri totiž vinili práve pruskú 

vojenskú triedu z veľmi agresívnej politiky a z rozpútania vojny. Britský premiér Lloyd George 

počítal s tým, že v prípade odstavenia pruského militarizmu by nebolo nutné zničiť Nemecko, 

ale práve naopak by sa Nemecko stalo mierovým členom európskeho spoločenstva.60 Vtedajší 

minister zahraničných vecí Edward Grey ešte do konca roku 1916 tiež zastával názor, že 

odzbrojenie nebude potrebné, ba dokonca by nebolo fungujúce. Briti chceli, aby Nemecko 

ostalo kontinentálnou mocnosťou kvôli tomu, aby vyvažovalo Francúzsko a Rusko. Britský 

náčelník generálneho štátu Sir William Robertson zdieľal podobný názor a tiež nechcel 

pripraviť Nemecko o jeho armádu.61 

Postupom času britskí štátnici však došli k záveru, že Nemecko by malo byť 

prinajmenšom zbavené svojej flotily a kolónií, ktoré boli potenciálnymi námornými 

základňami. Na jar 1917 Lloyd George presvedčil vojnový kabinet, aby bolo odzbrojenie 

zaradené medzi britské vojnové ciele. Nemalo však ísť o jednostranné odzbrojenie Nemecka 

ale o všeobecnú redukciu vyzbrojenia.62 Lloyd George totiž nepovažoval existenciu nemeckej 

armády za priame ohrozenie Veľkej Británie . Britský premiér sa teda skôr staval za všeobecné 

 
59 Obzvlášť Lloyd George považoval „pruský militarizmus“ za niečo čo Nemecko nadobudlo len nedávno, čo je 

odlišné od jeho tradičnej kultúry a hodnôt nemeckej populácie (RUDMAN, Stella. Lloyd George and the 

Appeasement of Germany, s. 54). 

60 Naproti tomu je však nutné zdôrazniť, že v Nemecku existovala medzi obyvateľmi veľká podpora vojenskej 

politiky vlády. Zároveň niektorí britskí predstavitelia i naďalej zdôrazňovali nemecký expanizionizmus a jeho 

potrebu dominovať v Európe (Tamže, s. 55).  

61 JAFFE, S. Lorna. Decision to Disarm Germany: British policy towards Postwar German Disarmament, 1914-

1919. London, 1985, s. 24-49.  

62 KITCHING, Carolyn. Britain and the Problem of International Disarmament: 1919-1934. London, 1999, s. 24. 
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odzbrojenie, jeho predstavy však boli viac menej vágne. V januári 1918 počas jedného zo 

svojich prejavov povedal: „Množstvo modernej výzbroje, zvyšujúce sa nebezpečenstvo povinnej 

vojenskej služby, obrovská strata bohatstva v rámci prípravy na vojnu – toto sú škvrny na našej 

civilizácii, ktorými by mal byť každý jednotlivec zahanbený. Musíme smerovať k vytvoreniu 

medzinárodnej organizácie, ktorá by limitovala vyzbrojenie a zmenšila pravdepodobnosť 

vojny.“63 Spočiatku nebola teda jeho pozícia voči možnosti odzbrojenia Nemecka tak 

naliehavá. Vo všeobecnosti si uvedomoval nebezpečenstvo vojny, ktorej príčinou by mohlo byť 

okrem iného i hromadné zbrojenie alebo preteky v takomto zbrojení. Jeho postoj teda skôr 

smeroval k univerzálnemu zníženiu počtu zbraní a redukcii ozbrojených síl. Takýto názor 

v tomto období presadzoval i americký prezident Woodrow Wilson64, ktorý v jednom zo 

svojich Štrnástich bodoch navrhoval, aby bolo vyzbrojenie štátov limitované na čo najnižší bod, 

aby bolo schopné zaručiť domácu bezpečnosť. Možno teda povedať, že pre Britov nemecké 

odzbrojenie nebolo primárnym cieľom, pretože nepožadovali tak prísny trest pre Nemcov 

v tejto oblasti. Pre Britov a Američanov mohlo možné nemecké odzbrojenie predstavovať akýsi 

predstupeň pred všeobecným odzbrojením. Briti počítali s tým, že nemecké odzbrojenie by 

vytvorilo dôvody na to, aby ani ostatné okolité štáty nemuseli udržiavať obrovské armády. 

Okrem iného by tento krok znamenal i redukciu vyzbrojenia Francúzska, čo bolo v súlade so 

zámermi Veľkej Británie, ktorá chcela zabrániť prípadnému mocenskému vzostupu 

Francúzska. Zároveň Veľká Británia chcela, aby bol francúzsky nárok na oddelenie Porýnia od 

Nemecka neodôvodniteľný a preto počítala s transformáciou nemeckých ozbrojených síl 

výlučne na obranné účely.65  

Po uzavretí prímeria s Nemeckom narastal vo Veľkej Británii tlak na odzbrojenie, ktorý 

reflektoval snahu o istú reformu medzinárodného systému a túžbu po bezpečnosti ale i po 

pomste, ktorú symbolizovali najmä reparácie. Na základe podmienok prímeria však väčšina 

Nemcov nezažila  porážku svojej vlasti na vlastnej koži, pretože okrem oblasti Porýnia na jeho 

území neprebiehali priame boje. Dokonca nový prezident Friedrich Ebert66 vítal nemeckých 

vojakov pri návrate domov so slovami: „Žiadny nepriateľ vás neporazil.“67 Práve preto sa 

 
63 GEORGE, Lloyd. War Memoirs Vol. II. London, 1933, s. 1516-7. 

64 Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) zastával pozíciu prezidenta USA medzi rokmi 1913-1921.  

65 JAFFE, S. Lorna. Decision to Disarm Germany, s. 62-65.  

66 Friedrich Ebert (1871-1925) zastával pozíciu nemeckého prezidenta medzi rokmi 1919-1925. 

67 MACMILLAN, Margaret. Paris 1919...,  s. 213. 
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Lloyd George obával, že tým, že väčšina nemeckého obyvateľstva na vlastnej koži nezažila 

boje počas vojny a bez priameho vojenskej porážky nebudú schopní akceptovať prehru.68 

Otázka nemeckého odzbrojenia bola i jednou z tém britských volieb v decembri 1918. 

Nielen vládnuca koalícia ale i opozičné strany zdôrazňovali potrebu redukcie zbraní vo svojich 

predvolebných manifestoch. Mali za to, že tento krok by urobil svet bezpečnejším a odstránil 

by potenciálne príčiny budúcich vojen. Nový kabinet vytvorený po voľbách sa zhodoval na 

tom, aby boli armády porazených štátov limitované. Nemeckým odzbrojením chceli Briti 

zabezpečiť svoju ekonomickú a politickú stabilitu. Zároveň existoval i v rámci britskej 

spoločnosti dopyt po tom, aby sa ich vlastné ozbrojené sily vrátili do stavu, v akom boli pred 

vypuknutím vojny. Nemecké odzbrojenie by totiž urýchlilo demobilizáciu britskej armády 

a taktiež by ukončilo povinnú vojenskú službu, ktorá bola zavedená v roku 1916 kvôli vojne 

a ktorá nebola žiadúca v mierových časoch.69 Navyše sa i britská verejná mienka vyznačovala 

nechuťou plytvať finančnými zdrojmi na zbytočné zbrojenie obzvlášť v ťažkých časoch, keď 

mali byť tieto prostriedky použité pre domácu obnovu či hospodárske reformy. Samotní Briti 

teda zahájili v rámci mierovej konferencie diskusiu ohľadne odzbrojenia a pomerne kriticky sa 

začali vyjadrovať ohľadne nemeckej brannej povinnosti. Hneď v úvode v januári 1919 Lloyd 

George navrhol, aby bola vyhodnotená možnosť drastickej redukcie ozbrojených síl nepriateľa 

a pripravený plán pre trvalú redukciu pozemných, námorných a vzdušných síl.70 

Dôležitou a zároveň rozporuplnou bola otázka do akej miery by v skutočnosti malo byť 

Nemecko odzbrojené. Samotné Nemecko sa totiž samo muselo vysporiadať so svojimi 

povojnovými bezpečnostnými problémami ako boli napríklad domáce nepokoje alebo hrozba 

boľševizmu prichádzajúca z východu. Komisia, ktorá mala v rámci konferencie na starosti 

otázku pozemného odzbrojenia navrhla, aby Nemecku ostala armáda potrebná len na udržanie 

vnútorného poriadku, ktorá by pozostávala z 9000 dôstojníkov a 200 000 povolaných vojakov 

na základe brannej povinnosti rozdelených do 25 peších plukov a 5 jazdeckých divízií. Súčasne 

by bola mobilizácia alebo existencia generálneho štábu zakázaná. Hoci francúzsky parlament 

 
68 Lloyd George myšlienku rozhodného porazenia Nemecka a teda vstúpenia spojeneckých jednotiek na vlastné 

územie Nemecka prezentoval aj pred svojím kabinetom. Tento nápad však medzi jeho ministrami nezískal veľké 

pochopenie.  

69 RUDMAN, Stella. Lloyd George and Appeasement of Germany, s. 58. 

70 Lloyd George in Council of Ten, 23 January, 1919. In: STEVENSON, David. Britain, France and the Origins 

of German disarmament, 1916-1919, Journal of Strategic Studies, 2006, s. 207 
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chcel úplne zničiť nemeckú armádu71, podľa Lloyda Georga, Wilsona i Clemenceauoa však 

bola potrebná, aby v Nemecku zabránila možnej revolúcii.72  

Väčším sporom medzi Spojencami bola otázka veľkosti nemeckej armády a spôsob jej 

náboru. Francúzi, najmä generál Ferdinand Foch73 chceli nemeckú armádu, ktorá by 

pozostávala zo 140 000 mužov naverbovaných na základe brannej povinnosti, ktorí by slúžili 

iba jeden rok. Foch totiž nepovažoval brannú povinnosť za tak veľký problém. Podľa neho za 

agresívny charakter nemeckých ozbrojených síl nebol zodpovedný spôsob náboru armády ale 

autokratický prístup pruskej dôstojníckej triedy. Britskí predstavitelia naopak boli proti 

povinnej vojenskej službe74 a preferovali stálu armádu v počte 200 000 mužov založenú na 

princípe dobrovoľného náboru. Zároveň by takáto služba nemala presiahnuť 12 rokov. Lloyd 

George tento spôsob odôvodňoval tým, že v prípade brannej povinnosti by Nemecko 

vytrénovalo cez 200 000 mužov každý rok, čo by znamenalo, že za 10 rokov by Nemecko malo 

2 milióny mužov v zálohe a v horizonte dvadsiatich rokov dokonca 4 milióny vojakov, čo by 

odpovedalo počtu vojakov, ktorí boli mobilizovaní v roku 1914. Jeho hlavným argumentom 

proti povinnej vojenskej službe bol, že takýto systém by každý rok produkoval veľké množstvo 

vycvičených vojakov. Foch zas na druhú stranu tvrdil, že hoci by Nemecko v prípade brannej 

povinnosti malo každý rok veľké množstvo dostupných vojakov, chýbali by však dôstojníci, 

ktorí by armádu riadili. Toto tvrdenie však nebolo veľmi pravdivé vzhľadom k tomu, že 

v Nemecku bolo už množstvo skúsených dôstojníkov, ktorí mohli pôsobiť i počas 

nasledujúcich rokov. Možná armáda založená na dobrovoľníkoch mala i finančné nevýhody, 

 
71 Francúzsky generál Ferdinand Foch navrhoval, aby Spojenci skonfiškovali nemecké vojenské vybavenie, 

okupovali Porýnie a jeho mosty, zničili nemecké pevnosti pozdĺž hraníc s Francúzskom a zredukovali nemeckú 

armádu na 100 000 mužov (MACMILLAN, Margaret, Paris 1919..., s. 222).  

72 Navyše všetci traja odmietali prevziať zodpovednosť za obranu nemeckých hraníc.  

73 Ferdinand Foch (1851-1929) bol francúzskym národným hrdinom z prvej svetovej vojny. Počas vojny bol 

náčelníkom generálneho štábu i veliteľom Spojeneckých síl. Patril k zástancom tvrdého prístupu voči Nemecku, 

ktorý mal zabezpečiť, aby Nemecko znova pre Francúzsko už nikdy nepredstavovalo hrozbu. S výslednou 

mierovou zmluvou vôbec nebol spokojný. Pri podpise zmluvy povedal: „Toto nie je mier. Je to len prímerie na 

ďalších dvadsať rokov.“ (MURRAY, Williamson – LACEY, Jim. The Making of Peace. Cambridge, 2009, s. 

209). 

74 Briti povinnú vojenskú službu považovali za jednu z príčin európskeho militarizmu a mali za to, aby bola zrušená 

nielen v Nemecku ale i v ostatných európskych štátoch. Avšak samotní Briti mali iné chápanie takejto služby 

v porovnaní s ostatnými štátmi. Povinnú vojenskú službu totiž považovali za zásah do individuálnych práv 

občanov. Veľká Británia preferovala profesionálnu armádu najmä pre službu v rámci celého svojho impéria 

(RUDMAN, Stella. Lloyd George and Appeasement of Germany, s. 59-60). 
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pretože náklady potrebné na armádu tvorenú z dobrovoľníkov by bolo omnoho vyššie než 

v prípade, že by bola armáda založená na brannej povinnosti. Výhodou by však naopak bolo, 

že pri nákladnom udržiavaní dobrovoľníckej armády by Nemecko nemalo ďalšie prostriedky 

na uskutočnenie potenciálnej vojenskej ofenzívy. Komisia však bola stále proti dobrovoľnej 

službe, no bola ochotná navrhnúť zredukovanie potenciálnej nemeckej armády z 200 000 na 

100 000 mužov.75  

Lloyd George sa však obával toho, že v prípade zachovania brannej povinnosti bude 

Nemecko v horizonte niekoľkých rokov disponovať veľkým množstvom trénovaných vojakov, 

ktorým budú veliť dôstojníci so skúsenosťami z prvej svetovej vojny. Takýto stav nepovažoval 

za nemecké odzbrojenie. Zároveň trval na tom, aby Nemecko nedisponovalo väčšou armádou, 

než akú mala Veľká Británia. Nakoniec však dokázal v tejto veci presvedčiť a získať na svoju 

stranu Wilsona i Clemenceauoa.76 

Pre Veľkú Britániu bola veľmi dôležité vyjednať priaznivé podmienky obzvlášť 

v oblasti obmedzenia nemeckého námorníctva.77 Jedným z hlavných cieľov Veľkej Británie 

bolo najmä obmedziť nemeckú flotilu, pretože britská námorná prevaha bola jedným zo 

základných kameňov jej existencie. Veľká Británia sa však navyše začala obávať USA, ktoré  

ju mohli nahradiť v pozícii námornej veľmoci. Britskí predstavitelia navrhovali zničenie 

opevnení pozdĺž nemeckého pobrežia. Voči tomu však namietali práve Američania, podľa 

ktorých malo byť dovolené Nemecku chrániť svoje vlastné pobrežie. Lloyd George navrhol 

kompromis, aby obranné opevnenia boli akceptované, zatiaľ čo útočné boli zakázané. Nakoniec 

sa však ukázalo, že všetky nemecké opevnenia boli obranné, okrem tých, ktoré boli dôležité pre 

Veľkú Britániu.78 Ďalším svárom v námornej sfére sa stali malé ostrovy Helgoland a Dune, 

ktoré Briti v roku 1890 dali Nemcov výmenou za ostrov Zanzibar. Vzhľadom k tomu, že 

postupom času tu boli vybudované významné základne, Briti chceli mať tieto miesta pod 

kontrolou. Briti nakoniec dosiahli zhodu medzi Spojencami na tom, že opevnenia a prístavy na 

 
75 Argumentovala predpokladom, že minimálne polovica povolaných mužov na základe brannej povinnosti by 

bola stále vo výcviku, zatiaľ čo dobrovoľnícka armáda by bola hneď pripravená bojovať (STEVENSON, David. 

Britain, France and the Origins of German disarmament, s. 212). 

76 Lloyd George totiž pohrozil, že odmietne podpísať Chartu Spoločnosti národov v prípade, ak Wilson bude 

naďalej proti nemeckej dobrovoľníckej armáde.  

77 Pre Britov bolo jedným zo základov ich politiky, že ich vojnové loďstvo musí byť väčšie než loďstvo akejkoľvek 

inej krajiny, v ideálnom prípade väčšie než loďstvo akýchkoľvek dvoch krajín. Udržanie námornej prevahy teda 

bolo pre Veľkú Britániu kľúčové.  

78 MACMILLAN, Margaret, Paris 1919..., s. 234. 
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týchto ostrovoch budú zničené, avšak ostrovy ostali nemecké.79 Okrem toho sa Veľká Británia 

zmocnila nemeckých kolónií a nemeckej vojnovej flotily.  

Nemecku teda podľa mierovej zmluvy mala ostať pozemná armáda, ktorá by bola 

tvorená zo 100 000 mužov, z 15 000 námorných síl a zároveň Nemecku nemali ostať žiadne 

vzdušné sily, tanky, obrnené autá či ponorky. Takto reorganizovaná armáda mala riešiť len 

vnútorný poriadok a obranu. Mierotvorci predpokladali, že takéto nastavenie vytvorí 

podmienky, v rámci ktorých nebude môcť Nemecko už nikdy v budúcnosti viesť akúkoľvek 

ofenzívu. Nemecko upozornilo na svoje neisté postavenie, do ktorého ho postavila mierová 

zmluva tým, že muselo limitovať svoju armádu, pričom okolité štáty si mohli ponechať armádu, 

ktorá vysoko prevyšovala tú nemeckú nielen po personálnej stránke ale i z hľadiska vybavenia. 

Spojenci však na túto kritiku reagovali Chartou Spoločnosti národov, ktorá podľa nich mala 

zabezpečiť redukciu národného vyzbrojenia až do najnižšieho bodu, ktorý však bude 

nevyhnutný na zabezpečenie národnej bezpečnosti. 

Spojenci mali za to, že akceptovanie podmienok odzbrojenia zo strany Nemecka urýchli 

proces všeobecnej redukcie vyzbrojenia u všetkých štátoch. Snaha Veľkej Británie o nemecké 

odzbrojenie bola okrem toho motivovaná i predpokladom, že v prípade zrušenia povinnej 

vojenskej služby dôjde k eliminácii tradičného pruského militarizmu a k možnému 

demokratickému vývoju, ktorý by v Nemecku mohol zabezpečiť mier a stabilitu. Veľká 

Británia zároveň počítala s tým, že pri odzbrojení Nemecka dôjde i k redukcii armád ostatných 

štátov. Na druhej strane však práve v prospech Veľkej Británie sa Nemecko muselo vzdať 

svojej flotily a kolónií. Túto skutočnosť Nemci práve mohli vnímať ako krivdu. 

 

3.2. Memorandum z Fontainebleau 

Počas mierovej konferencie začal britský premiér Lloyd George bojoval za istý 

umiernený prístup voči porazeným Nemcom, pretože predpokladal, že aj pri absolútnom 

oslabení Nemecka mierovou zmluvou by sa Nemecko mohlo nakoniec opäť navrátiť ešte viac 

posilnené a udrelo by znova.80 

 
79 Tamže, s. 235. 

80 Lloyd George tento predpoklad poukázal na skutočnom príklade Francúzska po uzavretí mieru s Nemeckom 

v roku 1871. Nemci po uzavretí tohto mieru verili, že im zabezpečí ich vlastnú bezpečnosť a trvalú prevahu. Opak 

bol však pravdou, pretože hoci Francúzsko bolo stále číselne slabšie v porovnaní so svojím nemeckým rivalom, 
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Lloyd George sa postupne začal obávať, že mierová dohoda bude vo všetkých aspektoch 

príliš prísna voči Nemecku. Zároveň bol pod tlakom niektorých členov britskej delegácie, ktorí 

ho varovali pred tým, aby mierové podmienky voči Nemecku boli miernejšie, inak by Nemecko 

vnímalo zmluvu ako veľmi neférovú. Zároveň bolo možné, že by Nemecko zmluvu odmietlo 

podpísať a jeho vývoj by smeroval ku boľševizmu.81 Briti nebezpečenstvo rozšírenia 

boľševizmu v Nemecku vnímali veľmi vážne a preto chceli i nové hranice Nemecka garantovať 

len za predpokladu, že Nemecko pomôže Spojencom proti boľševizmu. Báli sa totiž 

nebezpečenstva, že by sa Nemci spojili s ruskými boľševikmi proti Západu.  

Ako reakciu na tieto predpoklady  pripravil so svojimi poradcami82 Memorandum 

z Fontainebleau83 na konci marca 1919. Hoci bezprostredne po porážke Nemecka považoval 

Lloyd George Nemecko len za tieň pôvodného silného Nemecka, ale v tomto memorande uznal 

nemecký potenciál, ktorý by sa mohol prejaviť v budúcnosti a Nemecko by sa mohlo znovu 

snažiť o nové mocenské usporiadanie síl v Európe. Tento dokument mal presvedčiť 

Clemenceaua, aby prehodnotil zamýšľané tvrdé podmienky voči Nemecku. Lloyd George totiž 

predpokladal, že akékoľvek tvrdé mierové podmienky by neoslabili Nemecko v dostatočnej 

miere do budúcnosti a práve naopak pocit neférového zaobchádzania by viedol k tomu, že by 

Nemecko našlo spôsoby ako sa odplatiť za podmienky, do ktorého ho uvrhli víťazné mocnosti.  

Hoci memorandum apelovalo na mier, ktorý bol síce do istej miery trestajúci, no na 

druhej strane sa chcel vyhnúť možným provokáciám, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k novej 

vojne. Lloyd George argumentoval tým, že okrem zachovania mieru do budúcnosti má byť 

mierová zmluva garanciou, ktorá mala zabezpečiť, že Nemecko a dokonca celá Európa 

nenastúpi na cestu ku boľševizmu.84 Mier, ktorý mal byť ponúknutý Nemecku mal teda 

predstavovať pre Nemcov alternatívu ku boľševizmu.  

 
ale v realite sa stávalo každým rokom silnejším. Navyše, zatiaľ čo Francúzsko po prvej svetovej vojne stalo na 

strane víťazov, Nemecko, ktoré mierovou zmluvou po prusko-francúzskych vojnách v roku 1871 ponížilo 

a oslabilo Francúzsko, stálo na strane porazených.  

81 LENTIN, Anthony. Lloyd George and the Lost Peace: From Versailles to Hitler, 1919-1940. London, 2011, s. 

73. 

82 Generál Jan Smuts, Sir Henry Wilson, Sir Maurcie Hankey, Philip Kerr 

83 Stela Rudman vo svojej knihe „Lloyd George and Appeasement of Germany“ nazýva toto memorandum aj ako 

„manifest pre appeasement“, ktorý volá po mieri založenom na pacifikácii, zmierňovaní a vyhnutí sa novým 

dôvodom pre konflikt (RUDMAN, Stella. Lloyd George and Appeasement of Germany, s. 18). 

84 Ešte pred vydaním Memoranda z Fontainebleau, hlavný politický poradca premiér Lloyda Georga, Sir Maurice 

Hankey zverejnil svoje vlastné odporúčania týkajúce sa nebezpečenstva boľševizmu, obzvlášť pre Nemecko. 
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Memorandum teda sumarizovalo problémy a prekážky, ktorým museli čeliť mierotvorci 

keď chceli vytvoriť nový európsky systém.  Memorandum sa týkalo troch hlavných oblastí. Za 

prvé, chcel Lloyd upraviť nemecké hranice tak, aby bolo do nich zahrnutých čo najviac 

nemecky hovoriacich ľudí. V praxi to malo znamenať, že nemecky hovoriace osoby žijúce 

v Klaipede, Sudetoch, Polskom Koridore, Hornom Sliezsku a Sársku nemali byť natrvalo 

premiestnení z nemeckej správy pod správu iného štátu.85 Obzvlášť sa obával odporúčania 

Spojeneckej Poľskej Komisie, ktorá navrhovala, aby boli dva milióny Nemcov umiestnení pod 

správu Poľska86 a to by získalo územia ako Marienwerdera alebo Gdaňsk, kde žila veľká 

nemecká majorita.87 Lloyd George zdôrazňoval, že veľkú príčinu potenciálnej budúcej vojny 

vidí práve v skutočnosti, že by osoby nemeckej národnosti boli obkolesené niekoľkými malými 

štátmi, v ktorých by zároveň taktiež bývala veľká nemecká menšina, ktorá by sa snažila 

o následné pripojenie do svojej materskej krajiny.88 Túto skutočnosť dokonca považoval za 

oveľa závažnejšiu než možné prísne reparačné podmienky.  

Po druhé, Lloyd George sa obával, že tvrdé reparácie a trestajúci mier by garantoval len 

ďalšiu vojnu po tom, čo sa Nemecko zotaví. Kvôli tomu zdôrazňoval potrebu racionálnych, 

limitovaných a reálnych reparácií, ktoré by nepoškodili Nemecko po výrobnej a obchodnej 

stránke.89 Obával sa, že reparácie, ktorých výška by dosahovala enormných výšin by žiadna 

nemecká vláda neakceptovala. Zároveň zdôraznil, že dĺžka trvania reparačných platieb by sa 

mala vzťahovať len na tú generáciu, ktorá spôsobila vojnu. Dokonca chcel, aby Reparačná 

komisia mala právomoc odložiť istú časť každoročných platieb a zároveň aby bolo možné 

zrušiť poplatky z omeškania v prípade odloženia platieb počas prvých rokov.90 

 
Hankey chcel, aby bola Nemecku poskytnutá fyzická sila, ktorá mala dopomôcť k odolávaniu hrozbe boľševizmu. 

Na jednej strane chcel, aby si Nemci uvedomili rozsah svojich činov spáchaných počas vojny no zároveň chcel 

podporiť určitú nemeckú sebaúctu, ktorá im mala dopomôcť, aby boli imúnni voči boľševizmu (JAFFE, S. Lorna. 

Decision to Disarm Germany – British Policy towards Postwar German Disarmament. Boston, 1985.  s. 246) 

85 MORGAN, O. Kenneth. Lloyd George and Germany. The Historical Journal, Vol. 39, No. 3, 1996, s. 760. 

86 Sám Lloyd George považoval Poliakov za neschopných vládnuť si sami sebe a chcel, aby v rámci poľských 

hraníc bolo zahrnutých čo najmenej Nemcov. 

87 SHARP, Alan. Versailles Settlement..., s. 121. 

88 Umiestnenie niekoľkých stoviek tisícov Nemcov pod kontrolu iného štátu, ktorý sa hlási k inému náboženstvu 

a ktorý v minulosti nepreukázal svoju schopnosť vlastnej stabilnej vlády by podľa Lloyda Georga skôr či neskôr 

viedlo k novej vojne vo východnej Európe (CAB 1/28, Some considerations for the Peace Conference before they 

finally draft their terms, 25 March 1919). 

89 MORGAN, O. Kenneth. Lloyd George and Germany, s. 760. 

90 LLOYD-GEORGE, David. The Truth about the Peace Treaties, Vol.1, London, 1938, s. 506. 
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Po tretie, Lloyd George artikuloval v tomto memorande víziu o tom, že Spoločnosť 

národov má byť arbitrom mieru91 a odzbrojenie má byť univerzálne.92 Memorandum volalo po 

zrušení všeobecnej brannej povinnosti nielen v Nemecku ale i v malých štátoch. Podľa jedného 

z premiérových poradcov, ktorý sa podieľali na vytvorení Memoranda, generála Henryho 

Wilsona bol však konečný cieľ v tom, aby aj mocnosti nasledovali tento zámer.93 

Celkovo bolo teda Memorandum založené na predpoklade, aby výsledná mierová 

zmluva uznala spravodlivosť voči spojencom, ktorá mala byť vynútená prostredníctvom 

priznania zodpovednosti Nemecka za vypuknutie vojny a za spôsob, ktorým Nemci vojnu 

viedli. Lloyd George na jednej strane predpokladal, že mierové podmienky spojencov voči 

Nemecku budú tvrdé, ale zároveň len do takej miery, aby Nemecko cítilo, že  „nemá právo sa 

sťažovať“.94 Zároveň mierová zmluva mala priniesť také podmienky urovnania, s ktorými by 

nemecká vláda súhlasila a dokázala by ich v budúcnosti aj splniť. Lloyd George teda zaujal 

postoj, ktorý bol voči Nemecku zhovievavý v niektorých ohľadoch i na úkor nových malých 

európskych štátov, ktoré po vojne vznikli. Na druhej strane však chcel, aby Veľká Británia 

a USA poskytli Francúzsku garancie voči možnosti novej nemeckej agresie.  

Memorandum sa však nestretlo s kladným prijatím od francúzskej strany, ktorá 

považovala Nemecko za hrozbu pre európsky mier a zdôrazňovala, že Nemecko musí ostať pod 

kontrolou. Francúzi navyše upozorňovali na pokrytectvo Britov, ktorí trvali na tom, že 

Francúzsko musí robiť ústupky, zatiaľ čo si Briti mohli ponechať všetky Nemecké kolónie.95 

Nemecká námorná flotila bola navyše pod kontrolou Britov a preto Nemecko nepredstavovalo 

takú veľkú námornú alebo koloniálnu hrozbu pre Veľkú Britániu. 

Možno teda povedať, že prístup Veľkej Británie bol do iste miery selektívny, pretože 

rátal s tým, že v niektorých prípadoch nemala ústupky urobiť Veľká Británia ale predovšetkým 

iné krajiny. Lloyd George v skutočnosti nechcel obetovať ani časť britských záujmov 

v prospech Nemecka. Hoci chcel vytvoriť podklad pre dlhotrvajúci mier, zároveň malo nové 

usporiadanie podporovať špecifické britské záujmy ako napríklad dosiahnutie britskej 

 
91 Len mier podľa britského premiéra mohol odvrátiť nebezpečenstvo boľševizmu v Európe. Zároveň mierová 

zmluva mala vytvoriť alternatívu voči boľševizmu. K tomuto účelu mala slúžiť Spoločnosť národov, ktorá mala 

slúžiť ako určitý garant pre tie štáty, ktoré mohli byť ohrozené susednými štátmi, ktoré ich chceli oslabiť či obsadiť.  

92 DOERR, Paul. British Foreign Policy, s. 48. 

93 JAFFE, S. Lorna. Decision to Disarm Germany – British policy towards Postwar German Disarmament, s. 252. 

94 CAB 1/28, Some considerations for the Peace Conference before they finally draft their terms, 25 March 1919.  

95 DOERR, Paul. British Foreign Policy,  s. 48. 
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námornej dominancie alebo tradičné nezasahovanie do diania na kontinente. Memorandum 

z Fontainebleau navyše nevyžadovalo britské vojenské záväzky voči Európe, a naopak Briti 

rátali s tým, že sa zabezpečí americká účasť v rámci európskeho diania a navyše Francúzsko 

nezíska prevahu na kontinente. Samotné Memorandum teda v skutočnosti neznamenalo veľkú 

zmenu v rámci britskej politiky voči Nemecku v spomenutých problematických oblastiach. 

 

3.3. Otázka postavenia Porýnia 

Pri riešení teritoriálnych otázok týkajúcich sa Nemecka bolo jednou z najdôležitejších 

úloh na Parížskej mierovej konferencii stanoviť postoj k územiu Porýnia. Táto oblasť ležiaca 

medzi riekou Rýn a nemeckými hranicami s Francúzskom a Belgickom bola jednou 

z najprosperujúcejších a najindustrializovanejších častí Nemecka. 

Francúzi požadovali oddelenie Porýnia od zvyšku Nemecka a vytvorenie vlády, ktorá 

by bola podriadená francúzskym príkazom, aby si zabezpečili vlastnú bezpečnosť. Redukcia 

ozbrojených síl či  vznik možný vznik Spoločnosti národov totiž pre nich nepredstavovali 

dostatočné bezpečnostné garancie. Druhou možnosťou podľa Francúzov bolo zabezpečenie 

toho, aby Porýnie bolo demilitarizované. Rýn sa mal stať vojenskou bariérou Francúzov pred 

možnou nepriateľskou akciou zo strany Nemecka. Generál Foch požadoval, aby sa Nemecko 

vzdalo úplnej suverenity a vlastníckym práv týkajúcich sa územia Porýnia, ktoré v tom čase 

okupovali spojenecké armády.96  

Na konci februára predniesol jeden z francúzskych delegátov André Tardieu97 prvé 

formálne stanovisko týkajúce sa ďalšieho postupu ohľadne Porýnia. Navrhoval, aby západné 

hranice Nemecka končili na Rýne a zároveň, aby spojenecké sily nastálo okupovali jeho mosty. 

Zároveň však zdôraznil, že Francúzsko nepristúpi ku dlhodobej anexii.98 Návrh na oddelenie 

Porýnia od Nemecka však bol odmietnutý Lloydom Georgeom i Wilsonom. Samostatné 

Porýnie by totiž porušovalo právo na sebaurčenie a určite by predstavovalo pre Nemcov 

zámienku, aby sa v budúcnosti revanšovalo.  Lloyd George to považoval za „jednoznačné 

a nečestné zradenie jedného zo základných princípov za ktoré Spojenci bojovali.“ Zároveň 

 
96 LLOYD-GEORGE, David. The Truth about the Peace Treaties, s. 391.  

97 André Tardieu (1876-1945) bol francúzskym premiérom medzi rokmi 1929-1930 a na pár mesiacov v roku 

1932.  

98 TARDIEU, André. The Truth about the Treaty. Indianapolis, 1921, s. 147.  
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pochyboval o tom, že by takéto riešenie mohlo fungovať dlhodobo bez toho, aby vytváralo 

napätie.99 Britské ministerstvo vojny taktiež vyjadrovalo nespokojnosť k možnej okupácii 

Porýnia vzhľadom k tomu, že Rýn žiadnu armádu počas konfliktu nezastavil a navyše takáto 

prírodná hranica už nepredstavovala takú ochranu ako v minulosti kvôli rýchlemu vývoju 

vojenskej techniky.100 

O niekoľko dní neskôr však Tardieu začal otvorene hovoriť o nezávislom Porýní. 

Britská delegácia, britská verejnosť ale i predstavitelia britských domínií však i naďalej 

vyjadrovali odmietavý postoj voči oddeleniu Porýnia od Nemecka alebo k trvalému 

umiestneniu vojska na toto územie.101 Briti sa teda viac menej znovu držali svojej tradičnej 

politiky nemiešania sa do záležitostí na kontinente. Jedinou krajnou možnosťou, ktorú Lloyd 

George pripúšťal bola dočasná okupácia ľavého brehu Rýna, ktorá by slúžila ako provizórna 

záruka pre splatenie nemeckého dlhu. Zároveň bolo pre Britov nemysliteľné, aby ich vojaci 

ostávali v Porýní dlhšie než po dobu, počas ktorej im Nemecko bude platiť reparácie. Treba 

však dodať, že súčasne Briti navrhli Francúzom svoje vojenské garancie proti akejkoľvek 

agresii zo strany Nemecka.  

V polovici apríla navrhol Clemenseau najmiernejší francúzsky plán, podľa ktorého 

malo byť Porýnie rozdelené do troch zón, z ktorých každá z nich mala byť evakuovaná po troch 

rokoch.102 Tým pádom by celková doba okupácie nepresiahla 15 rokov. Francúzi toto 

kompromisné riešenie navrhovali ako výmenu za francúzsky súhlas s demilitarizovaným 

pásmom okolo Porýnia a s bezpečnostnými garanciami zo strany Britov a Američanov.103 

Wilson nakoniec takýto návrh odsúhlasil. Lloyd George sa k návrhu nestaval pozitívne, no 

nakoniec po tom, čo si bol vedomý francúzsko-amerického súhlasu s okupáciu Porýnia, 

neostávalo mu nič iné len s týmto francúzskym návrhom súhlasiť.  

Hoci sa Lloyd George ešte snažil o určité úpravy režimu v Porýní, keď napríklad 

navrhoval kratšiu dobu okupácie alebo menší počet spojeneckých vojakov v Porýní, nakoniec 

 
99 LLOYD-GEORGE, David. The Truth about the Peace Treaties, s. 396. 

100 SCHUKER, A. Stephen. The Rhineland Question: West European Security at the Paris Peace Conference of 

1919. In: BOEMEKE, Manfred – FELDMAN, Gerald - GLASER, Elisabeth. The Treaty of Versailles: 

A Reassessment after 75 Years. Cambridge, 1998, s. 295.  

101 MACMILLAN, Margaret. Paris 1919..., s. 231.  

102 Kolínska zóna, ktorá bola pod kontrolou Britov mala byť evakuovaná v roku 1925, zóna v okolí mesta Koblenz 

v roku 1930 a zóna v okolí mesta Mohuč v roku 1935.  

103 SOUKUP, Jaromír. Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1928-1926. Praha, 2011, s. 26.  
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podpísal 16. júna 1919 deklaráciu, ktorá vymedzovala dobu trvania spojeneckej okupácie 

Porýnia. Deklarácia okrem iného vymedzila i to, že Spojenci môžu predčasne odísť z Porýnia 

iba v prípade, ak Nemecko bude schopné poskytnúť garancie pre splnenie svojich povinností 

vyplývajúcich z mierovej zmluvy.104 Na základe konečnej podoby mierovej zmluvy malo byť 

Porýnie okupované spojeneckými vojskami počas nasledujúcich 15 rokov. Západný breh Rýna 

mal byť navyše demilitarizovanou zónou do vzdialenosti 50 kilometrov a vojenské pevnosti 

ležiace na Rýne boli zakázané. Demilitarizované Porýnie malo teda slúžiť ako nárazníková 

zóna medzi Francúzskom a zvyškom Nemecka. Demilitarizácia okrem iného znamenala, že 

obyvateľom tejto oblasti nebolo dovolené získať akýkoľvek vojenský výcvik alebo byť 

súčasťou vojenských organizácií.  

Súhlas Lloyda George s takýmito opatrenia nekorešpondoval s jeho vyjadreniami, ktoré 

naznačil v Memorande z Fountainebleau, v ktorom chcel rešpektovať nárok Nemecka na 

oblasti s nemecky hovoriacim obyvateľstvom. Navyše bol britský premiér aj proti dlhodobým 

záväzkom britských oddielov v zahraničí.105 Nechcel aby dlhodobo okupovala územie 

Nemecka spojenecká armáda, pričom obzvlášť nechcel, aby sa na tom podieľali tisíce britských 

vojakov, ktorí namiesto toho mali pôsobiť v britskej službe, ktorá mala za úlohu udržať britské 

impérium.106 Dlhodobé pôsobenie okupačných síl na území Nemecka by navyše mohlo 

vyprovokovať nemeckú odvetu a prípadne ďalší konflikt.  

 

3.4. Otázka nemeckých reparácií 

Všeobecne možno povedať, že jedným z najpálčivejších problémov, ktorý sa riešil 

v rámci Parížskej konferencie bola otázka nemeckých reparácií. Tento problém sa dokonca stal 

i jednou z dominantných tém povojnovej medzinárodnej politiky. Dlhodobo bolo totiž praxou 

medzinárodných vzťahov, že krajina, ktorá v konflikte prehrala musela platiť víťazovi 

náhrady.107 V tomto prípade reparácie predstavovali pre európske štáty možnosť ako zaplatiť 

 
104 JORDAN, M. William. Great Britain, France and German Problem 1918-1939. Oxford, 1943, s. 178. 

105 SHARP, Alan. The Versailles Settlement: Peacemaking after the First World War, 1919- 1923. London 1991, 

s. 111.  

106 LLOYD-GEORGE, David. The Truth about the Peace Treaties, s. 465.  

107 V roku 1871 Nemci prinútili Francúzov, aby im zaplatili vysoké náhrady ako dôsledok francúzsko-pruskej 

vojny. Výška týchto náhrad dokonca prevýšila celkové náklady vojny. I táto udalosť bola jednou z francúzskych 

motivácií prísne potrestať na oplátku Nemecko. Pri porovnaní finančných kapacít ohľadne splatenia reparácií je 
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dlhy, ktoré vytvorili počas vojny a zároveň opraviť napáchané škody a obnoviť svoje 

ekonomiky.  

Hlavným problémom bola otázka za aké položky možno od Nemecka oprávnene 

požadovať úhradu. Či mali byť reparácie kompenzáciou len za majetkové škody alebo majú 

predstavovať odškodnenie víťazov za všetky výdavky, ktoré vynaložili počas vojny. Druhy 

škôd, na základe ktorých mohli Spojenci požadovať reparácie boli pôvodne určené nótou 

spojeneckých vlád, ktorá spresňovala príslušné pasáže Štrnástich Wilsonových bodov108. 

Upresnenie Wilsonových bodov inicioval práve Lloyd George, pretože pôvodné znenie sa 

vzťahovalo iba na škody, ktoré boli spôsobené inváziou Nemecka na spojenské územie. Pre 

britských predstaviteľov to však bolo nedostačujúce, pretože podľa toho Nemecko britské 

škody nemuselo nahradiť, pretože britské územie nebolo priamo napadnuté.  Preto bol napokon 

pôvodný text nahradený vetou: „Nemecko má poskytnúť náhradu za všetky škody, ktoré boli 

civilnému obyvateľstvu Spojencov a jeho majetku spôsobené agresiou Nemecka na zemi, na 

mori a vo vzduchu“.109 Takáto nóta bola formálne odovzdaná nemeckej vláde 5. novembra ako 

základ pre mierové jednania. Veľká Británia si na základe toho mohla nárokovať na náhradu 

škôd na životoch a majetkoch civilistov, ktoré boli dôsledkom činov nepriateľskej vlády, a to 

vrátane škôd spôsobenými náletmi, námorným ostreľovaním, ponorkovou vojnou a mínami. 

Ďalej mohla Veľká Británia vznášať nároky na náhradu za nepatričné zaobchádzanie 

s internovanými civilistami. Treba však zdôrazniť, že definícia reparácií na základe 

Wilsonových bodov bola do veľkej miery veľmi vágna a jednotliví aktéri si ju mohli vykladať 

rôzne.110 Každopádne na základe týchto podmienok sem nemalo patriť finančné odškodnenie 

 
pozoruhodné porovnanie Francúzska a Nemecka. Francúzsko, ktoré bolo po roku 1871 omnoho menšou 

ekonomikou v porovnaní s Nemeckom po prvej svetovej vojne zaplatilo počas prvých dvoch rokov od ukončenia 

francúzsko-pruskej vojny takmer rovnako veľa ako Nemecko od roku 1919 do 1932 (MARKS, Sally. Mistakes 

and Myths: The Allies, Germany and the Versailles Treaty, 1918-1922 (The Journal of Modern History, Vol. 85, 

No. 3 September 2013, s. 644).  

108 Spojenci mali výhrady hlavne k tomu, ako je v Štrnástich bodoch vysvetlený pojem „obnova“, ktorý odkazuje 

len na škody na obsadených územiach – v Belgicku, Francúzsku či Rumunsku.  Najvyššia spojenecká rada v Paríži 

preto predložila Wilsonovi nótu pomocou ktorej chcela ustanoviť, že škody spôsobené nebojujúcim osobám a ich 

majetku sa neobmedzujú len na napadnuté územia ale vzťahujú sa na všetky takéto škody bez ohľadu na to, kde 

sa presne stali (KEYNES, M. John. Ekonomické dusledky míru. Brno, 2004, s. 77-78).  

109 Tamže, s. 76.  

110 Veľmi nejasné bolo ako vykladať škody na civilnom obyvateľstve. Zjednodušene bolo možné limitovať škody 

na civilnom obyvateľstve na smrť alebo fyzické zranenie. Na druhej strane však môžu byť škody na civilnom 
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za celkové vojnové náklady alebo rôzne nepriame škody napríklad spôsobené obchodnými 

stratami.111  

Francúzi odôvodňovali svoje požiadavky na reparácie potrebou rekonštrukcie svojich 

vlastných zdevastovaných severovýchodných provincií112 a zároveň dúfali, že reparácie oslabia 

nemeckú ekonomiku a zmiernia nemeckú hrozbu. Rozsah škôd na území Francúzska bol 

s ohľadom na dĺžku frontovej línie obrovský. V otázke hospodárskych a finančných podmienok 

sa teda v prvom rade angažovali Francúzi. Základom francúzskej politiky bolo anulovať 

pokrok, ktorý Nemecko od svojho zjednotenia v roku 1871 dosiahlo. Okrem oklieštenia územia 

a vlastnej nemeckej populácie mala byť predovšetkým zničená hospodárska štruktúra, na ktorej 

závisela obnova Nemecka.  

V prípade Veľkej Británie však existovala len relatívne malá vojnová škoda priamo na 

jej vlastnom území, ktorú by boli ochotní Nemci zaplatiť. Síce Francúzsko malo najväčšiu 

priamu škodu na svojom území, no práve Veľká Británia na vojnu minula najviac peňazí. Na 

začiatku konferencie britskí delegáti vydali predbežný zoznam škôd, na ktoré si chceli 

nárokovať odškodnenie. Medzi tieto položky patrili straty súvisiace s námornou prepravou, 

teda potopené a zničené lode, strata nákladu či strata životov námorníkov, ďalej malo ísť 

o straty britského majetku v spojeneckých krajinách kvôli vojnovým operáciám, o straty 

spôsobené bombardovaním a náletmi, o vonkajšie vojnové dlhy, zálohy pre Spojencov 

a domíniá či dodatočné rozpočtové výdavky spôsobené vojnou.113  

Lloyd George dokonca začal s vyhrážkami, že odmietne podpísať mierovú dohodu ak 

nebudú zahrnuté akceptované niektoré z návrhov výdavkov zo strany Veľkej Británie 

vzhľadom k najvyšším vojnovým výdajom Veľkej Británie  spomedzi Spojencov. Na základe 

tejto situácie generál Jan Christiaan Smuts114 na konci marca navrhol, aby sa Nemci 

 
obyvateľstve chápané ako napríklad prípad nútenej práce kvôli vojne alebo naopak strata možnosti pracovať alebo 

nemožnosť získať mzdu za prácu kvôli podmienkam spôsobených vojnou.  

111 KEYNES, M. John. Ekonomické dusledky míru. Brno, 2004, s. 78.  

112 Zaujímavým kontrastom voči zničenému francúzskeho teritóriu je vlastné územie Nemecka, kde sa 

v skutočnosti takmer vôbec nebojovalo a škody na majetku či hospodárstve boli minimálne v porovnaní 

s Francúzskom alebo Belgickom.  

113 LLOYD-GEORGE, David. The Truth about the Peace Treaties, s. 490, 

114 Jan Christian Smuts (1870-1950) bol členom britského vojnového kabinetu a medzi rokmi 1919-1924 a 1939-

1948 premiérom Juhoafrickej únie.  
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spolupodieľali na penziách pre britské vdovy a siroty alebo na invalidných dôchodkoch.115 

Takýto návrh bol pripravený na základe podmienok prímeria v ktorom sa Spojenci dohodli, že 

Nemecko je zodpovedné za škody, ktoré boli napáchané na civilistoch skrz nemeckú agresiu. 

Na základe toho mali podľa Britov reparácie zahŕňať i výdavky pre rodiny vojakov. Takéto 

potenciálne navýšenie by však spôsobilo, že by nemecký dlh narástol dokonca dvojnásobne. 

Lloyd George však zdôrazňoval, že platby iba za priame škody by neúmerne zvýhodňovali 

Francúzov a Belgičanov, na ktorých území sa bojovalo a poukazoval teda na možnú 

nespravodlivosť v prípade, ak by bol uplatnený nárok Francúzska za materiálne škody 

spôsobené nemeckou armádou a neboli by uznané nároky vdov a sirôt po britských vojakov, 

ktorí padli pri obrane vlasti.116  

I v tomto prípade možno vidieť istú selektívnosť prístupu britského premiéra, pretože 

jeho postoj nenapĺňa kritériá, ktoré navrhol vo svojom vlastnom Memorande z Fontainebleau 

v otázke reparácií, pretože na jednej strane varuje pred nebezpečenstvom príliš vysokých 

reparácií, no na druhej strane sám požadoval pre Veľkú Britániu nemalé reparácie, ktoré neboli 

kompenzáciou za materiálne škody ale finančným príspevkom pre pozostalých rodinných 

príslušníkov padlých britských vojakov. Ba čo viac, dokonca samotný predkladateľ návrhu 

generál Smuts bol taktiež vo svojich postojoch nejednoznačný.  Najprv  v úvode mierovej 

konferencie varoval premiéra, aby nepožadoval prehnané finančné nároky, ktoré by mohli 

ochromiť Nemecko.117 Potom však len dva dni predtým, než predstavil svoj návrh poslal 

Lloydovi Georgovi memorandum v ktorom navrhoval, aby všetky výdavky boli zahrnuté 

v reparáciách: „V mierovej zmluve by nemala byť špecifikovaná presne stanovená suma 

a Nemci by mali byť zodpovední za nápravu priamych škôd a strát spôsobených na civilistoch 

bez ohľadu na to, o akú vysokú čiastku pôjde.“118 

I napriek premiérovmu prísľubu z memoranda ohľadne toho, aby Spojenci nedávali 

Nemcov zbytočné zámienky na to, aby sa cítili, že je s nimi nespravodlivo zaobchádzané, 

britská delegácia i tak trvala na zahrnutí spomínaných penzií do celkových reparácií. Svoj 

 
115 DOERR, Paul. British Foreign Policy, s. 42  

116 LENTIN, Anthony. Lloyd George and the Lost Peace…, s. 15. 

117 Smuts zmenu postoja vysvetľoval tým, že podobný názor mala väčšina právnych expertov na Parížskej 

Mierovej konferencii a predpokladom, že v prípade vylúčenia penzií z reparácií by Francúzsko dostalo nepomerne 

väčšiu časť (HANCOCK, H. William.  Smuts: The Sanguine Years, 1870-1919. Cambridge, 1962, s. 539-41. 

118 Memorandum to the Prime Minister, March 19, 1919 in HANCOCK, H. Williams - var der POEL, Jean. 

Selection from the Smuts Papers. Cambridge, 1966.  
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postoj odôvodňovali predpokladom, že nedôjde k celkovému navýšeniu, len sa zmení pomer 

v akom budú nemecké reparácie distribuované. I napriek nesúhlasu väčšiny americkej 

delegácie nakoniec Lloyd George 1. apríla 1919 presvedčil Wilsona, aby celkové reparácie 

zahŕňali i tieto spomínané britské požiadavky.119  

Celkovo však bol Lloyd George veľmi nekonzistentný vo svojich názoroch ohľadne 

reparácií voči Nemecku. V prvých týždňoch po uzavretí prímeria argumentoval v prospech 

vysokých reparácií. Tento postoj zdôrazňoval obzvlášť v predvolebnej kampani ku voľbám 

konaných v decembri 1918.120 Na predvolebných zhromaždeniach viackrát akcentoval, že 

podľa práva v každej civilizovanej krajine strana, ktorá prehrá a je určená vinnou platí. Tvrdil, 

že to nie je otázka pomsty, ale otázka spravodlivosti. Na základe toho voličov ubezpečoval, že 

Veľká Británia má absolútne právo požadovať od Nemecka náhradu za všetky výdavky spojené 

s vojnou a zároveň, že uhradenie všetkých vojnových nákladov zo strany Nemecka je 

realizovateľné. Súčasne zdôrazňoval i ďalší dôvod, prečo by malo Nemecko platiť. Vojna totiž 

podľa neho Nemecko stála menej peňazí v porovnaní s tým, koľko prostriedkov musela minúť 

Veľká Británia na to, aby vytvorila veľkú armádu či posilnila námorníctvo. Ubezpečoval 

Britov, že Nemecko bude pri splácaní reparácií  musieť siahnuť až na limity svojich finančných 

možností a bude musieť uprednostniť splatenie dlhov voči víťazným Spojencom než dlhy, ktoré 

malo voči svojím vlastným občanom.121  

Lloyd George chcel britskú verejnosť ubezpečiť o tom, že Nemecko zaplatí za všetky 

škody, ktoré spôsobilo. Je však veľmi pravdepodobné, že takýmto populistickým postojom pred 

voľbami si chcel zabezpečiť víťazstvo. Na základe toho si však britskí voliči sľubovali od 

 
119 Parliamentary Archives, Lloyd George Papers, LG/F/30/3/40, Lloyd George to Bonar Law, 30 March 1919.  

120 Lloyd George obhajoval návrh konania volieb tým, že žiadny kabinet nemohol realizovať potrebné kroky 

súvisiace s povojnovou rekonštrukciou bez silnej opory v parlamente. V skutočnosti išlo najmä o to, aby si dokázal 

obhájiť svoju pozíciu a aby sa zviezol na pozitívnej vlne, ktorú priniesol koniec vojny. Zároveň je nutné 

podotknúť, že jeho vojnový kabinet sa opieral časť poslancov jeho rozdelenej Liberálnej strany, no zároveň bol 

závislý na podpore konzervatívcov. Lloyd George chcel pokračovať v jednote, ktorú predstavoval vojnový kabinet 

a preto časť jeho podporovateľov z radov liberálov vytvorila koalíciu s konzervatívcami. Tieto voľby označené 

ako „kupónové“, pretože každý z kandidátov koalície musel mať podpísaný schvaľovacie potvrdenie, ktoré bývalý 

ministerský predseda Asquith (jeho podporovatelia kandidovali ako nezávislí liberáli) posmešne označil ako 

„kupón“, skončili práve víťazstvom koalície, ktorá získala 473 kresiel zo 707 (MEDLICOTT, N. William. 

Contemporary England. London 1967, s. 117-118,  General Election of  14th December 1918. In: General Election 

Results 1885-1979 [online]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: http://www.election.demon.co.uk/geresults.html).  

121 LLOYD-GEORGE, David. The Truth about the Peace Treaties, s 462-466. 

http://www.election.demon.co.uk/geresults.html
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kompenzácií zo strany Nemecka viac než bolo reálne možné. Rozhodne očakávali od Nemecka 

viac než len kompenzáciu civilných strát. Lloyd George si bol navyše sám vedomý veľkej vlny 

antigermanizmu medzi britskou verejnosťou a teda počítal s tým, že ak by v predvolebnej 

kampani zdôrazňoval zmierlivý postoj voči Nemecku, vyslúžil by si negatívnu odozvu zo strany 

britského elektorátu.  

Hoci Lloyd George síce postupne svoj postoj oficiálne pozmenil v Memorande 

z Fontainebleau, no v skutočnosti reálna politika sledovala snahu získať čo najväčší objem 

reparačných náhrad pre Veľkú Britániu.  Ba dokonca, iba deň po vydaní memoranda, Briti 

navrhovali v rámci výšky reparácií najvyššiu sumu spomedzi Spojencov. Lloyd George 

odsudzoval vojnu a preto na jednej strane chcel, aby Nemecko bolo potrestané a zodpovedné  

za všetky škody a ich následnú obnovu. Ako sám povedal: „Niekto to musí zaplatiť. Ak 

Nemecko nebude platiť, znamenalo by to, že by to museli zaplatiť britskí daňoví poplatníci. 

Mali by však platiť tí, ktorí spôsobili stratu.“122 Dokonca ešte na prelome mája a júna počas 

jednania Delegácie Britského impéria predniesol, že Spojenci mali žiadať omnoho viac, 

napríklad i za škody, ktoré boli spôsobené prerušením obchodu.123  

Na druhej strane si však uvedomoval, že skôr či neskôr bude musieť Veľká Británia 

znovu obchodovať s Nemeckom a preto ho nechcel ekonomicky zničiť.124 Zároveň možno 

tvrdiť, že od nemeckých reparácií čiastočne záviselo i to, akú pozíciu celé Britské impérium 

zaujme v rámci nového ekonomického usporiadania sveta. Zatiaľ čo, Američania na vojne 

významne profitovali v úvodných fázach vojny, naopak Briti na vojnu minuli obrovskú časť 

svojho rozpočtu. Bez prípadnej kompenzácie zo strany Nemecka by sa Veľká Británia ocitla 

v situácii, kedy by zrejme ani nebola schopná pomyslieť na konkurovanie voči USA v rámci 

pozície svetového ekonomického lídra.125 Lloyd George bol i pod tlakom časti britských médií. 

Síce liberálna časť začala hovoriť o zmierení, konzervatívne noviny požadovali tvrdý prístup a 

nemalé reparácie. 

 
122 Cabinet Papers, CAB 29/28, British Empire delegation minutes, 34th meeting, 1 June 1919. In: MACMILLAN, 

Margaret. Paris 1919..., s.180. 

123 Cabinet Papers, CAB 29/28, British Empire delegation minutes, 32nd meeting, 30 May 1919. MACMILLAN, 

Margaret. Paris 1919..., s. 195.  

124 Pred vojnou bolo Nemecko hlavným obchodným partnerom Veľkej Británie.  

125 Na druhej strane je však dôležité zmieniť, že hoci Veľká Británia počas vojny minula nemalé finančné 

prostriedky, očakávalo sa, že bude schopná opäť dosiahnuť vyrovnaný rozpočet vlastným pričinením na rozdiel 

napríklad od Francúzska či Talianska, ktorým hrozil štátny bankrot (KEYNES, M. John. Ekonomické dusledky 

míru, s. 100). 
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Skutočný postoj Lloyda Georga ohľade nemeckých reparácií však môže do značnej 

miery ilustrovať skutočnosť, že do Reparačnej komisie126, ktorá mala na starosť vysporiadanie 

sa s reparáciami menoval Williama Hughesa, Lorda Cunliffa a Lorda Sumnera127, ktorí boli 

všetci jednoznačne za tvrdé finančné vymáhanie zo strany Nemecka a pripúšťali, že reparácie 

mali pokryť celkové náklady vojny. Všetci ešte v decembri 1918 podpísali správu v rámci 

Vládneho výboru pre odškodnenie, ktorý ukladala Nemecku povinnosť zaplatiť absolútne 

všetky náklady vojny. Cunliff bol zároveň predsedom podkomisie, ktorá mala zistiť, aká je 

vôbec nemecká schopnosť reparácie skutočne zaplatiť. Vo februári navrhol v rámci tejto 

komisie bez nejakého reálneho dôkazu plán, na základe ktorého by Nemecko mohlo zaplatiť 

všetko vrátane nákladov vojny až do výšky 480 miliárd mariek. I Sám Lloyd George vnímal 

takýto návrh za nereálny. Francúzsky zástupca v tejto komisii Louis Loucheur takýto návrh 

ostro kritizoval.128 Samotný Clemenceau netrval ani tak na náhrade celých nákladov vojny, jeho 

prioritou bola obnova zničeného teritória a získanie uhlia od Nemecka. Uvedomoval si, že 

celkové zvýšenie nemeckého dlhu by znamenalo zníženie podielu, ktorý by Francúzsko dostalo. 

I z toho dôvodu, naopak Lloyd George chcel zahrnúť vojnové náklady, pretože si bol vedomý, 

že to práve nie je v záujme Francúzska a on sám chcel pre Veľkú Britániu získať čo najväčší 

podiel z reparácií.129 

V rámci britskej delegácie na mierovej konferencii sa však na druhej strane objavili i 

skutočne veľmi kritické ohlasy voči navrhovaným reparáciám.  Člen britskej delegácie John 

Maynard Keynes130 vyjadril obavy z príliš vysokých reparácií, pretože by podľa neho do 

obrovskej miery oslabili nemeckú ekonomiku a zároveň by spomalili povojnové celoeurópske 

 
126 Reparačná komisia bola zložená z delegátov Veľkej Británie, Francúzska, USA, Talianska, Japonska, Belgicka 

a Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. Posledné tri zmienené krajiny sa mohli však jednaní zúčastňovať iba 

v prípade, že sa ich prejednávaná vec priamo dotýkala. Komisia mala okrem toho na starosti stanovenie výšky 

a spôsobu platby reparácií, overovať nemecké platobné schopnosti, či prípadne upravovať ročnú výšku reparácií. 

127 William Morris Hughes bol premiérom Austrálie medzi rokmi 1915-1923, Lord Walter Cunliffe bol 

guvernérom Bank of England medzi rokmi 1913-1918 a Lord Sumner bol sudcom Najvyššieho súdu.  

128 TRACHTENBERG, Marc. Reparation at the Paris Peace Conference (The Journal of Modern History, Volume 

51, Issue 1, March 1979), s. 32-33.  

129 TRACHTENBERG, Marc. Reparation in World Politics: France and European Economic Diplomacy, 1916-

1923. New York, 1980, s. 53.  

130 John Maynard Keynes (1883-1946) bol britský ekonóm. I on sám bol kritizovaný kvôli tomu, že mal mať príliš 

zhovievavý prístup k Nemcom. Je však pravdou, že Keynes bol do veľkej miery pronemecký a vývoj mierovej 

konferencie viedol k jeho rezignácii na člena britskej delegácie.  
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obnovenie a rozvoj ekonomiky po najbližšie roky.131 Keynes bol veľmi skeptický voči postoju 

mierotvorcov, ktorí podľa neho len dokončili ekonomickú deštrukciu Európy, ktorá začala 

vojnou. Podľa neho štáty medzi sebou začali stavať nové bariéry namiesto toho, aby vytvorili 

zónu voľného obchodu a riešili svoje dlhy medzi sebou namiesto toho, aby si ich vzájomne 

odpustili.132 Sám Keynes však predložil zoznam nárokov, ktoré podľa neho mohli Spojenci 

požadovať od Nemecka úplne oprávnene. Predpovedal, že celkovo by finančné nároky 

Spojencov mierne presiahli dve miliardy libier. Za rozumnú cestu preto považoval navrhnúť 

Nemecku počas mierových jednaní, aby súhlasilo s čiastkou 2 miliárd libier, ktorá by sa 

rozložila na základe potrieb jednotlivých štátov. Podľa neho sa mala Veľká Británia zrieknuť 

nárokov na podiel z tejto sumu a akákoľvek časť z reparácií na ktorú by preukázala nárok mala 

byť použitá na podporu novovzniknutých štátov. Predpokladal, že takýmto spôsobom sa 

rýchlejšie vyriešila otázka reparácii a zároveň by Nemecko bolo schopné takúto sumu 

i zaplatiť, súčasne by takýto vývoj prispel k finančnej stabilite a obnove Európy.133 Práve 

hospodársku obnovu kontinentu považoval za najnaliehavejšiu úlohu, ktorá stála pred 

európskymi štátmi, ktoré sa však viac sústreďovali na problematiku reparácií.134 

Počas konferencie však začalo byť zrejmé, že spojenci nie sú schopní dosiahnuť 

konsenzus ohľadne výšky reparácií, ba dokonca ani minimálnu a maximálnu hranicu reparácií. 

Američania chceli stanoviť fixnú sumu135, ktorá by pomohla ukončiť ekonomickú neistotu, 

ktorá zabraňovala opätovnému naštartovaniu európskej ekonomiky. Tí totiž od Nemcov 

nechceli priame platby sami pre seba, ale očakávali, že Európania im zaplatia pôžičky, ktoré 

im USA poskytlo počas vojny. Európski spojenci, no v prvom rade Veľká Británia s fixnou 

podobou reparácií skôr nesúhlasili. Jeden z ministrov britskej vlády Edwin Montagu136 

povedal: „Ak by mali reparácie príliš nízku hodnotu, Nemci by ich s radosťou zaplatili 

 
131 DOERR, Paul. British Foreign Policy, s. 43. 

132 SKIDELSKY, Robert. John Maynard Keynes. A biography. Vol. 1. London, 1983, s. 384-391.  

133 KEYNES, M. John. Ekonomické důsledky míru, s. 91-99.  

134 Tamže, s. 151. 

135 Obnovenie medzinárodného finančného systému bolo do veľkej miery závislé na určení fixnej čiastky reparácií. 

Nikto by totiž Nemecku neposkytol pôžičku, ak by výška reparácií nebola záväzne určená, pretože nemecké 

peniaze, ktorými by mohli byť splatené prípadné pôžičky by v skutočnosti mohli ísť na vyplácanie reparácií. 

Zároveň si však Nemecko potrebovalo požičať, aby opätovne naštartovalo ekonomiku a mohlo začať svoje 

reparačné záväzky platiť.  

136 Edwin Montagu (1879-1924) pôsobil medzi rokmi 1917-1922 ako Minister pre Indiu, teda ako najvyšší 

predstaviteľ štátnej správy v Indii. 
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a Spojenci by dostali veľmi málo. Avšak na druhej strane, ak by bola uvalená  vysoká hodnota 

reparácií, Nemci by to vzdali a nezaplatili by nič.“137 Lloyd George sa odvolával najmä na 

potenciálny nesúhlas britskej verejnosti s určením fixnej sumy reparácií: „Vidím veľkú výhodu 

v nestanovení konečnej sumy reparácií, pretože som si istý, že pri stanovení akejkoľvek cifry 

by veľa ľudí v Anglicku hovorilo, že je to príliš málo“.138 

Lloyd George navrhol dva plány, ako by sa mohlo postupovať v prípade nestanovenia 

fixnej čiastky za reparácie. Prvý návrh, ktorý sám preferoval spočíval v tom, že by sami Nemci 

previedli nápravu zdevastovaných území a výška ostatných položiek ako napríklad penzie pre 

britské siroty a vdovy by bola vopred daná. Druhý návrh bol založený na tom, že by Nemci 

súhlasili s dohodou, kde by nebola vopred pevne stanovená výška reparácií, ale zároveň by sa 

o ďalšie tri mesiace rozhodlo o fixnej čiastke. Ak by stanovená výška reparácií bola pre 

Nemecko neuspokojivá, platil by postup na ktorom sa strany dohodli v mierovej zmluve.139 

Zároveň Lloyd George odôvodňoval svoj postoj ohľadne toho, aby celková výška reparácií 

a metóda akou ich Nemecko splatí ostala otvorená, tým, že za čas počas ktorého bola mierová 

konferencia uskutočnená neboli dostupné relevantné dáta, na základe ktorých by bolo možné 

presne posúdiť celkovú škodu a určiť sumu, ktorá bude potrebná k jej náprave.140 

Zároveň Briti obviňovali Francúzsko a Belgicko, že nadhodnocujú a zbytočne zveličujú 

svoje finančné nároky, ktoré v skutočnosti nemajú nejaký reálny základ v miere ich 

predvojnového bohatstva. Rozpory nastali i v tom, v akom pomere si dotknuté štáty rozdelia 

zamýšľané reparácie zo strany Nemecka. Francúzsko chcelo získať 70 %, čo by potom pre 

Veľkú Britániu znamenalo okolo 20 % a ostatok by si rozdelili ostatné štáty. Veľká Británia 

však trvala na väčšom podiele z reparácií. Lloyd George navrhol pomer 50% pre Francúzsko 

a 30% pre Veľkú Britániu a zároveň vyzýval Francúzsko, aby prijalo ešte väčší kompromis.  

Takéto rozdelenie bolo však opäť proti princípu, ktorý Lloyd George naznačil vo svojom 

memorande, a teda čo najviac limitovať tie finančné požiadavky, ktoré by Nemci vnímali len 

 
137Cabinet Papers, CAB 29/28, British Empire delegation minutes, 13th meeting, 13 March 1919. In: 

MACMILLAN, Margaret. Paris 1919..., s. 185.  

138 SHARP, Alan. Versailles Settlement..., s. 91.  

139 Cabinet Papers, CAB 29/28, British empire delegation minutes, 34th meeting, 1 June 1919. In:  MACMILLAN, 

Margaret. Paris 1919..., s. 190.  

140 Navyše napríklad cena materiálov potrebná pre obnoveniu a rekonštrukciu bola v tom čase mimoriadne vysoká, 

častokrát vyššia než predvojnové ceny. Očakávalo sa však, že postupom času budú ceny klesať (LLOYD-

GEORGE, David. The Truth about the Peace Treaties, s. 501-502).  



48 
 

ako odškodné za vedenie vojny a nie ako prostriedky na nápravu škôd na území daného 

postihnutého štátu.  I táto otázka ostala otvorená až do leta 1920.  

Nakoniec sa spojenci dohodli na tom, že od Nemecka budú  žiadať dočasné splátky vo 

výške 20 miliárd mariek s tým, že následne mal byť problém reparácií posunutý špeciálnej 

reparačnej komisii, ktorá by v horizonte dvoch rokov vypracovala finálny účet za reparácie.141 

Počas tohto času malo Nemecko vrátiť alebo nahradiť stroje, dobytok či rastliny, ktoré 

odcudzili z územia Francúzska počas vojny. Okrem toho mali poskytnúť nerastné materiály 

ako uhlie, ktoré Francúzsko potrebovalo a zároveň poskytnúť Reparačnej Komisii časť platby 

v hotovosti, aby dokázalo, že posunutie určenia presnej čiastky reparácií nie je spôsobom ako 

odložiť platbu navždy.142 

Výsledná podoba Versaillskej mierovej zmluvy teda neobsahuje definitívne čiastky 

a  lehoty týkajúce sa vyplatenia reparácií. Hneď prvý článok týkajúci sa reparácií však 

poskytuje priestor pre rozličné interpretácie. Článok 231 uznáva, že Nemecko a jeho spojenci 

sú zodpovední za straty a škody, ktoré utrpeli Spojenci počas vojny. Tento článok môže byť 

vyložený nielen ako priznanie morálnej zodpovednosti za vojnu ale i ako priznanie finančnej 

zodpovednosti za škody napáchané počas vojny.  Cieľom Lloyda Georga bolo, aby si Nemecko 

uvedomilo, že nesie morálnu zodpovednosť za vojnu a na základe toho očakával, že sa 

Nemecko nebudú strániť platenia finančných záväzkov, ktoré z toho vznikli. Nasledujúci 

článok na jednej strane hovorí, že Spojenci sú si vedomí, že hospodárske zdroje Nemecka sú 

nedostačujúce, aby zabezpečili úhradu týchto strát, no zároveň sa zmieňuje tiež o tom, že 

Nemecko sa zaväzuje k tomu, že nahradí všetky škody, ktoré boli spôsobené civilnému 

obyvateľstvu Spojencov. Ďalšie články určujú postavenie reparačnej komisie, ktorá určí výšku 

náhrad za škody do 1. mája 1921 a zároveň určí rozvrh platieb s predpokladom, že Nemecko 

zaplatí tento dlh v období tridsiatich rokov od tohto dátumu. Reparačná komisia má ďalej 

pravidelne vyhodnocovať hospodárske zdroje a platobnú schopnosť Nemecka. Okrem toho 

 
141 Toto nestanovenie definitívnej čiastky reparácií však viedlo k finančnej neistote práve v období, kedy sa Európa 

snažila zmierniť ekonomické dopady nedávno skončenej vojny. Zároveň situáciu s nestanoveným definitívnym 

stropom reparácií využili i nemeckí nacionalisti, ktorí rozširovali správy o astronomických výškach, do ktorých 

by sa mohli konečné reparácie vyšplhať (DOERR, Paul. British Foreign Policy, s. 43) 

142 LLOYD-GEORGE. David. The Truth about the Peace Treaties,, s. 508. 
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malo Nemecko podľa zmluvy zaplatiť v rokoch 1919 a 1920 a v prvých mesiacoch roku 1921 

sumu 20 miliárd mariek.143 

Takáto podoba dočasného riešenia problému reparácií znamenala, že celkové náklady 

na nápravu škôd neboli presne vyčíslené po dobu nasledujúcich dvoch rokov. Tento získaný 

čas predstavoval pre jednotlivé štáty možnosť ako upokojiť situáciu a negatívne emócie 

a zároveň praktické výhody ako napríklad možnosť stlačenia cien komodít potrebných na 

nápravu škôd, ktoré vyleteli prudko nahor v dôsledku inflácie. Zároveň neurčenie konečnej 

sumy a istého prechodného obdobia podľa zmluvy znamenalo, že Nemecku mohla byť za 

určitých okolností odpustená časť dlhu v prípade súhlasu všetkých vlád, ktoré mali zastúpenie 

v reparačnej komisii. Rovnako to znamenalo, že nakoniec mohla byť konečná čiastka reparácií 

nižšia než bola pôvodne zamýšľaná na konferencii, ak sa o nej rozhodne v pokojnejších časoch 

než len niekoľko mesiacov po vojne.  

Odloženia určenia presnej čiastky reparácií teda pre Nemecko predstavovalo do istej 

miery výhodu, aby získala čas na potenciálnu priaznivú zmenu nálady  či zhovievavosť zo 

strany Spojencov. Postoj Lloyda Georga voči nestanoveniu fixnej čiastky reparácií mohol na 

jednej strane pôsobiť ako pomoc Nemecku, aby sa mohlo vyhnúť stanoveniu príliš vysokej 

čiastky alebo, aby Spojenci vytvorili dojem na Nemecko, že je s ním zaobchádzané rozumne 

a dôstojne v nádeji, že nová nemecká vláda bude v takomto prípade s nimi viac spolupracovať. 

Na druhej strane však nemožno hovoriť o tom, že by Lloyd George od Nemecka nepožadoval 

veľké finančné náhrady. O skutočnom zmierlivom postoji v rámci zastúpenia Veľkej Británie 

možno určite hovoriť len v prípade Keynesa, ktorý dúfal, že sa Spojenci dohodnú na realistickej 

sume reparácií, ktorá by postavila na nohy nielen Nemecko ale i celú Európu.  

Nie je preto na mieste tvrdiť, že v otázke reparácií mal Lloyd George minimálne počas 

trvanie mierovej konferencie veľmi zmierlivý postoj voči Nemecku. Napokon svedčí o tom 

jeho tvrdý postoj napríklad ohľadne vymáhania dôchodkov pre britské vdovy a siroty alebo 

jeho neustále trvanie na tom, že Veľká Británia má na reparácie nespochybniteľný nárok a je  

nemeckou morálnou povinnosťou týmto požiadavkám vyhovieť. Hlavným záujmom britského 

premiéra bolo totižto v období prvých mesiacoch po uzavretí prímeria získať čo najväčšie 

odškodnenie zo strany Nemecka. Pridanie položiek, ktoré nepokrývali vojnové škody na účet 

 
143 Mierová zmluva medzi mocnosťami spojenými i združenými a Nemeckom a Protokol, podpísaná vo Versailles 

dňa 28. júna 1919. In: beck-online START [online]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.beck-

online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgiyv6mrrg4xggyjyfuya 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgiyv6mrrg4xggyjyfuya
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgiyv6mrrg4xggyjyfuya
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Veľkej Británie svedčí o tom, že Lloyd George chcel zabezpečiť, že Veľká Británia dostane 

podstatný podiel z reparácií bez ohľadu na to, koľko vlastne Nemecko v skutočnosti zaplatí.  

 

 

 

4. Obdobie rokov 1920-1925 

Lloyd George považoval priamu diskusiu za jedinú cestu ako mohlo dôjsť k zlepšeniu 

vzťahov medzi jednotlivými európskymi štátmi. Britský premiér veľmi zdôrazňoval dôležitosť 

konferencií, kde sa mala ďalej riešiť budúcnosť Európy a hlavne sporné body mierovej zmluvy 

vo vzťahu k Nemecku. Medzi januárom 1920 a decembrom 1922 sa Spojenci stretli celkovo na 

23 stretnutiach či konferenciách.144 

Rekonštrukcia Európy bola podmienená vytvorením vzťahov medzi krajinami, ktoré by 

boli založené na stabilite a mieri. Obrovskou ťarchou, ktorá spomaľovala obnovenie Európy 

boli nemecké reparácie. Otázka reparácií do obrovskej miery poznačila ekonomické vzťahy 

v povojnovej Európe. Postupne sa začali objavovať hlasy, ktoré požadovali prehodnotenie 

a upravenie reparačných záväzkov Nemecka. Lloyd George však vysvetľoval potrebu reparácií 

nie z toho dôvodu, že by niekto požadoval reparácie ale z dôvodu, že je nutné niečo opraviť. 

Zároveň preto odmietal viniť samotnú mierovú dohodu z problémov, ktoré malo Nemecko pri 

platení reparačných platieb. Otázku revízie časti Versaillskej zmluvy týkajúcej sa reparácií 

zahrnul pri jednom z prejavov v Dolnej snemovni: „Ak pozmeníme dohodu, reparácie 

nezmiznú, iba sa presunie platobná povinnosť z Nemecka na Francúzsko, Anglicko a Belgicko, 

ale v prvom rade do Francúzska. Ťažoba, ktorú spôsobilo 60 miliónov osôb zodpovedných za 

devastáciu by sa preniesla na 40 miliónov ľudí, ktorí sú obeťou tejto devastácie“.145 Takéto 

trvanie na reparáciách zo strany Lloyda Georga, ktoré akcentoval i na mierovej konferencii 

odkazuje na apel na morálnu zodpovednosť Nemcov za škody, ktoré musia byť opravené. 

Zároveň sa však britská vláda otvorene stavala i k možnosti znovu prejednať ďalšie ustanovenia 

mierovej zmluvy vzhľadom k tomu, že od ukončenia vojny ubehol nejaký čas, počas ktorého 

sa udiali zmeny nielen v Nemecku ale i u spojeneckých štátoch.  

 
144 DOERR, Paul. British Foreign Policy, s. 55. 

145 LLOYD-GEORGE, David. The Genoa Conference and Britain’s Part, Advocate of Peace through Justice, Vol. 

84., No. 4 (April 1922), s. 132.  
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Hoci si bol Lloyd George vedomý toho, že vysoké reparácie spomaľujú nemeckú 

ekonomiku a tým, že Nemecko bolo pre Veľkú Britániu najväčším obchodným partnerom sa 

takisto spomaľovala britská ekonomika, i tak trval na britskom nároku na vojnové dôchodky. 

Briti okrem toho potrebovali nemecké peniaze kvôli splateniu pôžičiek, ktoré im Američania 

poskytli počas vojny. Vzájomné pôžičky predstavovali ďalší veľký problém, pretože v prípade, 

ak by ich nemuseli Veľká Británia alebo Francúzsko splatiť, mohli od Nemecka žiadať omnoho 

menšie sumy.146 V istom zmysle však mala Veľká Británia v tomto ohľade výhodu, pretože 

hoci bola najväčším dlžníkom USA, na druhej strane však bola hlavným veriteľom pre ostatné 

európske štáty. Veľká Británia zároveň počítala s tým, že v budúcnosti bude jednotné, 

odzbrojené a republikánske Nemecko pre ňu predstavovať opäť spoľahlivého obchodného 

partnera a navyše napomôže i jej zahraničnopolitickým ambíciám tým, že bude na kontinente 

protiváhou voči možným francúzskym mocenským ambíciám a súčasne bude pôsobiť voči 

hrozbe z východe v podobe boľševického Ruska.  

Otázka reparácií sa však postupne začala vyjasňovať  a v priebehu niekoľkých mesiacov 

konečne padla zhoda na tom, v akom pomere sa rozdelia nemecké reparácie. V júli 1920 sa na 

konferencii v meste Spa prijala konečná dohoda, ktorá Francúzku uznala nárok na 52% 

a Veľkej Británii na 28% reparačných platieb.147 Ako som už spomenula, počiatkom 20. rokov 

sa uskutočnilo veľké množstvo konferencií, ktoré malo nielen za cieľ vyriešiť vzťahy medzi 

jednotlivými štátmi v Európe ale najmä dohodnúť sa na konečnej výške reparačných platieb 

Nemecka a spôsobu ich vyplácania. Francúzi trvali na nerealisticky vysokých sumách, zatiaľ 

čo Nemecko ponúkalo nerealisticky nízke platby. Vzhľadom k tomu, že stanovenie celkovej 

výšky reparácií bolo na Parížskej mierovej konferencii odložené o dva roky, otázka reparácia 

dosiahla svoj vrchol koncom apríla 1921. Reparačná komisia nakoniec predložila 27. apríla 

1921 celkový účet nemeckých reparácií, ktoré stanovila na 132 miliónov zlatých mariek.148 

Celkový účet mal byť zaplatený v ročných splátkach po 2 miliardy mariek. Ďalej malo 

 
146 Veľká Británia dlhovala USA 4,25 bilióna dolárov, Nemecko dlhovalo Veľkej Británii 7, 2 bilióna dolárov, 

ďalší európsky spojenci hlavne Francúzsko dlhovali Veľkej Británii cez 10,5 bilióna dolárov (DOERR, Paul. 

British Foreign Policy, s. 58). 

147 Taliansko získalo 10%, Belgicko 8% a ostatné dotknuté štáty si rozdelili zostávajúcich 8% 

(TRACHTENBERG, Mark. Reparation in World Politics, s. 71). 

148 DOERR, Paul. British Foreign Policy, s. 58.  
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Nemecko poskytnúť 26% z hodnoty svojho vlastného exportu. Splátky boli vypočítané na 37 

rokov, čo však prekračovalo tridsať ročnú lehotu stanovenú Versaillskou zmluvou.149 

Nemecké problémy s platením sa však okamžite ukázali. Kancelár Joseph Wirth150 

chcel ukázať, že Nemecko skutočne nezvláda splácať reparácie a preto zahájil tzv. politiku 

plnenia, ktorou chcel ukázať dobrú vôľu Nemecka a získať tak ústupky pri splácaní reparácií.151 

Už na konci roku 1921 však Nemecko meškalo s reparačnými platbami. Požiadalo však 

o moratórium, ktoré mu bolo nakoniec udelené.  

 

4.1. Veľká Británia ako bezpečnostná záruka? 

Síce sa snažila Veľká Británia vystupovať ako istý mediátor medzi Nemeckom 

a Francúzskom, takáto snaha narážala na odpor Francúzska v možnom robení ústupkov voči 

Nemecku.152 Francúzi boli totiž presvedčení, že akékoľvek zmeny v mierovej zmluve by boli 

iba v prospech Nemecka na ich úkor. Francúzsko sa teda obávalo, že takýto britský prístup mal 

za cieľ posilniť Nemecko ale zároveň oslabiť samotné Francúzsko. Síce na Parížskej mierovej 

konferencii došlo k prijatiu britsko-americkej a britsko-francúzskej garančnej zmluvy, ktoré 

znamenali pomoc pre Francúzsko v prípade, ak by bolo napadnuté Nemeckom, avšak po tom, 

čo americký Senát odmietol ratifikovať Versaillskú zmluvu, tieto garancie stratili platnosť, 

pretože tvorili dodatky k neprijatej zmluve.153 Francúzsko teda ostalo bez akýchkoľvek 

bezpečnostných garancií zo strany USA no najmä zo strany VB. Francúzi preto odmietali 

zmierniť svoj tvrdý postoj voči Nemecku. 

 
149 WILLIAMS, F. John. Reparations, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1931-1939), 

Vol. 11 No. 2, 1932, s. 187.  

150 Karl Joseph Wirth (1879-1956) bol nemeckým kancelárom medzi rokmi 1921-1922, ministrom financií medzi 

rokmi 1920-1921, ministrom zahraničných vecí medzi rokmi 1921-1922, ministrom vnútra medzi rokmi 1930-

1931. 

151 MORAVCOVÁ, Dagmar. Výmarská republika. Problémy demokracie v Nemecku 1918-1932. Praha, 2006, s. 

91.  

152 Po otvorení Francúzskych archívov v roku 1972 sa francúzsky postoj voči Nemecku po 1. svetovej vojne začína 

vysvetľovať ani nie tak snahou potrestať Nemecko ale skôr snahou o zaistenie vlastnej bezpečnosti (BURK, 

Kathleen. Economic Diplomacy Between the Wars. Historical Journal, London, 1981 s. 1003). 

153 FERENČUCHOVÁ, Bohumila. Mierová konferencia, mierové zmluvy a nový európsky systém, in DEJMEK, 

Jindřich et. al.: Zrod nové Evropy. Praha 2001, s. 28.  
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Prvé nezhody nastali hneď na prvej konferencii, ktorá sa konala po ratifikácii mierovej 

zmluvy v januári 1920. Mal byť vytvorený zoznam nemeckých vojnových zločincov, ktorí mali 

byť postavení pred súd. Veľká Británia, Francúzsko, Belgicko a Taliansko mali určiť zoznam 

osôb, ktoré považujú za vinné. Medzi osobami, ktoré určilo Francúzsko boli okrem iných i 

Hindenburg či Ludendorff154, ktorých obyčajní Nemci vnímali ako vojnových hrdinov. Lloyd 

George sa k zahrnutiu týchto mien staval veľmi kriticky, pretože predpokladal, že by to 

pobúrilo a nahnevalo nemecký ľud, ktorý by následne odmietol plniť podmienky mierovej 

zmluvy vrátane reparačných platieb. Pri osobnom stretnutí s vtedajším francúzskym premiérom 

Alexandrem Millerandom155 tlačil Lloyd George na to, aby zmienené osoby neboli na zozname, 

pretože by to mohlo viesť k novému konfliktu, ktorého by sa Veľká Británia odmietla zúčastniť 

a ktorý „by bol proti zdravému rozumu a zahanbil by Spojencov“.156 Podľa Francúzov by však 

poskytnutie takéhoto kompromisu mohlo vyvolať u Nemcov dojem, že by mohli spochybniť 

všetky články zmluvy. Nakoniec sa však Spojenci dohodli na modifikácii zoznamu, v ktorom 

boli zohľadnené výhrady britského premiéra.157 Lloyd George sa týmto postojom na prvý 

pohľad k banálnej veci snažil odstrániť potenciálnu zámienku konfliktu medzi Nemeckom 

a Spojencami vzhľadom k tomu, že predmetom sporu bola vec symbolického významu pre 

nemeckú verejnosť.  

Francúzsko svojím tvrdým prístupom voči Nemecku sledovalo zabezpečenie svojej 

vlastnej bezpečnosti. John Keynes, ktorý na Parížskej mierovej konferencii obhajoval ústretový 

prístup voči Nemecku bol na začiatku 20. rokov presvedčený o tom, že Francúzsko sa nemá 

čoho báť zo strany Nemecka, avšak okrem toho „čo by Francúzsko samo vyprovokovalo.“158 

Lloyd George si však uvedomoval, že stabilitu a mier v Európe nebude možné tak ľahko 

obnoviť, najmä ak Francúzsko bude pokračovať vo svojom nezmierlivom postoji voči 

Nemecku. Politika Veľkej Británie voči Nemecku bola do istej miery determinovaná prístupom 

Francúzska voči Nemecku. Veľká Británia preto začala uvažovať o navrhnutí vojenskej 

 
154 Paul von Hindenburg  (1847-1934) pôsobil medzi rokmi 1925-1934 ako prezident Nemecka, predtým sa však 

vyznamenal v prvej svetovej vojne v rámci ktorej pôsobil ako veliteľ východného frontu. Erich Ludendorff (1865-

1937) bol nemeckým generálom, ktorý spolu s Hindenburgom stál v čele nemeckej armády.  

155 Alexandre Millerand (1859-1943) zastával v roku 1920 funkciu francúzskeho predsedu vlády, medzi rokmi 

1920-1924 bol francúzskym prezidentom.  

156 Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series I, Vol. VII, No. 1, Notes of an Allied Conference held 

at 10 Downing Street on Thursday, 12 February 1920, s. 4.  

157 GILBERT, Martin. Roots of Appeasement, s. 99-100.  

158 KEYNES, M. John. A Revision of the Treaty. London 1922,  s. 186.  
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aliancie Francúzsku výmenou za zhovievavejší prístup a ústupky vo vzťahu k Nemecku. 

Problémom pre Britov však bolo, že Francúzi si vytvorili sieť aliancií vo východnej Európe.159 

Veľká Británia však nemala záujmy v tejto oblasti a predpokladala, že v budúcnosti tu bude 

dominovať Nemecko. Práve kvôli tomu sa niektorí ministri britského kabinetu obávali, že by 

bolo od Veľkej Británie očakávané, aby išla do konfliktu v prípade, ak by Nemecko napadlo 

jedného z francúzskych východoeurópskych spojencov. Navyše Veľká Británia chcela 

limitovať svoje vojenské záväzky v Európe a redukovať vojenské útraty.160 

Hoci Veľká Británia chcela zlepšiť postavenie Nemecka tým, že chcela primeť 

Francúzsko k tomu, aby k Nemecku zvolilo umiernenejší prístup, nebola ochotná kvôli tomu 

riskovať nebezpečenstvo zapojenia sa do možného konfliktu kvôli pre ňu bezvýznamným 

malým štátom v strednej Európe. Súčasne pre Veľkú Britániu bola prípadná vojenská aliancia 

s Francúzskom skôr politickým gestom, zatiaľ čo Francúzi očakávali seriózne bezpečnostné 

záruky. Zároveň hlavne Lloyd George nebol presvedčený o tom, či by skutočne zaujali Francúzi 

zmierlivejší postoj k Nemecku, ak by im Veľká Británia sľúbila bezpečnostné garancie. 

Zároveň existovalo riziko, že by bližšie spojenectvo medzi Veľkou Britániou a Francúzskom 

mohlo spôsobiť, že by sa práve Nemecko mohlo cítiť ohrozené a hrozilo, že v takom prípade 

by sa viac upínalo k boľševickému Rusku. 

 

4.2. Prvá okupácia Porúria 

Jednou z hlavných tém zahraničnej politiky Veľkej Británie na začiatku 20. rokov bola 

práve obava z nemeckého komunizmu. Veľká Británia sa obávala, že v prípade úspešného 

boľševického prevratu by Nemecko odmietlo dodržiavať Versaillskú zmluvu vrátane platenia 

reparácií. Britské obavy sa čiastočne naplnila po tom, čo v marci 1920 vypukol komunistický 

prevrat v Porúrí.161 V reakcii na to požiadala nemecká vláda Spojencov o možnosť 

premiestnenia vojska do neutrálnej zóny Porúria s cieľom potlačiť toto povstanie a nepokoje. 

 
159 Takouto alianciou, ktorú Francúzsko podporovalo bola napríklad Malá Dohoda, ktorá bola zložená z Česko-

Slovenska, Juhoslávie a Rumunska. Toto spojenectvo malo zároveň posilňovať francúzsku hegemóniu v strednej 

Európe po prvej svetovej vojne.  

160 DOERR, Paul. British Foreign Policy, s. 59-61.  

161 Celá situácia začala tzv. Kappovým pučom. Nemecká vláda opustila Berlín po tom, čo 13. marca 1920 odporci 

Veimarskej republiky obsadili Berlín. Wolfgang Kapp následne na to rozpustil Národné zhromaždenie a zároveň 

sa menoval kancelárom. Nenašiel však dostatočnú podporu v armáde. Neúspešný puč viedol k eskalácii situácie, 
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Podľa Veľkej Británie bolo správne poskytnúť nemeckej vlády podporu na to, aby 

potlačila boľševické hnutie, aj za cenu, že by to zahŕňalo použitie nemeckých vojsk. Lloyd 

George navyše varoval predtým, že komunistické hnutie by sa mohlo rozšíriť i do Belgicka 

a Francúzska. Zároveň bol Lloyd George ešte niekoľko mesiacov pred celým incidentom 

varovaný, že Nemecko nemá dostatok svojich síl na to, aby zatlačilo boľševikov. Na základe 

toho do istej miery nerealisticky súdil, že pomoc nemeckej demokratickej vláde v tom, aby 

vyriešilo svoje vnútorné problémy by mieru napomohla omnoho viac než prísne vymáhanie 

klauzúl mierovej zmluvy.162 Naopak Francúzi nesúhlasili a odmietli povoliť nemeckej vláde, 

aby premiestnila vojsko do Porúria. Zároveň Millerand trval na tom, že ak by boli nemecké 

jednotky presunuté do Porúria, spojenecké vojská by mali byť taktiež prítomné, aby zabezpečili 

odchod tých nemeckých po tom, čo bude opäť obnovený mier.163 Odôvodňovali to tým, že inak 

by Spojenci stratili kontrolu nad touto oblasťou. Briti však namietali, že tento postoj Francúzov 

je vedený snahou získať kontrolu nad rúrskymi uhoľnými baňami.  

Situácia sa však každým dňom zhoršovala a preto 3. apríla 1920 vstúpilo 18000 

nemeckých vojakov do Porúria. Nasledujúci deň Nemci prehlásili, že do týždňa svojich vojakov 

z tohto územia stiahnu.164 Francúzi chceli koordinovať ďalšie kroky s Veľkou Britániou. 

Britská vláda však v tejto veci odmietala akokoľvek zasiahnuť. V reakcii na to začalo 

Francúzsko o tri dni neskôr bez konzultácie s Veľkou Britániou okupovať 5 rýnskych miest.165 

Francúzsky veľvyslanec v Londýne Paul Cambon však obhajoval francúzsky nárok na 

obsadenie týchto miest tým, že Nemci presunutím vojska porušili podmienky mierovej zmluvy. 

Naopak Veľká Británia vnímala francúzske konanie ako podraz a považovala to za 

bezprecedentný akt, pretože od roku 1914 to bol podľa nej prvý krát, čo jeden spojenec jednal 

proti vôli toho druhého. Lloyd George považoval za obrovskú chybu, že v tejto situácii Veľká 

Británia a Francúzsko ako spojenci nepostupovali jednotne: „Jedného dňa môžeme skončiť vo 

 
vyhlásená bola dokonca generálna stávka. Situáciu ďalej zhoršili jednotky tzv. Červenej armády, ktoré boli 

podporované Komunistickou stranou. V uliciach dochádzalo k potýčkam medzi nimi a oddielmi podporujúcimi 

pučistov (SOUKUP, Jaromír. Britové v Porýní...,  s. 74). 

162 RUDMAN, Stella, Lloyd George and Appeasement of Germany, s 63. 

163 JORDAN, M. William. Great Britain, France and German Problem, s. 70-71.  

164 Documents of British Foreign Policy 1919-1939,  Series I, Vol. IX, No. 281, 4 April 1920, s. 313.  

165 Vrátane Frankfurtu a Darmstadtu. Francúzi do Porúria poslali navyše černošské oddiely z Maroka, ktoré si Briti 

spájali s násilnými útokmi a obviňovali Francúzov, že takto chceli vystrašiť nemecké obyvateľstvo. Lloyda 

Georga tento francúzsky krok veľmi pobúril, keďže to vnímal ako poníženie Nemecka (JONES, Thomas.  

Whitehall Diary, vol. 1. London, 1969, s. 108).  
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vojne s Nemeckom kvôli správaniu Francúzov. Za niekoľko rokov bude Nemecko silné ako 

predtým a bude si pamätať, ako muselo po uplynulé roky bojovať. Ak budú Francúzi takto 

pokračovať Nemci sa stanú silnejšími a hrozivejšími“.166 Briti naviac dávali za vinu Francúzom 

i následky nepokojov, ktoré sa udiali vo frankfurtských uliciach, kedy nemecký dav 

vyprovokoval francúzske oddiely a tie zabili 8 osôb.167 

Pri ďalšom stretnutí Lloyda Georga s Millerandom v polovici apríla sa francúzsky 

premiér ospravedlnil za unilaterálne konanie vo veci okupácie rúrskych miest, ale zároveň si 

stál za svojím jednaním. Prisľúbil, že francúzske vojsko sa z oblasti stiahne po tom, čo odídu 

nemecké oddiely.168 Incident v Porúrií nielen, že narušil britsko-francúzske vzťahy a ohrozil 

zdanie jednoty spojencov, ale v skutočnosti zlepšil postavenie Nemecka v očiach Britov. Zrazu 

viac ohrozovali britskú bezpečnosť jednostranné akcie Francúzov. Zároveň sa si Briti začali 

uvedomovať, že pre udržanie poriadku a stability v Nemecku je do istej miery potrebná schopná 

armáda. 

 

4.3. Janovská konferencia 

O usporiadaní veľkej európskej bezpečnostnej konferencii sa rozhodlo na stretnutí 

Najvyššej rady v januári 1922 v Cannes. Lloyd George okrem toho stretnutie využil opäť na to, 

aby tlačil na francúzske ústupky voči Nemecku. Súčasne pripravil rezolúciu, ktorá mala byť 

základom pre jednania na nadchádzajúcej konferencii v Janove.169 Rezolúcia stanovila, že na 

konferencii sa bude prejednávať otázky odstránenia obchodných prekážok, hospodárskej 

pomoci najslabším štátom či celkovej spolupráci všetkých štátov pri obnove prosperity.170 

Hlavným cieľom podľa Lloyda Georga však bolo, aby sa na Nemecko a Rusko nenahliadalo 

 
166 GILBERT, Martin. Roots of Appeasement, s. 101-102, JONES, Thomas. Whitehall Diary, vol. 1, s. 108. 

167 GILBERT, Martin. Roots of Appeasement, s.102. 

168 Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series I, Vol. VIII, No. 124, 26 April 1920, s. 221-223. 

169 Veľká Británia  a Francúzi sa najskôr prikláňali k tomu, aby sa konferencia uskutočnila v Prahe. 

Československý prezident Eduard Beneš však odmietol jej konanie v hlavnom meste, pretože pochyboval 

o samotnom význame konferencie a nechcel, aby s touto udalosťou bolo spájané Československo, pretože 

predpokladal, že skončí neúspechom (ONDRIAŠ, Juraj. Postoj československé diplomacie k rúrské krizi v roku 

1923. Diplomová práce, s. 17). 

170 WHITE, Stephen. The Origins of Detente. The Genoa Conference and Soviet-Western Relations, 1921-1922. 

London 1985, s. 55. 
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skrz pohľad, že štáty sú rozdelené na spojencov a nepriateľov alebo na víťazov a porazených, 

ale aby ich potenciálna účasť na medzinárodných konferenciách bola založená na rovnakých 

podmienkach aké majú ostatné štáty. Okrem toho zdôraznil, že povojnové nasmerovanie 

Európy bolo vytvorené iba z vôle spojeneckých a pridružených štátov a teda je načase, aby bolo 

Nemecko a Rusko opäť prijaté do komunity európskych národov.171 

Lloyd George si od konferencie veľa sľuboval, hoci už pred oficiálnym začiatkom 

konferencie vedel, že otázka reparácii nakoniec nebola zaradená do programu konferencie 

zároveň USA odmietli svoju účasť.172 Pri svojom úvodnom prejave na konferencii povedal, že 

zúčastnené štáty sa tu stretávajú za rovných podmienok ako reprezentanti všetkých národov 

Európy s cieľom nájsť cestu ako nastoliť prosperitu tohto kontinentu.173 Sám presadzoval 

vzájomnú spoluprácu, ktorá by do istej miery zmiernila nacionalizmus, ktorý panoval 

v európskych štátoch od konca vojny a zároveň by pomohla zlepšiť ekonomickú situáciu. 

Jednania v Janove však nakoniec pre neho boli sklamaním, pretože nedošlo k takmer 

k žiadnemu posunu v problematických otázkach.  

Počas trvania konferencie zastával post francúzskeho ministerského predsedu Raymond 

Poincaré174, ktorý zaujal ostrý protinemecký postoj, ktorý okrem iného počítal s tým, že 

Nemecko naplní všetky svoje záväzky dohodnuté vo Versailles.175 Jeho postoj bol dokonca tak 

vyhradený, že sa dokonca sám odmietol konferencie zúčastniť a namiesto seba poslal svojho 

ministra spravodlivosti Louisa Barthoua. Ten však zaujal podobný ostrý postoj voči Nemecku, 

keď na rozdiel od Lloyda Georga odmietal, aby Nemecko malo rovnaké postavenie za jednacím 

stolom ako Francúzsko alebo Veľká Británia. Podľa Lloyda Georgea bolo však takéto jednanie 

dlhodobo neudržateľné, pretože pripomínanie Nemecku pri každej možnej príležitosti, že kvôli 

tomu, že v minulosti bolo nepriateľom musí v budúcnosti akceptovať podradné postavenie 

vyvolá znechutenie medzi nemeckými politikmi a nemeckým ľudom.176 

 
171 MILLS, S. John. The Genoa Conference. London 1922, s. 13-14.  

172 Chcel presvedčiť USA, aby odpustili Veľkej Británii a Francúzsku ich vojnové dlhy a tým pádom i z časti 

odbremeniť Nemecko od obrovských reparačných platieb.  

173 MILSS, S. John The Genoa Conference, s. 53-54. 

174 Raymond Poincaré (1860-1934) bol francúzskym prezidentom medzi rokmi 1913-1920, úrad predsedu vlády 

zastával dohromady trikrát medzi rokmi 1912-1913, 1922-1924, 1926-1929.  

175 Poincaré zastával počas Parížskej mierovej konferencie post francúzskej hlavy štáty. Ostro však kritizoval 

podmienky, ktoré pre Francúzov na konferencii vyjednal Clemenceau. Podľa neho Francúzsko nezískalo vôbec 

žiadne bezpečnostné záruky pred obnovením nemeckej moci. 

176 GILBERT, Martin. Roots of Appeasement, s. 117.  
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Najprekvapujúcejším výsledkom celej konferencie bola zmluva z Rapalla uzatvorená 

medzi Nemeckom a Ruskom v ktorej nadviazali diplomatické styky a odpustili si vojnové dlhy. 

Problémová bola však tajná vojenská kolaborácia vďaka ktorej mohli Nemci na ruskom území 

testovať tanky, lietadlá či bojové plyny. Takáto spolupráca však umožnila Nemcom vyhnúť sa 

niektorým ustanoveniam Versaillskej zmluvy týkajúcich sa odzbrojenia.177 Zmluva vyvolala 

pobúrenie medzi ostatnými účastníkmi konferencie, hlavne u Francúzska, ktoré sa cítilo ešte 

viac ohrozené zo strany Nemecka. Francúzi vyzvali na ukončenie konferencie, ale na ich 

prekvapenie sa k ich návrhu nepridali ich východoeurópsky spojenci a hlavne ani Veľká 

Británia.178  

Britská delegácia však považovala tento krok zo strany Nemecka, ktorý viedol 

k uzatvoreniu zmluvy s Ruskom za absolútne nepochopiteľný. Podľa Lloyda Georga nemecká 

delegácia týmto krokom „zničila ducha vzájomnej dôvery, ktorá je nevyhnutná pre 

medzinárodnú spoluprácu a ktorej nadviazanie bolo hlavným cieľom konferencie“.179 Hoci sa 

do istej miery Nemecku touto konferenciou a následnou zmluvou s Ruskom podarilo prekonať 

medzinárodnú izoláciu, Lloyd George nebol spokojný s týmto vývojom, pretože počítal s tým, 

že v akýkoľvek snahách Nemecka a Ruska o dohodu bude prítomná i Veľká Británia, ktorá 

bude jednania usmerňovať a výsledky jednaní bude súčasťou širšej dohody viacerých štátov. 

 

4.4. Druhá okupácia Porúria 

Na jeseň 1922 Nemecko opäť nebolo schopné dodržiavať harmonogram reparačných 

platieb a po tom čo Nemecko v novembri požiadalo reparačnú komisiu o odklad, Francúzsko 

už nebolo ochotné akceptovať žiadne ďalšie omeškanie. Premiér Poincaré nechcel žiadne 

ďalšie moratóriá a tlačil na Veľkú Britániu, aby sa konala ďalšia spojenecká konferencia 

v Bruseli, aby sa vyriešila situácia s reparáciami. Veľká Británia sa však chcela vyhnúť ďalšej 

konferencii a konfrontácii, pretože nechcela byť tlačená pred dilemu, či má podporiť 

Francúzsko alebo Nemecko.180 

 
177 DOERR, Paul. British Foreign Policy, s. 66-67.  

178 MORAVCOVÁ, Dagmar. Výmarská republika. Problémy demokracie v Nemecku 1918-1932, s. 68-73. 

179 WHITE, Stephen. The Origins of Detente. The Genoa Conference and Soviet-Western Relations, 1921-1922, 

s. 160. 

180 Veľká Británia čelila i nestabilnej domácej politickej situácii, pretože v októbri sa Konzervatívci rozhodli odísť 

z koalície a tým pádom bol Lloyd George nútený rezignovať. Novým predsedom vlády sa stal Andrew Bonar Law. 
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Britské Ministerstvo zahraničných vecí si však zároveň začalo uvedomovať 

i nebezpečenstvo v prípade, ak by sa Veľká Británia správala k Nemecku ohľadne reparácií až 

príliš zhovievavo. V skutočnosti totiž neexistovala účinná záruka, že Nemci určite splatia svoje 

reparačné platby v budúcnosti, preto existovalo nebezpečenstvo, že postupom času bude čoraz 

ťažšie reparačné platby vymáhať. Za nie úplne nepravdepodobnú sa začala ukazovať možnosť, 

že Nemecko nakoniec nezaplatí nič. Cieľom Veľkej Británie však bolo získať naspäť financie, 

ktoré im dlhovali ostatné štáty. Veľká Británia preto navrhla, že sa zriekne reparácií a zníži dlh, 

ktorý jej dlhovalo Francúzsko, ktoré zároveň bude súhlasiť so znížením reparácií zo strany 

Nemecka.181 Počas Londýnskej konferencie konanej v decembri 1922 však Poincaré britský 

plán odmietol, pretože podľa vlastných slov nemohol už súhlasiť s ďalšími výhodami vo vzťahu 

k Nemecku.182 Poincaré naviac varoval, že ak Nemecko neposkytne garancie, že bude platiť, 

Francúzsko sa bude snažiť získať profit z Porúria a ľavého brehu Rýna.183 Konferencia však 

nakoniec k ničomu neviedla a preto sa účastníci rozhodli presunúť riešenie problému na 

parížsku konferenciu na začiatku januára 1923. Ani tu však nedošlo k zladeniu jednotlivých 

stanovísk. 

Táto situácia viedla Francúzov k uskutočneniu dávnejšej vyhrážky184 súvisiacej 

s okupáciou Porúria. Táto oblasť bola nemeckou zásobárňou uhlia a produkovalo sa tu cez 80% 

nemeckej ocele. Vzhľadom k tomu, že Versaillská zmluva uložila povinnosť Nemecku dodávať 

 
V následných voľbách Konzeravtívci kandidovali samostatne a následne dokázali sformovať vládu. Labour Party 

zdvojnásobila svoj predchádzajúci výsledok zatiaľ čo Liberáli stratili. Koniec vlády Lloyda Georga vnímali 

pozitívne Francúzi, pretože podľa nich bol práve Llyod George hlavným dôvodom negatívneho prístupu britskej 

vlády voči Francúzsku. Naopak samotní britskí konzervatívci mali k Nemecku menšie sympatie a sám Bonar Law 

sa považoval za frankofila, kterého hlavným cieľom nebolo zachraňovať Nemecko (DOERR, Paul. British Foreign 

Policy, s. 73, RUDMAN, Stella. Lloyd George and Appeasement of Germany, s. 127). 

181 O’RIORDAN, Elspeth, British Policy and the Ruhr Crisis 1922-24, Diplomacy and Statecraft 2004, s. 226-227. 

182 CAB 29/102, Notes of conversations held at 10 Downing Street, 9 December 1922. In: O’RIORDAN, Elspeth, 

British Policy and the Ruhr Crisis 1922-24, s. 228.  

183 WILLIAMSON, G. David. Great Britain and the Ruhr Crisis, 1923-1924, Cambridge University Press, British 

Journal of International Studies, Vol. 3. No. 1 (April 1977), s. 72. 

184 Francúzsko na začiatku 20. rokov využívalo vyhrážky ohľadne okupácie, aby prinútilo Nemecko pravidelne  

reparácie bez ohľadu na nemecké ekonomické problémy. Sporná však bola legalita možnej francúzskej akcie. 

Podľa Keynesa v mierovej zmluve neexistovalo žiadne ustanovenie, ktoré by povolilo, aby francúzske jednotky 

prekročili východný breh Rýna v prípade, ak by Nemci neplatili reparácie načas. Súčasne tvrdil, že na to aby boli 

splnené podmienky zmluvy, akákoľvek okupácia musí byť schválená všetkými spojencami (KEYNES, M. John. 

A Revision of the Treaty, s. 55). 
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drevo a uhlia ako časť Francúzom a Nemecko opäť tieto dodávky neposkytlo v stanovenej 

lehote, v reakcii na to Francúzsko s podporou Belgicka začalo 11. januára 1923 inváziu do 

Porúria.185 

Veľká Británia sa k samostatnej akcii svojho spojenca zo začiatku vôbec neohradila. 

Dokonca ju ani neoznačila za ilegálnu. Na stretnutí vlády bola následne ako reakcia na okupáciu 

deklarovaná politika benevolentnej pasivity. Minister zahraničných vecí Lord Curzon186 neskôr 

vo svojej memorande vysvetlil, že tento prístup znamenal, že Veľká Británia nebola schopná 

stotožniť sa s krokmi, ktoré spravilo Francúzsko a Belgicko. Zároveň sa vláda nechcela púšťať 

do sporu s Nemeckom a teda odmieta sa postaviť na niekoho stranu.187 Vláda súčasne 

interpretovala tento krok ako svoju snahu neposkytnúť Nemecku zdanlivú podporu voči 

Francúzsku.188 Takúto politiku však bolo v podstate nemožné aplikovať v praxi, pretože 

prítomnosť Veľkej Británia v jednej zo zón Porýnia v okolí Kolína ako okupujúcej mocnosti 

stanovila Versaillská zmluva. Zároveň sa svojím podpisom k mierovej zmluve zaviazala 

k tomu, že mierová zmluva bude dodržiavaná a preto sa jednoducho nemohla stavať do 

neutrálnej pozície. Čo sa týka praktických vecí, nový premiér Bonar Law189 napríklad povolil 

Francúzom použiť železničné dráhy vedúce cez Kolín v britskej zóne.190 

Veľká Británia následne začala byť nielen pod tlakom ostatných štátov ale i pod tlakom 

na domácej politickej scéne. Väčšina konzervatívnych poslancov totiž bola skôr profrancúzska. 

Chceli, aby britská vláda vyjadrila plnú podporu Francúzsku. Argumentovali tým, že dobré 

 
185 Okrem piatich francúzskych a jednej belgickej divízie sa okupácie zúčastnila i Priemyselná komisia (MICUM 

– Mission Interalliée de Controle des Usines et des Mines) zložená z inžinierov a technických expertov, ktorí mali 

zabezpečiť kontrolu nad kľúčovými baňami a továrňami.  

186 Lord Curzon (1859-1924) bol britský konzervatíny politik, ktorý pôsobil ako minister zahraničních vecí medzi 

rokmi 1919-1925. 

187 FO 371 8724, C5302/313/18: Memorandum communicated to the French ambassador, 20 March 1923. 

188 WILLIAMSON, G. David. Great Britain and the Ruhr Crisis, 1923-1924, s. 73. 

189 Andrew Bonar Law (1858-1923) bol lídrom Konzervatívnej strany medzi rokmi 1911-1921, 1922-1923, na pár 

mesiacov medzi rokmi 1922-1923 zastával pozíciu predsedu vlády. K tejto pozícii sa dostal po tom, ako 19. 

októbra 1922 poslanci Konzervatívnej strany rozhodli o rozpustení vládnej koalície s liberálmi a Lloyd George 

odstúpil z funkcie premiéra.  

190 Nemci pristúpili na tento stav i preto lebo im Veľká Británia pohrozila, že ak bude železničná doprava 

v Kolínskej zóne obmedzovaná, britské jednotky z tejto oblasti odídu. Nemekcko tak súhlasilo s tým, že Francúzi 

budú môcť cez britskú zónu posielať vojenské vlaky s tým, že Briti budú dohliadať na výmenu personálu, ktorý 

bude manipulovať s francúzskym vlakmi (House of Commons Debates, Series 5, vol. 160, col 767-771, 19 

February 1923; SOUKUP, Jaromír. Britové v Porýní...,  s. 134).  
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vzťahy s Francúzskom sú kľúčové pri riešení situácie v Nemecku.191 Rozdiely existovali 

i medzi jednotlivými členmi britskej vlády. Časť chcela situáciu vyriešiť skrz Spoločnosť 

národov, niektorí sympatizovali s Francúzskom, iní sa naopak prikláňali na stranu Nemecka.192 

Ľavicoví poslanci Dolnej snemovne boli však silne pronemeckí a otvorene kritizovali 

francúzsku politiku v Porýní. Dokonca chceli, aby britskí vojaci úplne opustili okupačnú zónu 

v okolí Kolína.193 Bývalý premiér Lloyd George taktiež zaujal jasný pronemecký postoj. Tvrdil, 

že Poincaré chce okupovať nemecké provincie na ľavom brehu Rýna až dovtedy, kým nebudú 

splnené všetky nemecké záväzky vyplývajúce z Versailleskej mierovej zmluvy. K tomu však 

v skutočnosti vlastne nikdy nemuselo prísť. Bývalý premiér pokračoval vo svojej línii 

a obhajoval Nemecko, ktoré označoval za krajinu, ktorá sa snaží bojovať čestný boj za slobodu 

a demokratickú vládu.194 Bonar Law zaujímal pomerne nekonzistentný postoj vzhľadom 

k tomu, že na jednej strane bol profrancúzsky, no na druhej strane vnímal, že aktuálne konanie 

Francúzsku ohrozuje stabilitu v Nemecku a Európe a môže priviesť Nemecko opäť 

k masívnemu militarizmu. Britská verejnosť nebola ani pronemecká ani profrancúzska. 

V prvom rade bola unavená predchádzajúcou vojnou a predovšetkým chcela také usporiadanie 

Európy, ktoré povedie k dlhodobému mieru a ekonomickej stabilite.  

Jedným z významných britských predstaviteľov, ktorý zdieľal názor poslancov 

Labouristickej strany ktorí chceli, aby Briti úplne ukončili svoju účasť na okupácii Porýnia bol 

veľvyslanec v Berlíne Lord D’Abernon. Argumentoval tým, že Veľká Británia by mala oveľa 

väčší vplyv ako mediátor v prípade, ak by nebola priamo prítomná v Porýní. Naopak veľa 

nemeckých politikov najmä z radov socialistov trvalo na tom, aby britské jednotky ostali 

v Porýní, pretože predstavovali protiváhu voči Francúzom. Proti návrhu Lorda D’Abernona sa 

navyše postavilo Ministerstvo zahraničných vecí i ďalší diplomati vyslaní do Nemecku kvôli 

tomu, že sa obávali, že by takýto postup Francúzsko vnímalo ako prejav nepriateľstva.195 

Súčasne sa Veľká Británia chcela vyhnúť narušeniu vzťahov so svojím spojencom. Britskí 

predstavitelia však nechceli svoje jednotky stiahnuť i z toho dôvodu, že ich mohli využívať ako 

 
191 House of Commons Debates, Series 5, vol. 160, col 2282, 1 March 1923.  

192 Ministerstvo zahraničných vecí trvalo na tom, aby sa Veľká Británia vyhla roztržke s Francúzskom, zatiaľ čo 

Ministerstvo financií zastávalo kritickejší postoj ku Francúzsku, pretože zastávalo názor, že ak je Francúzsko 

ochotné utratiť toľko peňazí na okupáciu Porúria, potom by malo byť schopné platiť vojnové dlhy Veľkej Británii 

(O’RIORDAN, Elspeth, British Policy and the Ruhr Crisis 1922-24, s. 232). 

193 WILLIAMSON, G. David. The British in Germany. Oxford 1991, s. 221.  

194 RUDMAN, Stella. Lloyd George and Appeasement of Germany, s. 132-133. 

195 WILLIAMSON, G. David. Great Britain and the Ruhr Crisis, 1923-1924, s. 74-75.   
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prostriedky nátlaku v okupovanej oblasti.196 D’Abernon navyše chcel, aby Veľká Británia dala 

Nemecku nejaké záruky voči agresii zo strany Francúzska. Francúzsku okupáciu Porúria 

považoval za dôkaz toho, že skutočné nebezpečenstvo vojenského násilia v tomto momente 

predstavuje skôr Francúzsko než Nemecko.197  

Nemci voči okupantom zaujali politiku pasívnej rezistencie.198 V reakcii na to Francúzi 

odpovedali zvýšením počtu okupujúcich vojakov. Zároveň zakázali vývoz porúrskeho uhlia 

a priemyselných výrobkov do zvyšku Nemecka a zároveň uzavrela hranice medzi okupovanou 

oblasťou a ostatným nemeckým územím.199 Francúzi si nemecký odpor k spolupráci 

s okupantami vysvetľovali tým, že Nemci by i za cenu negatívnych dôsledkov na ekonomiku 

akceptovali radšej bankrot než by mali dodržiavať ustanovenia mierovej zmluvy. Nemci dúfali 

v intervenciu Veľkej Británie, no tá podľa britského premiéra neprichádzala v úvahu. Briti sa 

držali politiky benevolentnej pasivity, ktorá však nevyhovovala ani Francúzsku ani Nemecku. 

Zároveň sa Lord Curzon začal prikláňať k interpretácii politiky benevolentnej pasivity, podľa 

ktorej neutralita nemusela nevyhnutne znamenať, že Veľká Británia má výlučne vystupovať 

iba v pozícii pozorovateľa, ale práve naopak môže aktívne prispieť k riešeniu situácie. Veľká 

Británia sa v tomto duchu následne pokúšala riešiť situáciu tak, že vyzvala Nemcov, aby 

prevzali iniciatívu a pripravili návrhy, ktoré budú základom pre rokovania. Veľká Británia sa 

snažila nemeckú vládu odhovoriť od pokračovania pasívneho odporu. Nemci napokon skutočne 

pripravili návrhy ústupkov, kde vyjadrili svoju vôľu platiť reparácie, avšak akékoľvek pokusy 

o riešenie problému Poincaré odmietal.200 

Britské Ministerstvo zahraničných vecí začalo kvôli francúzskemu postoju strácať 

trpezlivosť. Viacerí úradníci volali po omnoho aktívnejšej a razantnejšej britskej politike v tejto 

kríze, ktorá bude primárne namierená proti Francúzsku. Nakoniec sa v tejto patovej situácii 

 
196 EDMONDS, James.  The Occupation of the Rhineland, 1918-1929. London 1987, s. 250.  

197 VINCENT, Edgar (1st Viscount D’Abernon). An Ambassador of Peace: Lord D’Abernon’s diary. The years 

of crisis, vol. 2. London, 1929), s. 194.  

198 Nemeckí robotníci na základe pasívneho odporu nemali pracovať pre okupačné sily a zároveň nemeckí 

priemyselníci nemali dodávať okupantom suroviny. Takýto postup bol výrazne podporovaný i miestnym 

nemeckým obyvateľstvom.  

199 Rúrska okupácia mala dôsledky i na britský obchod a priemysel, avšak zakrátko v skutočnosti podporila vlastný 

britský export uhlia, koksu, železa a ocele, pretože pôvodní zákazníci Nemecka hľadali akternatívy u Veľkej 

Británie (MORAVCOVÁ, Dagmar. Výmarská republika. Problémy demokracie v Nemecku 1918-1932, s. 82, 

Memorandum on the effects on British trade of the Ruhr occupation, 3 August 1923).  

200 O’RIORDAN, Elspeth. British Policy and the Ruhr Crisis 1922-24, s. 232. 
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rozhodlo, že 11. augusta 1923 Francúzsku pošle nótu, v ktorej kritizovalo jeho politiku voči 

Nemecku. Okrem toho došlo k zásadnému posunu, keďže Briti v tejto správe zmenili svoju 

pozíciu a označili okupáciu Porúria ako ilegálnu. Súčasne pohrozili možnou samostatnou 

akciou s cieľom dosiahnuť vyriešenie celej situácie.201 Lord Curzon zároveň v nóte prehlásil, 

že Veľká Británia okupáciu Porúria považuje za „akt, ktorý nemôže byť ospravedlnený na 

základe podmienok Versaillskej zmluvy.“202 Okrem toho Briti deklarovali, že žiadne ďalšie 

reparačné platby nemajú byť požadované od Nemecka kým nedôjde k uzdraveniu jeho financií 

a stabilizácii nemeckej meny.203 Schválenie samotnej nóty však bolo veľmi problematické. 

Curzon ju pretlačil cez kabinet nového premiéra Stanleyho Baldwina204 i napriek značnému 

nesúhlasu. Niektorí ministri totiž argumentovali tým, že Francúzsko sa svojimi krokmi len snaží 

prinútiť Nemecko, aby plnilo záväzky vyplývajúce z mierovej zmluvy, pod ktorú sa podpísala 

i Veľká Británia.205 Curzon ich však nakoniec presvedčil uistením, že takýto diplomatický 

zásah sám ovplyvní postoj Paríža a ku žiadnej samostatnej britskej akcii nedôjde. Každopádne 

poslanie tejto nóty situáciu nikam neposunulo, pretože Poincáre odmietol akceptovať britské 

argumenty a prehlásil, že Francúzsko sa z Porúria stiahne až vtedy, keď Nemecko ukončí 

politiku pasívneho odporu.  

Nový britský premiér Baldwin si uvedomoval, že doteraz Veľká Británia zastávala skôr 

nejasnú a nie veľmi ráznu pozíciu a volila skôr pasívnejší prístup. Vláda nebola schopná 

dohodnúť sa, na ktorú stranu sa postaviť. Vzhľadom k tomu, že Baldwin musel riešiť i jednotu 

svojej vlastnej strany, ktorá sa rozpadala práve na postoji k rúrskej kríze, rozhodol sa obnoviť 

vzťahy s Francúzskom a stretnúť sa s Poincarém 19. septembra. Komuniké vydané po stretnutí 

štátnikov hovorilo o zhodných názoroch na všetky principiálne otázky a o spolupráci oboch 

krajín.206 Poincaré teda využil nestabilnú domácu politickú situáciu Veľkej Británie a bez toho, 

aby akokoľvek pozmenil svoj vlastný postoj sa mu podarilo zachovať svoju silnú pozíciu bez 

toho, aby Veľkej Británii sľúbil akékoľvek ústupky voči Nemecku.  

 
201 Tamže, s. 234.  

202 MORAVCOVÁ, Dagmar. Výmarská republika. Problémy demokracie v Nemecku 1918-1932, s. 83.  

203 GILBERT, Martin. Roots of Appeasement, s. 141.  

204 Stanley Baldwin (1867-1947) nahradil svojho predchodcu Bonara Lawa, ktorý z postu predsedu vlády sám 

odstúpil 11. mája 1923 kvôli zdravotným problémom. Baldwin zastával funkciu premiéra medzi rokmi 1923-

1924,1924-1929 a 1935-1937.   

205 RUDMAN, Stella. Lloyd George and Appeasement of Germany, s. 140. 

206 MORAVCOVÁ, Dagmar. Výmarská republika. Problémy demokracie v Nemecku 1918-1932, s. 86. 
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Niekoľko dní na to nový nemecký kancelár Gustav Stresemann207 oznámil odvolanie 

pasívnej rezistencie. Nebolo to však dôsledkom nejasnej britskej podpory voči francúzskemu 

postupu ale dôsledkom ďalej neudržateľnej hospodárskej situácie a hyperinflácie. Postavenie 

Veľkej Británie sa však počas tejto krízy zhoršilo vzhľadom k tomu, že zaujala veľmi 

nejednoznačnú a nejasnú politiku. Austen Chamberlain208 pozíciu Veľkej Británie na jeseň 

1923 zhrnul takto: „Dostali sme sa do stavu, že nás nikto nemá rád, nikto nám neverí 

a nerozumie. Nič sme nakoniec nedosiahli a skončili sme v zahanbujúcom tichu.“209 

Ukončenie politiky pasívnej rezistencie zo strany Nemecka však odhalilo, že Poincaré 

nemal reálny plán ako pokračovať ďalej, pretože opäť len odmietal akékoľvek jednania 

s Nemeckom, pokým nemecká vláda nedodá dôkaz o tom, že bude platiť reparácie. Streseman 

totiž navrhol, aby bola schopnosť Nemecka platiť reparácie opäť posúdená nezávislým 

tribunálom. Francúzsko však bolo presvedčené o tom, že by to znamenalo zníženie celkovej 

povinnosti reparačných platieb a zaujali voči tomuto návrhu negatívny postoj.210 

Vzniknutú situáciu sa snažil ovplyvniť i Lloyd George, ktorý v októbri 1923 podnikol 

cestu do USA, kde chcel otočiť verejnú mienku Američanov proti Francúzsku a opäť zapojiť 

USA do európskej ekonomiky a do riešenia reparačných problémov Nemecka. Hoci 

Američania odmietali zapojenie do politických záležitostí Európy, stále však mali ekonomické 

záujmy na kontinente. Americká verejná mienka voči Francúzsku sa následne veľmi rýchlo 

zhoršila najmä tým, že hoci Nemecko odvolalo pasívnu rezistenciu, Francúzsko odmietalo 

akékoľvek ďalšie vyjednávania. Následne si Lloyd George na svoju stranu získal nielen 

americkú tlač ale i prezidenta Calvina Coolidga, ktorý podporil myšlienku zvolania ďalšej 

medzinárodnej konferencie týkajúcej sa reparácií.211 Následne bola vytvorená expertná komisia 

 
207 Gustav Streseman (1878-1929) zastával niekoľko mesiacov pozíciu nemeckého kancelára v roku 1923, medzi 

rokmi 1923-1929 pôsobil ako minister zahraničných vecí. Sám seba považoval za praktika realpolitiky 

bismarkovskej tradície. Uvedomoval si ale reálne nemecké možnosti a skutočnosť, že nemecká zahraničná politika 

bola limitovaná svojou vlastnou vojenskou slabosťou. Odvolal politiku pasívnej rezistencie a vyjadril vôľu 

k rokovaniam s Francúzskom (DOERR, Paul. British Foreign Policy, s. 75).  

208 Austen Chamberlain (1863-1937) zastával medzi rokmi 1924-1929 pozíciu britského ministra zahraničných 

vecí, medzi rokmi 1919-1921 pôsobil ako minister financií.  

209 Austen Chamberlain Papers, AC5/1/290: Austen to Ilda, 22 September 1923. In: O’RIORDAN, Elspeth. British 

Policy and the Ruhr Crisis 1922-24, s. 236.  

210 TRACHTENBERG, Marc. Reparation in World Politics: France and European Economic Diplomacy, 1916-

1923, s. 330.  

211 Americkou podmienkou bolo, aby zvolanie takejto konferencie podporili všetci spojenci vrátane Francúzska.  
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vedená americkým bankárom a finančníkom Charlesom Dawesom, ktorá mala za úlohu riešiť 

reparačný problém a teda znovu prehodnotiť nemeckú schopnosť splácať reparácie a vytvoriť 

nový platobný plán. V takejto situácii Poincaré už nemal inú možnosť len sa podvoliť a začať 

spolupracovať.212 Navyše Francúzsko už nemalo veľa iných možností vzhľadom 

k ekonomickému vyčerpaniu do ktorého ho dohnala rúrska okupácia. 

Ďalším faktorom, ktorý oslabil Poincarého pozíciu ohľadne vyjednávania bol nový 

britský premiér Ramsay MacDonald213, ktorý považoval Francúzsko za väčšie nebezpečenstvo 

pre európsku stabilitu než Nemecko. Podľa neho Francúzsko nechcelo Nemecko čo najviac 

oslabiť kvôli vlastnej bezpečnosti, ale preto lebo si chcelo zaistiť dominanciu v Európe. Po 

svojom nástupe do úradu chcel MacDonald v prvom rade vyriešiť Rúrsku krízu a následne 

pokračovať v politike pacifikácie a rekonštrukcie Európy. 

Komisia vedená Dawesom v apríli 1924 zverejnila dokument, v ktorom naznačila ako 

ďalej postupovať pri platení reparácií tak, aby tieto platby nezničili nemecké verejné financie. 

Nemecko malo dostať anglo-americkú hypotekárnu pomoc na to, aby stabilizovalo svoju menu 

a mohlo zaplatiť prvú splátku. Dokument odporučil zníženie hodnôt prvých splátok.214 Počas 

najbližších piatich rokov sa ročné splátky mali navyšovať podľa toho, ako sa nemecká 

ekonomika bude zlepšovať. Celková výška reparácií však ostala na hodnote, ktorá bola 

dohodnutá v roku 1921. 

Implementácia tohto plánu mala pokračovať súčasne s evakuáciou francúzskych 

oddielov z Porúria, ktorá mala byť ukončená v auguste 1925.215 Reakcia Francúzov bola veľmi 

zmierlivá a podporujúca Dawesove návrhy. Súviselo to i s tým, že Poincaré bol nahradený nový 

premiérom Édouardom Herriotom, ktorý bol oveľa viac zmierlivejší než jeho predchodca. 

 
212 RUDMAN, Stella. Lloyd George and Appeasement of Germany, s. 143-146.  

213 James Ramsay MacDonald (1866-1937) bol prvým predsedom vlády z radov Labouristickej strany. Tento post 

zastával niekoľko mesiacov v roku 1924, kedy predsedal menšinovej vláde s podporou Liberálov a následne medzi 

rokmi 1929-1935. Ako pacifista bol sám proti vstupu Veľkej Británie do prvej svetovej vojny. Následne kritizoval 

tvrdé mierové podmienky voči Nemecku vzhľadom k tomu, že z vypuknutia vojny vinil skôr predvojnovú 

diplomaciu a vojenské aliancie než nemeckú agresiu (MARQUAND, David. Ramsay MacDonald London, 1977, 

s. 204-205). 

214 RUDMAN, Stella. Lloyd George and Appeasement of Germany, s. 152. 

215 Dohoda o stiahnutí okupačných vojsk z Porúria bola prijatá na konferencii v Londýne v auguste 1924, kde bolo 

do záverečnej fázi konferencie prizvané i Nemecko. Na základe dohody francúzske a belgické jednotky do konca 

augusta 1925 skutočne odišli z Porúria (MORAVCOVÁ, Dagmar. Výmarská republika. Problémy demokracie 

v Nemecku 1918-1932, s. 101).  
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Podľa MacDonalda plán predstavoval spôsob, ako mohlo prísť konečne k všeobecnej 

európskemu mierovému urovnaniu. MacDonald deklaroval, že Francúzsko ani Nemecko sa 

nemusia báť žiadnej politiky, ktorú sa Veľká Británia snaží presadiť. Jeho hlavným cieľom bolo 

upokojiť vášne a celkovú situáciu.216 

 

4.5. Na ceste k Locarnu 

MacDonald na jednej strane hľadal spoločný anglo-americký prístup voči reparačnej 

otázke, na druhej strane hľadal spôsoby ako postupne zmieriť Nemecko a Francúzsko ako 

hlavných kontinentálnych rivalov. Zároveň tým, že do spoločného prístupu chcel zapojiť 

Nemecko i USA, chcel prejsť od Versaillského systému k novému „transatlantickému 

koncertu.“217 MacDonald sa teda snažil upokojiť Francúzsko a oživiť kooperáciu s USA. 

Týmito krokmi chcel podporiť Nemecko, aby bolo začlenené do medzinárodného prostredia 

a aby s ním ostatné štáty jednali ako so seberovným. Týmto prístupom sa snažil MacDonald 

odstrániť elementy, ktoré v Nemecku mohli vyvolávať túžbu po pomste za neférové 

zachádzanie. 

V reakcii na britský postup v rúrskej krízy chcel MacDonald, aby sa britská zahraničná 

politika posunula od politiky neutrality k viac aktívnej politike mediácie medzi protivníkmi.218 

MacDonald bol totiž presvedčený, že Nemecko sa nachádza neustále v stave nebezpečenstva 

z možnej destabilizácie. Podľa MacDonalda bolo Nemecko najviac ohrozené zo strany 

Francúzska, ktoré podkopávalo nemeckú ekonomickú základňu a ohrozovalo nemecký krehký 

republikánsky poriadok. Ba čo viac, MacDonald bol presvedčený o tom, že nemecký 

nacionalizmus je výsledkom toho, ako Spojenci s Nemeckom po vojne zaobchádzali.219 

MacDonaldovým zámerom však nebolo v prvom rade robiť Nemecku ústupky, ale podľa neho 

 
216 GILBERT, Martin. Roots of Appeasement, s. 145-149. 

217 Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series I, Vol. XXVI, No. 538, MacDonald to Sir Richard 

Grahame,  29 June 1924, s. 733. 

218 MacDonald totiž tvrdil, že francúzska politika v Porúrí pod vedením Poincarého znamenala nevyhlásenú vojnu 

proti Nemecku. Podľa neho v prípade, ak by Veľká Británia vôbec do tohto sporu nakoniec nezasiahla, francúzska 

postup by vytvoril základ ďalšej vojny na kontinente (House of Commons Debates, Series 5, Vol 161, col 326, 15 

March 1923).  

219 Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series I, Vol. XXVI, No. 462, MacDonald to Knox, 6 May 

1924, s. 533.  
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malo byť hlavným britským záujmom, aby v Nemecku neprevážili nedemokratické sily 

a protizápadné režimy.220 Všeobecne teda bolo MacDonaldovým cieľom vytvoriť spoločenstvo 

demokratických štátov, kam by patrilo i Nemecko a zároveň by sa takéto usporiadanie opieralo 

o systém kolektívnej bezpečnosti.  

Vzhľadom k tomu, že na Parížskej mierovej konferencii sa Veľká Británia zaviazala 

k tomu, že poskytne ochranné garancie Francúzsku v prípade nevyprovokovaného nemeckého 

útoku, no v skutočnosti nedošlo k uzavretiu nijakého vojenského anglo-francúzskeho paktu, 

nakoniec v auguste 1924 MacDonald súhlasil s Herriotovým návrhom posilnenia Spoločnosti 

národov.  Tento návrh v podobe Ženevského protokolu mal zriadiť povinnú arbitráž sporov a 

zaviesť poskytnutie povinnej pomoci obetiam agresie zo strany členov Spoločnosti národov.221 

Hoci bol protokol schválený predbežne vo všetkých 47 členských štátov Spoločnosti národov, 

nakoniec ho odmietla ratifikovať nová britská vláda.222 Takáto všeobecná bezpečnostná zmluva 

by totiž zaväzovala Veľkú Britániu k tomu, aby bránila akýkoľvek štát Spoločnosti národov 

a preto sa takémuto riešeniu vyhýbala. Veľká Británia zároveň nepovažovala princíp arbitráže 

za akceptovateľný pre svoje záujmy. Okrem toho Briti považovali za nemožné garantovať mier 

v niektorých regiónoch strednej a východnej Európy a zároveň sa odmietali zúčastniť 

prípadných konfliktoch v týchto oblastiach, pretože pre ich záujmy boli úplne bezpredmetné. 

Veľká Británia teda odmietala dávať svoje bezpečnostné garancie inde než na hraniciach medzi 

Nemeckom na jednej strane a Francúzskom a Belgickom na strane druhej.223 Odmietnutie 

Veľkej Británie podpísať Ženevský protokol viedlo ku koncu snáh o dosiahnutie 

medzinárodných garancií týkajúcich sa kolektívnej bezpečnosti.  

Nový britský minister zahraničných vecí Austen Chamberlain224 sa staval 

k Ženevskému protokolu negatívne i preto, lebo v skutočnosti toto riešenie nebolo praktické 

 
220 House of Commons Debates, Series 5, Vol. 167, col 67, 23 July 1923. 

221 Viac pozri: Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes [online]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné 

z: https://www.refworld.org/docid/40421a204.html. 

222 Po tom čo MacDonaldova menšinová vláda stratila dôveru sa vo volbách konaných v októbri 1924 k moci 

vrátili konzervatívci pod vedením Stanleyho Baldwina po tom, čo jasne porazili Labour Party (General Election 

of 29th October. In: General Elections Results 1885-1979 [cit. 2020-02-10]. Dostupné z: 

http://www.election.demon.co.uk/geresults.html). 

223 BISSCHOP, W. R. The Locarno Pact. October 15-December 1, 1925. Transactions of the Grotius Society, Vol. 

11, Problems of Peace and War, 1925, s. 86-87.  

224 Baldwin sa v rámci svojej agendy chcel sústrediť najmä na domácu politiku a preto v zásade Chamberlainovi 

nechal voľnú ruku v zahraničnej politike.  

https://www.refworld.org/docid/40421a204.html
http://www.election.demon.co.uk/geresults.html
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vzhľadom k tomu, že Nemecko nebolo členom Spoločnosti národov. Samotný Chamberlain 

navyše preferoval pakt, ktorý by bol uzatvorený medzi Veľkou Britániou, Francúzskom, 

Belgickom a Nemeckom.225 Chamberlain teda deklaroval, že podľa neho najlepšou metódou 

ako riešiť bezpečnostné problémy je limitovaná dohoda medzi tými štátmi, na ktorých území 

by sa potenciálne problémy mohli vyskytnúť. Tento princíp aplikovaný na Nemecko by 

znamenal zmenšenie možnosti vypuknutia konfliktu na západných hraniciach Nemecka. Veľká 

Británia teda chcela vytvoriť pakt, ktorý by združoval priamo zainteresované štáty vrátane 

Nemecka, pretože Veľká Británia nechcela, aby sa Nemecko dostalo do pozície, že by malo 

pocit, že sa akýkoľvek pakt vytvára proti nemu.226 

Odmietnutie Ženevského protokolu prinieslo komplikácie i s plánovanou evakuáciou 

jednej z okupačných zón v Porýní. Podľa Versaillskej mierovej zmluvy mali totiž spojenecké 

jednotky do januára 1925 opustiť prvú z okupačných zón, ktorej súčasťou bola i tá britská. 

MacDonald pôvodne počítal s tým, že Ženevský protokol poskytne Francúzsku dostatočné 

bezpečnostné záruky a britskí vojaci budú môcť Kolínsku zónu opustiť podľa podmienok 

zmluvy a jeho proces pacifikácie tak bude môcť pokračovať. Francúzsko však tlačilo na to, aby 

bola evakuácia posunutá vzhľadom k tomu, že Francúzsko nedisponovalo bezpečnostnými 

garanciami a Nemecko nespĺňalo svoje povinnosti týkajúce sa odzbrojenia vyplývajúce 

z mierovej zmluvy. Nakoniec britská vláda v decembri 1924 rozhodla o posunutí termínu 

odchodu britských vojakov z Kolínskej zóny. V januári 1925 spojenci obhajovali tento krok 

tým, že majú dôkazy o porušovaní Versaillskej mierovej zmluvy zo strany Nemecka.227 

V praktickej rovine sa tento britský postoj dal vysvetliť tým, že vzhľadom k tomu, že 

Francúzsko sa bez akýchkoľvek bezpečnostných garancií cítilo stále ohrozené, odchod 

britských jednotiek by znamenal, že britská vláda by stratila akékoľvek páky na prípadné 

odstrašenie Nemcov. Francúzsko totiž trvalo na tom, že evakuácia Kolínskej zóny mala byť 

závislá na zabezpečení svojej bezpečnosti, čo znamenalo, že pred evakuáciou Kolína mali 

existovať bezpečnostné garancie a Nemecko malo plniť podmienky svoje záväzky týkajúce sa 

odzbrojenia. Hoci sám Chamberlain nechcel spájať evakuáciu prvej zóny s plnením mierových 

ustanovení, Francúzsko považovalo za problém akékoľvek nemecké odchýlenie sa od 

podmienok zmluvy.  

 
225 JONES, Thomas. Whitehall Diary, vol. 1, s. 116.  

226 BISSCHOP, W. R. The Locarno Pact. October 15-December 1,1925, s. 89-91. 

227 SOUKUP, Jaromír. Britové v Porýní..., s. 176-177.  
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4.6. Konferencia v Locarne a Rýnsky garančný pakt 

Vzhľadom k tomu, že vzťahy medzi Francúzskom a Nemeckom boli vnímané 

z pohľadu zabezpečenia vlastnej bezpečnosti nielen zo strany Francúzska ale i zo strany 

Nemecka, vo februári 1925 sama nemecká vláda navrhla Francúzku, Veľkej Británii a Belgicku 

garančný pakt, ktorý by zachovával aktuálny status quo na Rýne228 medzi všetkými 

zúčastnenými kontinentálnymi štátmi recipročne. Nemecko by sa teda na základe tohto návrhu 

zaviazalo k tomu, že bude akceptovať existujúce hranice s Francúzskom, Belgickom 

a demilitarizovaným Porýním.  

Chamberlain vyjadril ochotu Veľkej Británie participovať na takomto pakte, hoci si 

nebol celkom istý nemeckými zámermi.229 Na druhej strane však nemecký návrh totiž 

vyhovoval princípom, na základe ktorých by mala byť podľa Chamberlaina stabilizovaná 

Európa. Malo byť zaručené, že Nemecko už nikdy neohrozí Európu. Ďalej chcela Veľká 

Británia primeť Francúzsko k tomu, aby voči Nemecku zaujalo priateľský a rozumnejší prístup. 

Súčasne sa malo zabrániť tomu, aby sa nemecko-ruské spojenectvo obrátilo proti Európe.230 

Chamberlain si totiž uvedomoval nemeckú demografickú a ekonomickú silu a preto považoval 

možný nemecký revizionizmus za reálne ohrozenie európskeho mieru. Kľúčovým britským 

záujmom preto bolo, aby vývoj v Nemecku napredoval v mierovom nastavení. V tejto situácii 

bol presvedčený o tom, že práve Veľká Británia má byť garantom takéhoto mieru v Európe. Na 

 
228 Podľa britského Generálneho štábu bol Rýn skutočnou strategickou hranicou Veľkej Británie a britská vláda 

nechcela rozšíriť bezpečnostné garancie za Porýnie (GIBBS, H. Norman. Rearmament Policy. London 1976, s. 

41).  

229 Podobne pozitívne sa k návrhu staval i bývalý premiér Lloyd George, ktorý sa pochvalne vyjadril najmä k tomu, 

že pakt navrhlo samo Nemecko. Zároveň sa staval veľmi ľahostajne voči efektom, ktoré by mal takýto pakt na 

Poľsko alebo Československo. Odôvodňoval to tým, že Veľká Británia nechce navyšovať svoje záväzky vo 

východnej Európe, pretože na východe nemá Veľká Británia žiadne povinnosti, na rozdiel od západu (RUDMAN, 

Stella. Lloyd George and Appeasement of Germany, s. 170). 

230 FERRIS, R. John. The Evolution of British Strategic Foreign Policy. London, 1989, s. 149.  
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to, aby sa podarilo mier udržať, považoval za kľúčové odstrániť alebo minimálne zmierniť 

francúzske obavy231 a zároveň vrátiť späť Nemecko do európskeho spoločenstva.232 

Nemecký návrh ohľadne garančného paktu viedol ku konferencii konanej v Londýne 

v júli 1925, kde právni experti z Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka a Anglicka prejednali 

návrh a pripravili sériu dohôd, ktoré vytvorili základ pre jednania v Locarne. Následné jednania 

v Locarne priniesli výsledok 16. októbra v podobe Locarnských dohôd, z ktorých mal pre 

Veľkú Britániu najväčší význam tzv. Rýnsky garančný pakt, ktorý garantoval zachovanie  

teritoriálneho statu quo medzi Nemeckom na jednej a Francúzskom a Belgickom na druhej 

strane. Na to, aby bola táto garancia dodržaná sa zmienené štáty zaväzujú, že proti sebe nebudú 

viesť vojnu, nezaútočia jeden na druhého a neprevedú inváziu na územie toho druhého.233 Pre 

Veľkú Britániu bol najdôležitejší článok 4, ktorý hovorí o tom, že ak by bola nejaká zo 

zmluvných strán presvedčená o porušení vyššie zmienených garancií, ostatné signatárske štáty, 

ktoré vystupovali ako garanti zmluvy, teda Veľká Británia a Taliansko by poskytli pomoc 

poškodenej strane.234  

Síce sa konferencia zaobišla bez väčších problémov, i tak sa Nemecká delegácia snažila 

na oplátku niečo získať za svoj podpis pod zmluvou. Nemecko požadovali amnestiu tých 

Nemcov, ktorí boli uväznení počas rúrskej okupácie, zrušenie obmedzení nemeckého civilného 

letectva, evakuáciu Kolínskej zóny, evakuácia celého Porýnia pred oficiálnymi dátumami 

stanovenými vo Versaillskej zmluve či nezavedenie systému inšpekcie, ktorá mala dohliadať 

na odzbrojenie Nemecka.235 Chamberlainove obavy ohľadne úmyslov Nemcov sa tak do istej 

miery naplnili. Nemecké požiadavky považoval za vydieranie a odmietal sa nimi zaoberať na 

konferencii. Streseman však odmietal navrhnúť ratifikáciu ríšskej rade v prípade, ak kolínska 

 
231 Chamberlain bol silne profrancúzsky a sám seba označoval za „najfrancúzskejšieho člena vlády“. Pre britské 

záujmy považoval za kľúčové, aby s Francúzskom udržiavala Veľká Británia dobré vztahy a nevyhýbal sa ani 

možnosti utvorenia vojenskej aliancie s Francúzskom (JACOBSON, Jon. Locarno Diplomacy: Germany and the 

West. New Jersey, 1972, s. 16).  

232 COHRS, O. Patrick. The Quest for a New Concert of Europe: British Pursuits of German Rehabilitation and 

European Stabilization in the 1920’s, In: JOHNSON, Gaynor. Locaarno Revisited: European Diplomacy 1920-

1929. Oxford 2004, s. 32-33. 

233 BISSCHOP, W. R. The Locarno Pact. October 15-December 1,1925, s. 95.  

234 STEED, Wickham. Locarno and British Interests. Journal of the British Institute of Internationa Affairs, Vol. 

4, No. 6 (Nov. 1925), s. 293.  

235 JACOBSON, Jon. Locarno Diplomacy: Germany and the West, s. 60. 
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zóna nebude evakuovaná. Spojenci sa preto nakoniec zaviazali k tomu, že po skončení 

konferencie sa dohodnú na kompromisnom riešení tejto témy.236  

Signatári paktu napokon svojím podpisom deklarovali, že ich primárnym cieľom je 

zbavenie sa vojny a koniec konfliktov v okolí Rýna, ktoré trvali desaťročia. Hoci záverečný 

protokol dohody hovorí o tom, že zúčastnené štáty veria, že dohody prispejú k morálnemu 

appeasementu medzi národmi, napomôžu k riešeniu mnohých politických a ekonomických 

problémov či posilnenia mier a bezpečnosť v Európe237, v skutočnosti Locarno ponúkalo mier 

len západnej Európe. Garančný pakt vytvoril mier, ktorý bol regionálny, pretože bol založený 

na princípe, že zúčastnené štáty majú záujem len na bezpečnosti v rámci svojho regiónu. Britské 

záujmy končili na teritóriu, ktoré bolo najbližšie kanálu La Manche a britským ostrovom.238  

Hoci bola Veľká Británia zo signatárskych štátov paktu najmenej ohrozená agresiou na 

Rýne, práve britská diplomacia najviac presadzovala samotné prijatie paktu.239 Veľká Británia 

sprostredkovala dohodu, ktorá na jednej strane zaväzovala Nemecko k tomu, aby sa nepokúsilo 

revidovať či narušiť stávajúce hranice s Francúzskom a Belgickom a zároveň vytvorila priestor 

pre zlepšenie vzťahov medzi Nemeckom a Francúzskom a ich možné vzájomné zblíženie.  Pre 

Veľkú Britániu bola dohoda z Locarna teda víťazstvom na viacerých úrovniach. Nielen, že 

zvýšila bezpečnosť Veľkej Británie ale i limitovala britské zapojenie na kontinente.240 Zároveň 

konferencia v Locarne znamenala i prvé stretnutie mocností, na ktorom sa Nemecko zúčastnilo 

za rovnakých podmienok ako ostatní. Locarno bolo súčasne vnímané ako definitívna bodka za 

prvou svetovou vojnou a konečné riešenie európskych povojnových problémov. Veľká Británia 

 
236 Tamže, s. 61-62. 

237  STEED, Wickham. Locarno and British Interests, s. 294. 

238 JACOBSON, Jon. Locarno, Britain and Security of Europe. IN: JOHNSON, Gaynor. Locarno Revisited: 

European Diplomacy 1920-1929, s. 8. 

239 Britské domíniá mali oprávnené výhrady k tomu, že uzavretá dohoda s nimi vôbec nebola prejednaná. Hlavnou 

britskou zodpovednosťou podľa nich malo byť impérium. Avšak v prípadoch ako tento, keď britskej zahraničnej 

politike dominovali hlavne európske problémy a závazky, záujmy impéria išli bokom.  

240 Hoci sa Veľká Británia zmluvou zaviazala prísť na pomoc Francúzsku v prípade nevyprovokovanej agresie zo 

strany Nemecka, v skutočnosti britská vláda nepočítala s tým, že by musela prísľuby z Locarna naplniť. Britská 

armáda sa totiž od skončenia prvej svetovej vojny nepripravovala na ďalšiu európsku vojnu. Generálny štáb vo 

svojich výročných správach medzi rokmi 1926-32 zmieňoval, že britské ozbrojené sily neboli pripravené napĺňať 

britské závazky z Locarna, ba čo viac, boli na tom horšie než pred vypuknutím prvej svetovej vojny (BOND, 

Brian. British Military Policy between the Two World Wars. Oxford 1980, s. 93).  
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takisto vnímala záruky z Locarna ako dôkaz, že Nemecko sa definitívne rozhodlo ísť západnou 

cestou.241 

Britská vláda chápala Rýnsky garančný pakt ako naplnenie svojich vlastných 

zahraničnopolitických záujmov. Nedá sa však povedať, že by Veľká Británia robila jasné 

ústupky Nemecku, nielen vzhľadom k tomu, že samotný návrh ohľadne garancie hraníc prišiel 

zo strany nemeckej vlády ale i z dôvodu, že v skutočnosti svojím spôsobom robila viac 

ústupkov Francúzsku, tým že mu garantovala východné hranice s Nemeckom a zároveň ho tým 

i pacifikovala, pretože francúzske predchádzajúce jednanie v rúrskej kríze bolo jasným 

ohrozením mieru v povojnovej Európe.242 Otázne však bolo, či by skutočne Veľká Británia 

prišla na pomoc štátu, ktorý by bol zasiahnutý agresiou svojho suseda vzhľadom k tomu, že 

Veľká Británia počítala s tým, že Európe ďalšia veľký vojenský konflikt nehrozí. 

Veľká Británia navyše očakávala, že garančný pakt povedie k zlepšeniu vzťahu 

Francúzska voči Nemecku a teda samo Francúzsko malo robiť ústupky voči svojmu nedávnemu 

nepriateľovi.243 Hoci sa Veľkej Británii podarilo garančným paktom dostať Nemecko 

z medzinárodnej izolácie, nebolo súčasne schopné Nemecko dostatočne pacifikovať. Síce sa na 

svojich západných hraniciach zaviazalo dodržať stávajúce hranice so svojimi susedmi, na 

negarantovaných východných hraniciach existovalo riziko budúcich sporov kvôli územným 

nárokom medzi Nemeckom a štátmi strednej Európy.  

Súčasne je nutné podotknúť, že konanie Veľkej Británie bolo vedené striktne jej 

vlastnými národnými záujmy. Počítala s tým, že jej postoj povedie ku kompromisu a istému 

zosúladeniu záujmov medzi Nemeckom a Francúzskom. Do istej miery prevádzala politiku 

mediácie, no zároveň sa vôbec nevzdávala akýchkoľvek svojich záujmov v prospech možného 

agresora. Naopak práve Nemecko akceptovalo status quo na západe vrátane demilitarizovaného 

Porýnia. Nemecko zároveň vyjadrilo úmysel pripojiť sa do Spoločnosti národov. Veľká 

Británia dúfala, že zlepšenie vzťahu medzi Nemeckom a Francúzskom povedie k limitovaniu 

zapojenia Veľkej Británie na kontinente, čo bolo jedným z jej hlavných záujmov. Sľub ohľadne 

 
241 Toto uistenie však bolo onedlho narušené tým, že Nemecko so ZSSR uzavrelo v apríli 1926 bezpečnostnú 

dohodu (JOHNSON, Gaynor. Sir Ronald Lindsay and Britain’s Relations with Germany, 1926-1928, s.83). 

242 Britská verejná mienka mala skôr sympatie k Nemecku po francúzskej okupácií Porúria, pretože tento 

francúzsky krok vnímala ako krutý, pomstychtivý zároveň potenciálne vedúci k ďalšiemu európskemu konfliktu 

(DOERR, Paul. British Foreign Policy, s. 86).  

243 Súčasťou Locarnských zmlúv boli i separátne dohody Francúzska s Poľskom a Československom ohľadne 

pomoci v prípade agresie Nemecka.  
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odchodu britských jednotiek z Kolína tak z tohto pohľadu ani nemožno interpretovať ako 

ústupok britskej reprezentácie vzhľadom k tomu, že i Chamberlain chcel evakuovať britských 

vojakov bez toho, aby sa čakalo na nemecké odzbrojenie.  
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5. Obdobie rokov 1926 – 1929 
 

5.1. Nemecko členom Spoločnosti národov 

Vyjdenie z medzinárodnej izolácie povzbudilo Nemecko v oblasti jeho 

medzinárodného zapojenia. Na začiatku februára 1926 totiž Nemecko požiadalo, aby sa stalo 

členom Spoločnosti národov.244 Uchádzalo sa však o stále miesto v Rade Spoločnosti národov, 

pretože tak chcelo potvrdiť svoj návrat do medzinárodnej komunity a svoju pozíciu jednej zo 

svetových mocností. Z britskej strany bol najväčším podporovateľom tohto návrhu bývalý 

premiér Lloyd George, ktorý Nemecko podporoval, pretože bol presvedčený, že sa s ním 

doposiaľ zaobchádzalo neférovo. Väčšina Dolnej snemovne britského parlamentu s ním 

súhlasila. Medzi britskými poslancami sa však objavili i niektorí, ktorí kritizovali ako nemecká 

propaganda ovplyvnila britskú mienku smerom k pozitívnemu videniu Nemecka. 

Konzervatívny poslanec Alfred Mond povedal: „Dostali sme sa do situácie, kedy sa hádame 

s našim pôvodným spojencom kvôli tomu, aby sme podporili nášho pôvodného nepriateľa.“245 

Chamberlainov postoj však nebol úplne jednoznačný. V tom istom čase sa  totiž stálymi 

členmi Rady chceli stať i Poľsko, Španielsko a Brazília. Nemecko bolo proti Poľsku ale 

Francúzsko ho podporilo ako svojho najväčšieho východného spojenca. Chamberlain sa 

rozhodol podporiť poľskú žiadosť, pretože sa na jednej strane snažil vyhovieť Francúzsku a na 

druhej strane sa bál, že odmietnutie Poľska by bolo vnímané ako triumf Nemecka nad 

Francúzskom. Vo vládnom kabinete však prevažovali negatívne názory voči príliš 

profrancúzskemu postoju Chamberlaina. Ten si sám uvedomoval, že je pod tlakom nielen 

ostatných členov kabinetu ale i britskej verejnosti a preto nakoniec pri súkromnom stretnutí so 

 
244 Britský premiér Macdonald navrhol prijatie Nemecka už septembri 1924. S návrhom súhlasil i Herriot, no po 

tom, čo si Nemecko chcelo vyjednať výnimku, aby sa na neho nemuseli vzťahovať niektoré povinnosti 

vyplývajúce z Paktu Spoločnosti národov, bola jeho žiadosť odmietnutá s vysvetlením, že musí všetky články 

Paktu akceptovať bezpodmienečne (MEDLICOTT, N. William. Contemporary England, s. 212) 

245 Times, Pro-German Propaganda, 5 March 1926, s. 10, In: The Times Archive. [cit. 2020-02-10]. Dostupné z: 

https://www.thetimes.co.uk/archive/find/pro+german+propaganda/w:1926-01-01~1927-01-01/1?region=global 

https://www.thetimes.co.uk/archive/find/pro+german+propaganda/w:1926-01-01~1927-01-01/1?region=global
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Stresemanom a francúzskym premiérom Aristidom Briandom246 navrhol, aby Nemecko bolo 

prijaté za stáleho člena Spoločnosti národov.247 

Hoci sa Nemecko nakoniec v septembri 1926 stalo členom Spoločnosti národov, stále 

i v rámci britskej reprezentácie existovali pochybnosti o tom, či bude schopné pokračovať po 

nastolenej mierovej ceste. Dlhoročný britský veľvyslanec v Berlíne D’Abernon tvrdil, že 

Nemecko sa rázne dištancovalo od predchádzajúceho imperiálneho režimu a obzvlášť po 

konferencii v Locarne bol D’Abernon presvedčený o tom, že Nemecko možno považovať za 

dôveryhodného partnera. Naopak Sir Ronald Lindsay, ktorý zastával pozíciu britského 

veľvyslanca od roku 1926 však volil opatrnejší prístup. Tvrdil, že hoci Nemecko momentálne 

neodporuje Spojencom alebo nechystá odplatu, takýto stav vecí je len dočasný.248 

 

5.2. Otázka evakuácie okupačných vojsk 

V novembri 1925 sa spojenci napokon dohodli, že evakuácia Kolínskej zóny začne 1. 

decembra 1925 a bude ukončená koncom januára 1926 bez toho, aby sa čakalo na dokončenie 

nemeckého odzbrojenia. Hoci bola hlavným cieľom Stresemana aj v tomto období evakuácia 

celého Porýnia, Chamberlain bol zásadne proti skoršej evakuácii celej oblasti. V liste 

adresovanom D’Abernonovi poukázal na to, že „existuje limit za ktorý nemôžeme ísť a Nemci 

riskujú, že ak na nás budú príliš tlačiť, vôbec nedosiahnu svoje ciele.“249 

 Odhliadnuc od častých názorových nezhôd, Chamberlain sa snažil o to, aby sa 

najspornejšie otázky vzájomných vzťahov riešili na neformálnej privátnej úrovni medzi ním, 

Stresemanom a Briandom. Postupne sa tieto stretnutia tzv. Locarnskej veľkej trojky stali 

omnoho dôležitejšie než napríklad stretnutia Spoločnosti národov.250 V tomto formáte sa opäť 

dostala na program dňa evakuácia Porýnia, pri ktorej sa objavili dva sporné body. Spojenci totiž 

 
246 Aristide Briand (1862-1932) zastával šesť krát post francúzskeho premiéra, konkrétne medzi rokmi 1909-1911, 

1913, 1915-1917, 1921-1922, 1925-1926. Okrem toho pôsobil medzi rokmi 1926-1932 ako minister zahraničiných 

vecí.  

247 Poľsko malo získať pozíciu nestáleho člena, zatiaľ čo žiadostiam Španielska a Brazílie nebolo vyhovené 

(DOERR, Paul. British Foreign Policy, s. 94-95). 

248 JOHNSON, Gaynor. Sir Ronald Lindsay and Britain’s Relations with Germany, s. 88.  

249 Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series Ia, Vol. I, No. 53, Mr. A. Chamberlain to Lord 

D’Abernon, 4 November, 1925, s. 88-89.  

250 JACOBSON, Jon. Locarno Diplomacy: Germany and the West, 1925-1929, 1972, s. 69. 
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sľúbili Nemecku, že zredukujú množstvo jednotiek, ktoré okupovali dve ostávajúce zóny na 

číslo, ktoré možno považovať za štandardné. Problémom však bolo, že jednotlivé štáty si pod 

štandardným číslom predstavovalo iný počet vojakov.251 Na túto skutočnosť nadväzoval i ďalší 

problém, ktorý spočíval v tom, že po tom, čo bola evakuovaná Kolínska zóna, dodatočné britské 

jednotky boli presunuté do zón v okolí Koblenzu a Mohuče. Tým pádom počet v týchto dvoch 

oblastiach vzrástol až na 75000 vojakov, čo o niekoľko tisíc prevyšovalo i to najvyššie číslo, 

ku ktorému sa spojenci zaviazali. 

Opäť sa otvorili spory medzi Nemeckom a Francúzskom kvôli tomu, že Streseman 

požadoval okamžitú redukciu okupačných vojsk, ale Briand znova oponoval tým, že vojenská 

prítomnosť v Porýní bude zredukovaná len v tom prípade, ak Nemci splnia svoj sľub ohľadne 

odzbrojenia.252 Síce Chamberlain presvedčil Brianda, aby súhlasil s redukciou okupačných síl 

o 15000253 vojakov počas nasledujúcich mesiacov, no sám bol nespokojný s odozvou Nemcov 

na ústupky, ktoré im spojenci dali. Podľa Chamberlaina Nemci nepreviedli takmer žiadne 

praktické kroky k tomu,  aby splnili požiadavky, ktoré im kládli spojenci. Kritizoval postoj 

Nemcov, ktorí požadovali stále viac: „Nemci nám musia ukázať dobrú vôľu, ktorú tiež 

očakávajú od nás, ... v ich vyhláseniach a rozhodnutiach však nájdeme len nekončiace 

požiadavky, ktoré predkladajú takmer ako ultimátum.“254 

 Hoci možno povedať, že Chamberlain sa i v tejto záležitosti snažil do istej miery 

pôsobiť ako mediátor, nakoniec sa sám ocitol vo veľmi zložitej pozícii. Na jednej strane 

kritizoval Nemcom kvôli istej nevďačnosti za ústupky, ktoré pre nich spojenci spravili, no na 

strane si bol vedomý, že v ostávajúcich zónach Porýnia sa dramaticky zvýšil počet okupačných 

vojakov v porovnaní s obdobím pred evakuáciou Kolínskej zóny. Spojenci vrátane Veľkej 

Británie tým pádom nesplnili svoj vlastný sľub o redukcii vlastných okupačných jednotiek. 

Chamberlain si zároveň uvedomoval, že postupom času ako Nemecko naplní svoje záväzky 

ohľadne odzbrojenia bude pre spojencov ťažšie obhájiť potrebu vlastnej vojenskej prítomnosti 

v Porýní.  

 
251 Nemecko počítalo s 46000 vojakmi, zatiaľ čo Veľká Británia s číslom medzi 55000- 60000 mužmi 

a Francúzsko až so 72000 príslušníkmi armády.  

252 Tamže, s. 76-78.  

253 O pár mesiacov neskôr Briand toto rozhodnutie pozmenil a súhlasil s redukciou len o 6000 vojakov.  

254 Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series Ia, Vol. I, No. 231, Sir A. Chamberlain to Lord 

D’Abernon, 1 February, 1926, s. 380-383.  
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 Po vstupe Nemecka do Spoločnosti národov sa vzťahy medzi Locarnskou Veľkou 

trojkou do istej miery stabilizovali. Po stretnutí týkajúceho sa stavu nemeckého odzbrojenia 

v decembri 1926 bol Chamberlain presvedčený, že Nemecko bolo v skutočnosti už odzbrojené 

a prezentované nedostatky ohľadne naplnenia mierovej zmluvy pokladal za niečo, čo 

nepredstavovalo hrozbu pre bezpečnosť spojencov. Zároveň však dodal, že žiadna zmluva 

nedokáže udržať Nemecko navždy neozbrojené.255  

 

5.3. Youngov plán 

Ďalšej revízie sa dočkal i reparačný problém. V júni 1929 totiž finančná komisia, ktorú 

viedol americký podnikateľ Owen Young vytvorila nový reparačný plán, na základe ktorého 

malo dôjsť k ďalšej redukcii nemeckých reparačných platieb. V porovnaní s predchádzajúcim 

Dawesovým plánom malo ísť o redukciu až o 20%. Plán sa však ukazoval ako nevýhodný pre 

Veľkú Britániu, pretože britský podiel na reparáciách mal klesnúť z 22, 8% na 19, 4%.256 Tento 

problém Veľká Británia chcela riešiť na Haagskej konferencii v auguste 1929. 

Britský minister financií Philip Snowden najskôr odmietal Youngov plán, pretože 

vyžadoval od Veľkej Británie väčšie ústupky týkajúce sa podielu na reparáciách než od 

ostatných krajín. Jeho hlavnou požiadavkou naopak bolo, aby sa reparačné príjmy Veľkej 

Británie zvýšili. Nežiadal však, aby nemecké platby boli rozšírené, ale aby boli jednotlivé 

podiely spravodlivejšie prerozdelené medzi ostatných prijímateľov. Snowden zároveň namietal 

voči plateniu v naturáliách, pretože Youngov plán počítal s tým, že bude umožnené Nemecku 

vyplácať časť reparácií v naturáliách po najbližších desať rokov s tým, že štáty, ktoré komodity 

prijali by ich mohli ďalej exportovať. Pre Veľkú Britániu to predstavovalo problém v tom, že 

nemecké platby v podobe uhlia by poškodili odbyt britského uhlia nielen do Francúzska 

a Talianska ale i prostredníctvom re-exportu i do krajín, ktoré ani neboli súčasťou Youngovho 

plánu. Hoci bola finančná hodnota Snowdenových podmienok v skutočných číslach takmer 

nepatrná, Snowden chcel predovšetkým ukončiť doterajšiu prax na britskom ministerstve 

financií, ktoré mnohí pokladali za toho aktéra, ktorý vždy urobí potrebné finančné ústupky.  

 
255 JACOBSON, Jon. Locarno Diplomacy, s. 95.  

256 RUDMAN, Stella. Lloyd George and Appeasement of Germany, s. 181.  
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Naopak opätovný britský premiér Ramsey MacDonald257 nechcel blokovať ratifikáciu 

Youngovho plánu, pretože si bol vedomý finančných i politických následkov. Briand totiž 

podmienil evakuáciu francúzskych jednotiek z Porýnia zabezpečením finančnej istoty pre 

Francúzsko. Nový britský minister zahraničia Arthur Henderson však považoval koniec 

vojenskej okupácie Porýnia za omnoho naliehavejšiu záležitosť než reparácie. Plánoval, aby 

bola ostávajúca britská armáda z Porýnia evakuovaná do konca roku 1929 a pobádal 

Francúzov, aby taktiež evakuovali do tohto termínu. Francúzska strana s tým však 

nesúhlasila.258 Henderson však so Stresemanom inicioval formálnu dohodu o odchode britskej 

armády z Porýnia nezávisle na Francúzsku. Veľká Británia sa zaviazala, že všetky jej vojská 

opustia Porýnie do 31. decembra 1929, na oplátku toho Streseman súhlasil s urovnaním 

niektorých nezaplatených nárokov na odškodnenie, ktoré podali Nemci proti britským 

okupačným silám.259 Henderson i Streseman boli navyše aj proti Briandovmu návrhu 

týkajúceho sa medzinárodnej inšpekcie v Porýní. Nakoniec sa však Briand pod tlakom Veľkej 

Británie a Nemecka súhlasil s evakuáciou francúzskych oddielov z Porýnia do 30. júna 1930.260  

Otázka schválenia Youngovho plánu sa však dostala do slepej uličky. Streseman síce 

zdôrazňoval, že Nemecko už nie je schopné ďalej splácať pravidelné platby podľa Dawesoveho 

plánu, no Snowden a Briand odmietali povoliť Nemecku, aby sa riadilo podľa Youngovho 

plánu kým nebude ratifikovaný. Zároveň Snowden odmietal zmierniť svoje požiadavky 

týkajúce sa britského podielu na reparáciách. Nakoniec však došlo k dohode, ktorú navrhli 

ostatné krajiny, ktoré boli prijímateľmi nemeckých reparačných náhrad. Podľa tohto návrhu 

malo byť uspokojených 75% zo Snowdenových pôvodných požiadaviek. Tieto finančné 

náhrady však nešli priamo od Nemcov, ale skrz ich reparačné platby pre Francúzsko, Belgicko 

a Taliansko. Navyše, aby bola uspokojená i druhá Snowdenova požiadavka týkajúca sa exportu 

 
257 Labouristická strana sa vrátila k moci po voľbách v máji 1929, kedy získali len o niekoľko kresiel viac než 

Konzervatívci. Nakoniec Labouristi vytvorili menšinovú vládu s podporou Liberálnej strany, ktorú viedol Lloyd 

George (General election of 30th May 1929 In: General Elections Results 1885-1979 [cit. 2020-02-10]. Dostupné 

z: http://www.election.demon.co.uk/geresults.html). 

258 JACOBSON, Jon. Locarno Diplomacy: Germany and the West, 1925-1929, 1972, s. 309-318. 

259 Britský diplomat v Londýne Harold Nicolson sa však obával, že len čo okupačné jednotky opustia Porýnie, 

nemecká armáda poruší podmienky demilitarizácie tohto územia a začne stavať tajný systém opevnení na ochranu 

Rýna pred francúzskym útokom (JACOBSON, Jon. Locarno Diplomacy, s. 327-333). 

260 DOERR, Paul. British Foreign Policy, s. 107. 

http://www.election.demon.co.uk/geresults.html
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britského uhlia, talianska delegácia sa zaviazala, že bude od Veľkej Británie nakupovať uhlie 

za bežnú tržnú cenu.261 

V konečnom dôsledku bolo vyhovené všetkým britským požiadavkám, pretože na 

jednej strane Briti chceli, aby sa neznížil britský podiel na reparáciách ale zároveň nechceli 

navýšiť nemecké platby. Svojím prístupom teda urobili ústupok Nemecku tým, že 

nepožadovali, aby sa na ich úkor zvýšil ich vlastný podiel na reparáciách. Na základe 

revidovaného prijatého Youngovho plánu ostala výška priemerných nemeckých platieb takmer 

rovnaká ako podľa pôvodného plánu, voči ktorému namietal Snowden. Hoci najprv ostatní 

prijímatelia nemeckých reparácií trvali na tom, že i Nemecko sa má podieľať na uspokojení 

Snowdenových požiadaviek, po tom čo Nemecko odmietlo splniť túto požiadavku, došlo 

nakoniec k dohode medzi Francúzskom, Belgickom a Talianskom, ktoré sa zaviazali, že 

uhradia časť rozdielu v britských príjmov, o ktoré podľa pôvodného Youngovho plánu mala 

Veľká Británia prísť. Nakoniec tak museli urobiť ústupky ostatné štáty než Veľká Británia kvôli 

tomu, aby nestroskotalo samotné prijatie Youngovho plánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
261  JACOBSON, Jon. Locarno Diplomacy: Germany and the West, 1925-1929, 1972, s. 338-342. 
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6. Záver 

Hlavným zahranično-politickým cieľom Veľkej Británie v 20. rokoch minulého 

storočia bolo udržanie dlhodobého mieru. Tomuto cieľu podriadila i svoju zahraničnú politiku 

voči Nemecku a preto jej postoj k nemu bol vedený najmä snahou o zabezpečenie 

demokratického a prozápadného vývoja Nemecka. Veľká Británia si uvedomovala 

nebezpečenstvo boľševizmu a preto sa snažila, aby západné mocnosti vytvorili pre Nemecko 

alternatívu pred nebezpečenstvo z východu. Týmto spôsobom chcela Veľká Británia dosiahnuť, 

aby sa Nemecko stalo mierovým členom európskeho spoločenstva a zároveň dosiahnuť jeho 

ekonomickú obnovu, ktorá by súčasne napomohla i britskej povojnovej stabilizácii.  

Hoci sa bezprostredne po skončení vojny  väčšina britských politických predstaviteľov 

najmä kvôli antinemeckej verejnej mienke vlastných obyvateľov prikláňala k tomu, že je nutné 

potrestať Nemecko kvôli rozpútaniu vojny. Za krátko si však začali uvedomovať, že bude nutné 

Nemecko vytrhnúť z medzinárodnej izolácie a opäť ho začleniť do medzinárodnej komunity. 

Tento cieľ sa jej podarilo do istej miery naplniť nemeckou účasťou na konferencii Janove, 

naplno sa to podarilo až na konferencii v Janove. Veľká Británia totiž počítala s tým, že 

v budúcnosti bude Nemecko opäť spoľahlivým partnerom, ktorý bude predstavovať určitú 

protiváhu voči Francúzsku a Rusku. Kvôli tomu, aby sa Nemecko vybralo na cestu mierového 

vývoja sa Veľká Británia snažila odstraňovať alebo minimalizovať nemecké krivdy, ktoré by 

mohli viesť opäť k ozbrojenému stretu.   

 V praktickej rovine však nie v každej situácii politika Veľkej Británie voči Nemecku 

nasledovala tieto predpoklady, pretože bola ovplyvnená najmä dvoma faktormi. V prvom rade 

bola determinovaná politickými osobnosťami, ktoré samotnú politiku vytvárali. Najviac sa 

rozdielne postoje voči Nemecku prejavili pri Konzervatívnej a Labouristickej strane. Labouristi 

boli totiž jasne pronemeckí, zatiaľ čo väčšina konzervatívnych poslancov sa pri kľúčových 

udalostiach v ktorých sa Veľká Británia snažila hrať rolu mediátora, prikláňala na stranu 

Francúzska.  

Súčasne bol postoj Veľkej Británie voči Nemecku ovplyvnený i vzťahom medzi 

Francúzskom a Nemeckom. Veľká Británia totiž chcela, aby Francúzsko voči Nemecku zaujalo  

zhovievavý postoj, pretože inak nešlo zmierniť niektoré ustanovenia mierovej zmluvy, ktoré 

mali podľa Veľkej Británie napomôcť k obnoveniu stability a mieru v Európe. Týmto 

spôsobom Veľká Británia do istej miery od Francúzska žiadala, aby samo robilo ústupky voči 

Nemecku, pričom jej hlavnou motiváciou bol jej vlastný prospech. Zároveň Veľká Británia 
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v situáciách, kedy stála medzi Nemeckom a Francúzskom nedokázala väčšinou zaujať jasný 

postoj voči Nemecku, kvôli tomu, že na jednej strane bolo Francúzsko jej spojencom, no na 

strane druhej chcela Nemecku v niektorých prípadoch poskytnúť ústupok.  

Versaillská zmluva teda do istej miery určila líniu, v ktorej sa politika Veľkej Británie 

následne uberala. Lloyd George vo svojom Memorande z Fontainebleau volal po zmierlivom 

prístupe a pacifikácii voči Nemecku. Jeho následné konanie pri vyjednávaniach však nakoniec 

zásadám formovaným v tomto dokumente úplne neodpovedalo. Najsilnejšie sa táto 

nekonzistentnosť prejavili pri riešení nemeckých reparácií, pri ktorých na jednej strane 

oficiálne deklaroval, že reparačná čiastka nemá mať príliš vysokú hodnotu, no na druhej strane 

požadoval navýšenie britského podielu položkami, na ktoré si iné krajiny nenárokovali. Veľká 

Británia teda v tomto prípade nechcela ustúpiť zo svojich záujmov. Zároveň je nutné zdôrazniť, 

že v rámci hodnotenia jednotlivých britských premiérov alebo ministrov zahraničia práve 

Lloyd George vystupuje ako jeden z najväčších appeaserov. Síce je pravdou, že väčšina 

ústupkov, ktoré sa Nemecku snažil poskytnúť, buď priamo korešpondovalo s britskými 

záujmami alebo naopak, netýkalo sa úplne priamo Veľkej Británie. Sám Lloyd George i potom 

čo už nezastával vládne posty i naďalej udržiaval svoj pronemecký postoj. 

Snaha o pacifikáciu sa v podaní Veľkej Británie objavila i pri riešení druhej rúrskej 

krízy. Veľká Británia síce spočiatku zastávala veľmi nejasnú politiku vzhľadom k tomu, že sa 

nechcela postaviť ani na stranu Nemecka, ani na stranu Francúzska. Bola si vedomá, že 

vojenská prítomnosť Francúzov vytvára v podvedomí Nemcov reálny dôvod pre potenciálny 

konflikt v budúcnosti, zároveň táto situácia viedla k ešte väčšiemu ekonomickému vyčerpaniu 

Nemecka. Veľká Británia sa nakoniec snažila poskytnúť ústupky Nemecku v probléme, ktorý 

bol finálnym impulzom pre Francúzov na začatie okupácie. Išlo o nedodržiavanie termínov 

a neschopnosť platenia reparácií, s ktorou Nemci bojovali od uzavretia mierovej zmluvy. 

Britskí predstavitelia, najmä Lloyd George tlačili na Spojené štáty a opätovne sa zapojili do 

diania na kontinente. Výsledkom bol Dawesom plán, ktorý do istej miery zmierňoval reparačné 

bremeno. Súčasne je nutné zdôrazniť, že pri rúrskej kríze sa ako aktér, ktorý predstavoval väčšie 

ohrozenie európskeho mieru neukazovalo Nemecko ale naopak Francúzsko. Veľká Británia 

síce počítala s tým, že táto situácia vytvára zámienku pre možnú nemecké agresiu v budúcnosti, 

no  snažila sa o väčšiu pacifikáciu Francúzska, ktoré v danom momentne viac ohrozovalo 

stabilitu v Európe. Ramsay MacDonald, ktorý sa úradu premiéra ujal na konci krízy sám 

presadzoval pacifikáciu a upokojenie situácie. V rámci vzťahu k Nemecku nebolo jeho 
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hlavným cieľom robiť Nemecku ústupky, ale udržať ho na demokratickej línii, ktorá by prispela 

k európskemu mieru.  

Po Locarnskej konferencii a nemeckom vstupe do Spoločnosti národov, britskí 

predstavitelia nadobudli pocit, že Nemecko od Veľkej Británie získava ústupky, ktoré si 

dostatočne neváži. Kvôli tomu sa minister zahraničia Austen Chamberlain spočiatku staval voči 

skoršej evakuácii Porýnia, hoci to nebolo priamo v súlade so záujmami Veľkej Británie, ktorá 

začala odmietať Nemecku robiť ďalšie ústupky. Táto skutočnosť sa prejavila i pri vyjednávaní 

ohľade Yongovho plánu, kedy Veľká Británia odmietala zníženie svojho podielu na 

reparáciách. Ostatné veľmoci chceli predísť neprijatiu tohto plánu a preto oni sami museli 

urobiť ústupky a vzdať sa časti svojich podielov.  

Celkovo sa britská politika voči Nemecku od skončenia vojny vyvíjal a do istej miery 

menila. Vo formálnej rovine deklarovala snahu o ústretový prístup, ktorú si v následnej 

praktickej rovine vo väčšine prípadov zachovávala, no i tak sa objavili výnimky napríklad 

v prípade reparácií. Pri celkovom zhodnotení skúmaného obdobia možno konštatovať, že 

Veľká Británia politiku appeasementu prevádzala väčšinou v tých prípadoch, v rámci ktorých 

takáto politika bola v súlade s jej hlavnými záujmami a keď nemusela vôbec ustupovať zo 

svojich pozícií a vlastných záujmov. Súčasne však v konfliktných situáciách, kde okrem 

Nemecka vystupovalo i Francúzsko, musela Veľká Británia robiť väčšie ústupky práve 

Francúzsku. Na základe toho možno povedať, že Nemecko v 20. rokoch nebolo primárnym 

a jediným prijímateľom politiky appeasementu. Prípad Veľkej Británie je však špecifický 

v tom, že jej hlavné záujmy boli vo veľkej miere práve cieľmi takejto politiky. Je však dôležité 

zmieniť, že v prípadne tých otázok, v rámci ktorých Veľká Británia nechcela ustupovať 

Nemecku, počítala s tým, že potrebné ústupky vykonajú ostatní aktéri.  

 

Summary 
 

This thesis focused on the British foreign policy towards Germany through a policy of 

appeasement. Based on the analysis, the main foreign policy goal of Great Britain in the 1920s 

was maintaining of long-term peace. Because of that, Great Britain also subordinated its foreign 

policy towards Germany to this goal and therefore its attitude towards Germany was guided 

mainly by the effort to ensure democratic and western development of Germany. Soon after the 

end of Great war, Great Britain realized that it would be necessary to break Germany out of 
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international isolation a reintegrate it into to European community. In order for Germany to 

choose path of peaceful development, Great Britain sought to eliminate or minimize sources of 

problem which could have led to another armed conflict. 

On more practical level, Britain’s foreign policy towards Germany did not follow these 

assumptions in every situation, as it was influenced by mainly two factors. Firstly, it was the 

division of opinions on Germany between Conservative and Labour Party. Secondly, it was 

relation between France and Germany. Great Britain wanted France to take a lenient stance on 

Germany, because otherwise several provisions of the peace treaty could not been eased. In this 

way, Great Britain to some extent asked France to make concessions to Germany. However its 

main motivations was own benefit. At the same time, in many situations Great Britain was 

unable to take a clear stand towards Germany, because on one hand France was an ally but on 

the other hand, Great Britian wanted to make a concession towards Germany in some cases.  

Overall, British policy towards Germany has evolved and changed since the end of the 

Great War. At the formal level, Great Britain declared an effort for a warmer approach towards 

Germany, which she maintained also on the practical level in most cases, but some exceptions 

appeared, for example in the case of reparations. In the overall assessment of the studied period, 

Great Britain pursued a policy of appeasement especially in those cases in which such a policy 

followed British main foreign policy interests and when Great Britain did not have to withdraw 

from its own positions. At the same time, when France in conflict situations also took part, 

Great Britain had to make greater concessions to France in comparison to Germany. Based on 

this, it may be considered that Germany was not the primary and sole recipient of the 

appeasement policy in the 1920s. However, the case of the Great Britain is specific, because its 

main interests were to a large extent the objectives of such policy. Nevertheless, in other issues 

in which Great Britain did not want to make concession to Germany, it relied upon to that these 

concession would be made by other actors.  
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TÉMA A VÝSKUMNÝ CIEĽ 

 

Vnímanie appeasementu ako zahranično-politickej stratégie Veľkej Británie voči Nemecku 

v medzivojnovom období je charakteristické hlavne pre 30. roky 20. storočia po nástupe 

Adolfa Hitlera k moci. V tomto kontexte ale politika appeasementu vzbudzuje skôr negatívne 

konotácie. Je vnímaná predovšetkým ako politika ústupkov, ktorá nebola schopná zastaviť 

plány nacistického Nemecka. Na druhej strane však niektorí autori tvrdia, že v 20. rokoch 

minulého storočia možno hovoriť v kontexte zahraničnej politiky Veľkej Británie voči 

Nemecku o dobrom, respektíve pozitívnom appeasemente, ktorý je hodnotený týmito autormi 

ako do istej miery úspešná a fungujúca politika. Tento pojem je používaný najmä anglickým 

historikom Martinom Gilbertom.  

 

Práve z toho dôvodu, že všeobecne je appeasement vnímaný hlavne ako synonymum pre 

neúspešnú zahraničnú politiku Veľkej Británie v predvečer druhej svetovej vojny sa táto 

práca sústredí na časový úsek, ktorý predchádzal tomuto obdobiu a teda na obdobie 20. rokov 

20. storočia, konkrétne od konca prvej svetovej vojny v novembri 1918 po začiatok Veľkej 

hospodárskej krízy na jeseň 1929. V rámci tohto vytýčeného obdobia sa sústredím na analýzu 

britskej zahraničnej politiky voči Nemecku a budem sa snažiť zistiť, či je možné hovoriť 

o britskej politike appeasementu voči Nemecku aj v období 20. rokov minulého storočia.  

 

Časové obdobie, ktoré som si určila je na jednej strane vytýčené koncom prvej svetovej vojny 

a následnou Versaillskou mierovou dohodou, ktorá predstavovala významný faktor, ktorý 

determinoval vzťahy Nemecka s ostatnými štátmi po celé medzivojnové obdobie a z druhej 

strany Veľkou hospodárskou krízou, ktorá predstavuje posledný veľký míľnik 20. rokov pred 

tým ako sa následne v roku 1933 dostali v Nemecku moci nacisti. Zároveň táto udalosť 

celkovo zmenila spoločenské nálady i politiku v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.   

 

V tejto diplomovej práci sa budem teda zaoberať zahraničnou politikou Veľkej Británie voči 

Nemecku v už spomínanom časovom období.  Rozoberiem kľúčové udalosti a hlavné oblasti, 

ktoré definovali zahranično-politické vzťahy medzi Veľkou Britániou a Nemeckom a budem 

sa snažiť určiť, či v rámci nich, Veľká Británia už v období 20. rokoch aplikovala voči 

Nemecku politiku appeasementu.  
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VÝSKUMNÉ OTÁZKY 

 

Analýzou udalostí a oblastí vzájomných vzťahov, ktorým sa detailnejšie venujem v rámci 

Štruktúry práce je mojím cieľom nájsť odpoveď na hlavnú výskumnú otázku tejto práce 

a teda zistiť či, uplatňovala Veľká Británia voči Nemecku politiku appeasementu už počas 20. 

rokoch 20. storočia? 

 

Okrem hlavnej výskumnej otázky som si zvolila i dve podotázky u ktorých si myslím, že by 

mi odpovede na ne, mohli dopomôcť dopracovať sa ku kvalifikovanej odpovedi na hlavú 

výskumnú otázku.  

 

I. Aké boli hlavné zahranično-politické ciele Veľkej Británie voči Nemecku v 20. rokoch 20. 

storočia? 

II. Aké faktory ovplyvňovali zahraničnú politiku Veľkej Británie voči Nemecku v 20. rokoch 

20. storočia? 

 

 

TEORETICKÝ RÁMEC 

 

Z teoretického hľadiska je pre túto prácu kľúčové zadefinovať si čo rozumieme pod pojmom 

appeasement. Toto slovo má pôvod v starej francúzštine a znamená lichotenie, zmierovanie či 

splnené prianie. Všeobecne je appeasement vnímaný ako politika ústupkov, ktorú prevádzala 

Veľká Británia voči Nemecku od Hitlerovho nástupu k moci. Vzhľadom k výsledku, ktorý 

takáto politika mala sa appeasement stal konceptom s negatívnymi konotáciami a do veľkej 

miery zdiskreditoval pozitívny koncept appeasementu. Teoretické východisko konceptu 

appeasementu bude vychádzať z práce Roots of appeasement od Martina Gilberta, ktorý 

nahliada na appeasement pozitívne. Podľa neho appeasement nevyvieral z postojov 

k nacistickému Nemecku alebo strachu z vojny, ale znamenal skôr vedľajší produkt stanovísk 

a politík prijatých už pred Hitlerovým nástupom k moci. Appeasement definuje ako spôsob 

správania, ktorý vychádza z určitých predpokladov a nie je to len politika, ktorý by vznikla 

ako dôsledok okamžitej krízovej situácie. Appeasement opisuje ako postoj, ktorý ma korene 

v kresťanstve, odvahe a zdravom rozume. V jeho vnímaní ide o morálnu a mierovú politiku, 
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ktorá ma zabrániť vypuknutiu ďalšieho konfliktu a teda má za úlohu vytvoriť medzinárodné 

vzťahy, ktoré by nemali v rámci svojich sporov východisko v ozbrojenom konflikte. 262 

Ďalšou prácou, ktorú chcem využiť pre teoretické uchopenie appeasementu je The Tradition 

of Appeasement in British Foreign Policy 1865-1939 od Paula M. Kennedyho, ktorý opisuje 

appeasement ako formu britskej diplomacie, ktorá je založená na 4 motívoch – morálke, 

ekonomických ašpiráciách, britskej globálnej pozícii a domácej situácii. Všeobecne opisuje 

appeasement ako pragmatickú, zmierlivú, rozumnú a pozitívnu politiku, ktorý je založená na 

optimistických predpokladoch o ľudskej racionalite. Zároveň obsahuje i negatívny element 

a teda obavu z konfliktu. 263 

 

Zároveň by som do teoretického rámca zahrnula i ďalší koncept, do ktorého by mohla okrem 

appeasementu britská zahraničná politika voči Nemecku počas 20. rokov spadať. Ide o teóriu 

komplexnej vzájomnej závislosti, podľa ktorej ak sú štáty na sebe obojstranne ekonomicky, 

politicky a vojensky závislé, tak je konflikt medzi takými štátmi takmer nemysliteľný. Štáty 

vzájomne so svojimi pôvodnými konkurentami začínajú vytvárať dôležité ekonomické 

kontakty a z bývalých konkurentov sa stávajú partneri v potrebnom ekonomickom rozvoji. 

Dôležitým rysom tejto teórie je, že i porážka či oslabenie konkurenta môže znamenať pre 

daný štát prepad či poškodenie v politickej, ekonomickej či vojenskej oblasti.  

 

 

METODOLÓGIA 

 

Vzhľadom na charakter skúmanej témy bude táto práca spracovaná formou historického 

výskumu, ktorý je jedným zo základných prístupov kvalitatívneho výskumu. Podstatou 

historického výskumu je systematický popis a skúmanie minulých udalostí s cieľom podať 

správu o tom, čo sa v skutočnosti udialo v minulosti. Okrem hľadania odpovedí na otázky  

a nachádzaniu vzťahu medzi minulosťou a prítomnosťou sa snaží prispieť k porozumeniu 

kultúry v ktorej žijeme. Historický výskum je hlavne interpretatívny, pretože sa nesnaží len 

o zhromažďovanie dát, ale jeho cieľom je odhaliť situácie, osobnosti a okolnosti, ktoré 

 
262 GILBERT, M. The Roots of Appeasement. London 1966 

263 KENNEDY, P. The Tradition of Appeasement in British Foreign Policy, 1865-1939, in Paul Kennedy, ed., 
Strategy and Diplomacy, 1870-1945 (London: Allen and Unwin, 1983).  
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ovplyvňovali minulosť.264 V tomto konkrétnom prípade, teda nie je cieľom práce vytvoriť 

novú teóriu, ktorá by lepšie vysvetlila britskú zahraničnú politiku voči Nemecku v prvej 

dekáde medzivojnového obdobia ale skôr overiť, či britskú zahraničnú politiku v tomto 

období možno vysvetliť prostredníctvom konceptu appeasementu a ak áno, identifikovať 

faktory, ktoré Veľkú Britániu viedli práve k takejto politike.  

 

Konkrétnou metódou použitou v tejto práci je potom jedinečná prípadová štúdia. Za prípad 

možno považovať dostatočne ohraničený aspekt historickej epizódy alebo dostatočne 

ohraničenú epizódu samotnú. Následná prípadová štúdia, teda analýza takéhoto prípadu si 

potom za cieľ kladie buď hlboké porozumenie alebo príčinné vysvetlenie daného prípadu, 

pričom zohľadňuje sociálny, kultúrny a historický kontext a zároveň pristupuje k prípadu čo 

možno najkomplexnejšie.265 V rámci tejto práce budú takýmto prípadom práve vzťahy medzi 

Veľkou Britániou a Nemeckom v období od podpisu Versailleskej zmluvy po vypuknutie 

Veľkej hospodárskej krízy.  

 

Pri zbere a analýze dát budem využívať priamu i nepriamu historickú metódu o ktorých 

možno povedať, že sú navzájom neodlúčiteľné a vzájomne sa dopĺňajú. V nadväznosti na 

tieto metódy budem v práci využívať indukciu i dedukciu, pričom väčší dôraz bude kladený 

práve na deduktívny prístup, ktorý by mal pomôcť k potvrdeniu alebo vyvráteniu hypotézy, 

že Veľká Británia aplikovala politiku appeasementu voči Nemecku v skúmanom období.  

 

Uvedomujem si však, že pri používaní najmä priamej metódy hrozí skĺznutie k určitej prostej 

reprodukcii prameňov bez hlbších súvislostí. Na druhej strane však budem využívať i kritickú 

interpretáciu prameňov, ktorá sa práve bez dedukcie neobíde. Vzhľadom k tomu verím, že pri 

práci, ktorá nebude založená len na reťazení faktov z histórie, ale zároveň aj na ich  

zhodnotení a interpretovaní je do veľkej miery možné vyvarovať sa čistému hromadeniu 

faktografických údajov.  

 

 

264 HROCH, M. Úvod do studia dějepisu: celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty pedagogických a 
filozofických fakult studijního oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – dějepis. Praha, 1985. 

265 KOŘAN, M. „Jednopřípadová studie,“ in Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a 
mezinárodnich vztazích, Petr Drulák (Praha: Portál, 2003) 
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Súčasne budem využívať progresívnu metódu, pri ktorej budem sledovať a zachytávať minulé 

udalosti tak, ako po sebe nasledovali po určitej časovej ose od roku 1918 do 1929. 266 

 

 

ŠTRUKTÚRA PRÁCE 

 

Diplomovú prácu by som chcela rozdeliť do troch hlavných kapitol. Po úvode by nasledovala 

kapitola venovaná teoretickým východiskám, na ňu by nadväzovala kapitola 

o metodologickom rámci a konečne by nasledovala hlavná kapitola práce venovaná analýze 

jednotlivých udalostí a oblastí vzájomných vzťahov. Túto hlavnú časť by som chcela rozdeliť 

podľa jednotlivých slúžiacich premiérov v skúmanej dekáde a pod ich vládu rozdeliť 

a priradiť kľúčové udalosti a oblasti, ktorými sa chcem zaoberať. Súčasne sa každá 

podkapitola hlavnej časti sústredí i na postoje v zahraničnej politike voči Nemecku 

u vtedajšieho aktuálneho premiéra. S veľkou pravdepodobnosťou by som i ku každej 

podkapitole hlavnej časti chcela pripojiť i krátku zmienku o tom, ako sa vyvíjala verejná 

mienka Britov voči Nemecku, respektíve voči britskej zahraničnej politike voči Nemecku. 

 

V rámci hlavnej kapitoly práce teda chronologicky začnem uzatvorením Versaillskej mierovej 

zmluvy, ktorej v kontexte britskej zahraničnej politiky voči Nemecku predchádzalo 

Memorandum z Fountainebleau z marca 1919, ktoré bolo dielom vtedajšieho premiéra Davida 

Lloyda Georga a obsahovalo návrhy, ktoré mali byť zahrnuté v samotnej mierovej zmluve 

s Nemeckom. Ďalej sa sústredím na dve rúrske krízy, prvú z apríla 1920 kedy Francúzsko 

začalo okupovať 5 rúrskych miest bez konzultácie s Veľkou Britániou a druhú z roku 1923. 

Nasledovať budú tri problematiky, ktorými sa zaoberali vzájomné zahranično-politické 

vzťahy skúmaných krajín a ktoré sa v podstate tiahli celou dekádou, a teda otázka revízie 

Versaillskej mierovej zmluvy, otázka povojnových finančných reparácií Nemecka a otázka 

prijatia Nemecka do Spoločnosti národov. Budem sa ich snažiť zaradiť pod jednotlivé vlády, 

respektíve sledovať vývoj britskej politiky na zmienené oblasti. Poslednými oblasťami, 

ktorými sa budem v hlavnej empirickej časti zaoberať budú Locarnské dohody z roku 1925 

 

266 HROCH, Miroslav: Úvod do studia dějepisu: celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty pedagogických 
a filozofických fakult studijního oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – dějepis. Praha, 1985. 
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a otázka plošného odzbrojenia, respektíve usporiadania všeobecnej odzbrojovacej 

konferencie. 

 

V závere sa budem snažiť na základe predchádzajúcej analýzy odpoveď na výskumné 

podotázky ohľadne cieľov britskej zahraničnej politiky a faktorov, ktoré ju ovplyvnila, no 

najmä na otázku, či na základne získaných poznatkov môžeme jednoznačne povedať, či 

Veľká Británia uplatňovala politiku appeasementu v 20. rokoch 20. storočia.  

 

 

PREHĽAD ZDROJOV 

 

Primárnymi zdrojmi, ktoré v práci použijem budú určite rôzne oficiálne dokumenty a zmluvy 
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(https://www.nationalarchives.gov.uk/cabinetpapers/themes/appeasement-and-war.html). 

Primárne zdroje by som doplnila i dielami niektorých vtedajších britských vládnych politikov.  
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zameranú na jednotlivé udalosti a oblasti, ktoré analyzujem. V tomto výbere zatiaľ uvádzam 

základné tituly, ktoré mi pomôžu s teoretickým ukotvením, metodologickým rámcom 

a základným prehľadom ku skúmanej problematike.  
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předmětů – dějepis. Praha, 1985. 

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha, 2016. 

KOŘAN, M. „Jednopřípadová studie,“ in Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v 

politologii a mezinárodních vztazích, Petr Drulák (Praha: Portál, 2003). 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 


