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Abstrakt 

 V předložené diplomové práci zkoumám zahraniční politiku Edvarda Beneše 

v letech 1938-1945. Zahraniční politika Československa je s Benešem úzce spojena, 

jelikož ji vedl nepřetržitě od roku 1918 až do roku 1948, nejprve z pozice ministra 

zahraničí a po roce 1935 z prezidentské funkce. Po Mnichovské dohodě však Beneš svou 

zahraniční politiku značně přehodnotil a z války vyšlo Československo v úzkém svazku se 

Sovětským svazem bez žádné protiváhy na Západě. Tento obrat, který později vyústil 

v transformaci Československa v sovětský satelit, je častým předmětem kritiky druhého 

československého prezidenta. Cílem této práce je analyzovat vývoj zahraniční politiky 

Beneše od roku 1938 až do roku 1945 a určit příčiny změny zahraničněpolitické orientace 

Československa. Soustředit se chci především na pozadí určování zahraniční politiky, 

jelikož Beneš přizpůsoboval své projevy těm, kterým měly být určeny. Dosáhnout toho 

chci především na základě výzkumu memoárů tehdejších aktérů a dalších dobových 

dokumentů. Interpretaci těchto pramenů pak budu konfrontovat se sekundární 

literaturou. V práci se mimo jiné snažím zjistit, zda lze využitím běžně dostupných 

pramenů dojít k novým a cenným poznatkům. 

 

Abstract  

 In this master’s thesis I am researching the foreign policy of Edvard Beneš in 

1938-1945. Foreign policy of Czechoslovakia is closely linked to Beneš as he led it 

continuously since 1918 – first as a minister of foreign affairs and after 1935 as 

president. Beneš did reassess his foreign policy after the Munich Agreement and 



 
 

Czechoslovakia emerged from the World War II tightly connected to the Soviet Union 

without any western counterbalance. This shift in foreign policy subsequently led to 

transformation of Czechoslovakia into Soviet satellite which is frequent subject to 

criticism of Edvard Beneš. The goal of this thesis is to analyse the development of the 

second Czechoslovak President’s foreign policy in 1938-1945 and to define the causes of 

the shift in the foreign policy of Czechoslovakia. I will be focusing mainly on the 

backgrounds of determining the foreign policy since Edvard Beneš’ statements 

depended mainly on the audience. I want to accomplish that based on research of 

memoirs and many more documents. I will confront my interpretations of the primary 

sources with views from the secondary sources. One of the goals of this thesis is also to 

find out if it’s possible to draw new and valuable conclusions by researching available 

primary sources. 
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Úvod 

 „Zde je ten malý muž, pro kterého posíláme, když máme potíže. A Bože! Vždy dá 

věci do pořádku.“1 Takto představoval Edvarda Beneše Lord Curzon, britský ministr 

zahraničí v letech 1919-1924. Hitler o něm při svém projevu ve Sportovním paláci 26. 

září 1938 mluvil jako o největším nepříteli Němců a sebe samého.2 Beneš to zpětně 

považoval za velkou čest.3 Těžko bychom hledali jiného českého či československého 

státníka (snad s výjimkou Tomáše G. Masaryka), jenž dosáhl v meziválečné Evropě 

takového významu jako druhý československý prezident. Přesto je Edvard Beneš 

současně jednou z nejkontroverznějších postav českých, respektive československých 

soudobých dějin. Stále se vedou diskuze o jeho politickém působení a odkazu, a to jak 

ve veřejném, tak i v akademickém prostoru. Edvard Beneš hrál v první polovině 

dvacátého století ústřední roli. V době první světové války se stal jedním z vedoucích 

aktérů prvního československého odboje. V meziválečných letech tvořil zahraniční 

politiku první republiky. Po abdikaci Tomáše G. Masaryka se stal jeho nástupcem 

a pokračoval ve vedení zahraniční politiky z prezidentského úřadu. Krátce po 

Mnichovské dohodě abdikoval na prezidentskou funkci a odebral se do exilu, aby se po 

vypuknutí války opět dostal do popředí jako vůdce druhého československého exilového 

odboje. V průběhu války vyvíjel veškeré úsilí pro poválečnou obnovu Československa 

v předmnichovských hranicích.4 Po válce čelil snahám komunistů o ovládnutí 

Československa, aby pak podruhé ve svém životě abdikoval na prezidentský úřad. 

Všechna tato témata a mnohá další jsou dějištěm sporů o Benešův historický 

odkaz. Ve veřejném diskurzu představuje Beneš na jedné straně hrdinu, spasitele a na 

straně druhé strůjce dvou nešťastných „osudových osmiček“ v české, respektive 

československé historii – 1938 a 1948. V tom akademickém jsou protipóly jiné – na 

jednom z nich stojí zkušený státník, diplomat, jehož odkaz byl určen geopolitikou velkých 

                                                             
1 Původní znění: „Here is the little man for whom we send when we are in trouble. And, by Jove, he 
always puts us right.“ Cit. z Antonín Klimek a Zbyněk Zeman, The Life of Edvard Beneš 1884-1948: 
Czechoslovakia in Peace and War (Oxford: Clarendon Press, 1997), 88. 
2 Jindřich Dejmek, Edvard Beneš: Politická biografie českého demokrata: Část druhá prezident republiky 
a vůdce národního odboje (1935-1948), 169. 
3 Prokop Drtina, Československo můj osud: Kniha života českého demokrata 20. století: Přes Mnichov do 
emigrace (Praha: Melantrich, 1991), 169.  
4 Výjimku tvořila nejvýchodnější část země – Podkarpatská Rus. Tu byl ochoten v rámci sblížení se 
Sovětským svazem postoupit sovětské Ukrajině. 
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mocností. Na tom druhém stojí egocentrický Beneš, který činil chyby, protože věřil ve 

svou prozíravost, a je odpovědný za většinu nezdarů, které Československo pod jeho 

vedením provázely. 

V této diplomové práci se budu věnovat Benešově zahraniční politice od září roku 

1938 až do konce druhé světové války v roce 1945 a zařadil bych ji právě do probíhajícího 

diskurzu o druhém československém prezidentovi. Tento časový úsek jsem zvolil z toho 

důvodu, že ho provází mnoho zásadních změn v zahraničněpolitické orientaci Beneše, 

a tudíž i Československa. Tradičního spojence a jakéhosi „garanta“ Československa na 

Západě – Francii, nahradil Sovětský svaz. Mnozí považují Benešovu zahraniční politiku 

v tomto období za příčinu ztráty suverenity poválečného Československa.5 Mou ambicí 

není rozřešení Benešova odkazu, ale důkladná analýza jeho zahraniční politiky v letech 

1938-1945, v jejímž rámci chci zachytit a vysvětlit zásadní momenty jejího vývoje. To by 

mi mělo umožnit definovat vliv této zahraniční politiky na poválečnou transformaci 

Československa v sovětský satelit. Mou snahou samozřejmě bude co nejobjektivnější 

analýza, ale uvědomuji si, že dosažení objektivity je velice obtížné, pokud je zkoumána 

osobnost, která utvářela a ovlivňovala prostředí, ve kterém se nacházíme. 

Důvodem, proč jsem si toto téma vybral, je jeho aktuálnost – v minulém roce si 

Česká republika připomínala významné milníky české, respektive československé 

historie, které jsou spojeny s postavou Edvarda Beneše. Jedná se především o sté výročí 

vzniku Československé republiky, osmdesáté výročí podpisu Mnichovské dohody  

a sedmdesáté výročí únorového převratu. Připomínání těchto momentů oživuje zájem 

o historický odkaz druhého československého prezidenta. Dalším důvodem je vydávání 

nových studií6 a také zpřístupňování pramenů z různých archivů širší veřejnosti.7 

                                                             
5 Například Toman Brod, který tuto tezi promítl i do názvu své knihy: Osudný omyl Edvarda Beneše 1939-
1948: Československá cesta do sovětského područí nebo Vít Smetana, který se k této tezi vyjádřil 
v těchto studiích – Vít Smetana, Ani vojna, ani mír: Velmoci, Československo a střední Evropa v sedmi 
dramatech na prahu druhé světové a studené války (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016), 353-360 
a „Pod hvězdy a pruhy? Pod křídla Sovětů!“ in Vít Smetana, Dagmar Hájková, et al., Historie na rozcestí: 
Jak mohly dopadnout osudové chvíle Československa (Brno: Barrister & Principal, 2016). 
6 Např. Radka Kubelková, Edvard Beneš mezi Londýnem a Moskvou (Praha: Epocha, 2017). 
7 Např. Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně I.-V, Jan Němeček, Ivan Štovíček, et al., eds. 
(Praha: Historický ústav Akademie věd ČR, 2008-2016) nebo S projevem nejhlubší úcty: Dopisy, zprávy 
a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922-1948), Ivan Štovíček, David Hubený, eds. (Praha: 
Národní archiv, 2018). 
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Pramennou základnu diplomové práce bude tvořit nejaktuálnější kritické vydání 

Benešových Pamětí, které editoval Milan Hauner. Paměti obecně představují 

problematický zdroj informací. Jejich obsah je zpravidla tvořen s nějakým záměrem. 

Nejde o pouhou rekonstrukci událostí, jak často tvrdí jejich autoři. Ani Benešovy Paměti 

v tomto ohledu netvoří výjimku. Dokládá to například Milan Hauner, když tvrdí, že Beneš 

byl nucen několikrát odložit vydání první části svých Pamětí – Mnichovských dnů kvůli 

Nečasově misi. Beneš totiž misi, kterou pověřil ministra sociální péče Jaromíra Nečase 

15. září 1938, ve svých vzpomínkách vůbec nezmiňoval. Nečas však nedodržel Benešovy 

pokyny – prezidentem napsané instrukce nebyly zničeny a o své misi se zmínil 

československému vyslanci v Paříži Štefanu Osuskému.8 Kdyby se totiž objevily důkazy 

o misi po vydání Benešových vzpomínek, mohly by vyvstat otázky týkající se 

důvěryhodnosti výkladu druhého československého prezidenta. Existují i další záznamy 

dokládající, že Beneš přizpůsoboval své vzpomínky záměrům. Osobní tajemník Eduard 

Táborský například dokládá, jak si Beneš dal záležet, aby krach československo-polských 

jednání o možnosti konfederace nevrhal na Sovětský svaz špatné světlo, přestože jak 

Táborský tvrdí, sám připisoval krach právě Sovětům.9 A právě svědectví dalších aktérů 

mohou přispět k vyvrácení či potvrzení Benešových interpretací, což mi umožní či 

usnadní vyvarovat se omylů, ke kterým může docházet, když se k pamětem přistupuje 

nekriticky. 

Paměti budou doplňovat i další písemné pozůstalosti Edvarda Beneše. 

Pravděpodobně těmi nejcennějšími budou dopisy bratru Vojtovi, které k vydání 

připravila Věra Olivová.10 Jejich ohromnou přidanou hodnotou je důvěrnost, se kterou 

je druhý československý prezident psal. V mnohých dopisech upozorňuje svého bratra 

na tajnost některých svých poznatků. Věrohodnost těchto zpráv může přispět 

k ověřování jeho výroků v Pamětech a mimo jiné také k odhalení skutečných pocitů 

a záměrů Edvarda Beneše. 

                                                             
8 Milan Hauner, „Předmluva: Mnichovské dny a Edvard Beneš“ in Edvard Beneš Paměti I: Mnichovské dny 
(Praha: Academia, 2007), 8, 20-21. 
9 Táborský se zároveň snaží navodit pozitivní dojem z této skutečnosti, když dodává, že Beneš potlačil 
své „skutečné pocity, jaké měl vůči projektu“ a nemohl „popsat své úsilí, které vynaložil na jeho udržení, 
a odpor, který měl k hrubému sovětskému zásahu“ viz Eduard Táborský, Prezident Beneš mezi Západem 
a Východem (Praha: Mladá fronta, 1993), 99-100. 
10 Edvard Beneš, Dopisy bratru Vojtovi 1938-1944 (Praha: Společnost Edvarda Beneše, 1998). 
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Co se týče pramenné základny, doplní ji i memoáry Prokopa Drtiny11 či dílo 

Eduarda Táborského.12 K Drtinovým pamětem je však zapotřebí přistupovat velice 

opatrně. Vývoj jeho vztahu k Benešovi prošel od samotného vrcholu, až po nejhlubší 

dno. Sám k tomu píše: 

„největší tragika Benešova velikého podílu na moderní české historii spočívá 

v tom, že nezemřel o sedm měsíců dříve. Kdyby ho byla smrt zastihla v února nebo před 

únorem 1948, byl by jeho úžasný životní odkaz politický znamenal jednolitý, čistý, 

důsledný a neposkvrněný štít boje za národ, svobodu a demokracii.“13 

Drtinův vztah k prezidentovi byl natolik silný, že existují domněnky, dle kterých 

spočívala motivace k jeho pokusu o sebevraždu v tom, že ho Beneš při únorové krizi 

nepřijal, aby s ním mohl probrat okolnosti jeho odvolání z ministerského křesla.14 I přes 

silnou afektovanost však Drtinovy paměti mohou doplnit či ujasnit některé skutečnosti.  

K Táborského dílu lze přistupovat jako k pramenu, jelikož poskytuje i vlastní 

svědectví a čerpá z vlastních dokumentů, tak i jako k sekundární literatuře, protože 

využívá i jiné zdroje, například zahraniční archivy. V neposlední řadě využiji i edice 

dokumentů, např. Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně15 nebo 

Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945.16 

Toto téma je bohatě zpracované i v sekundární literatuře, která přináší velké 

množství poznatků na základě výzkumů zahraničních archivů. V tomto ohledu je jedna 

z nejrozsáhlejších studií Edvard Beneš: Politická biografie českého demokrata od 

Jindřicha Dejmka. Pro práci bude podstatná její druhá část, která sleduje Benešovo 

politické působení od jeho zvolení prezidentem v roce 1935 až do jeho smrti v roce 1948. 

Dejmek kromě českých archivů využívá i britské a polské. Mimo to shromáždil ve své 

                                                             
11 Prokop Drtina, Československo můj osud: Kniha života českého demokrata 20. století (Praha: 
Melantrich, 1991). 
12 Eduard Táborský, Prezident Beneš mezi Západem a Východem. 
13 Drtina, Československo můj osud II., 639. 
14 Ibid, 50-51. 
15 Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně I.-V. Jan Němeček, Ivan Štovíček, et al, eds. 
16 Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945, Jan Němeček, Helena 
Nováčková, Ivan Štovíček a Miroslav Tejchman, eds. (Praha: Státní úřední archiv, 1998-1999). 
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studii nezměrné množství deníků, pamětí a sbírek projevů domácích i světových aktérů 

tehdejší doby. 

Dále se tímto tématem zabývá Vít Smetana, který ve své knize Ani vojna, ani mír 

přináší cenné poznatky i z amerických a ruských archivů. Spojené státy i Sovětský svaz 

hrály velmi důležitou roli v zahraniční politice Československa za druhé světové války 

a po ní, přesto je zastoupení archivů obou velmocí v sekundární literatuře k tomuto 

tématu poněkud tristní. Například již zmíněná studie Edvard Beneš mezi Londýnem 

a Moskvou Radky Kubelkové čerpá pouze z českých archivů, přestože by někdo mohl dle 

názvu očekávat zastoupení i britské a ruské dimenze archivního výzkumu. 

Biografické dílo Edvard Beneš: Drama mezi Hitlerem a Stalinem francouzského 

historika Antoina Marèse tomuto tématu přidává rozměr pařížských archivů a tím 

pádem bude vhodným doplněním sekundární literatury. 

Některým publikacím, které se tématem přímo zabývají, se naopak budu z jistých 

důvodů vyhýbat. Zde bych zmínil právě práci Kubelkové, která, ačkoliv je aktuálnější, 

nepřináší v zásadě žádné nové poznatky. Výzkum českých pramenů provedlo mnoho 

autorů před ní a mnohdy obsáhleji. V tomto ohledu její práci dokonale nahradí 

Dejmkova Politická biografie českého demokrata. Zároveň vynechám práci britské 

historičky Mary Heimann Czechoslovakia: The State That Failed. Heimann se ve své práci 

často dopouští jistých simplifikací a ignorací závažných skutečností. Například se 

nezdráhá označit příčinu mnichovské krize za „dvacet let promarněné Benešovy 

diplomacie“.17 Dále je skálopevně přesvědčená o tom, že britsko-francouzské ultimátum 

předložené vyslanci Basilem Newtonem a Victorem de Lacroixem bylo objednané.18 

Jedná se o událost, která je natolik zastřená nejasnostmi, že žádný seriózní historik by  

o takové věci nemohl být přesvědčený. Jakési osobní animozity, kterou vůči Benešově 

politickému působení a Československu Heimann projevuje, si všimli i další historici, 

a proto považuji vynechání její práce za relevantní a opodstatněné.19 

                                                             
17 Mary Heimann, Czechoslovakia: The State That Failed (New Haven: Yale University Press, 2009), 82. 
18 Ibid, 80. 
19 Například recenze Francise D. Rašky „Czechoslovakia: The State that Failed (Book Review)“ in The 
European Legacy, roč. 2015, č. 20:7 (2015), 796-800. Dále také Eva Hahnová a její recenze v Journal of 
East Central European Studies, roč. 2010, č. 4 (2010), 607-609. 
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Metodologicky lze práci zařadit do mezinárodní historie a historie diplomacie. 

Předkládaná práce je historiografickou narativní studií vycházející z běžně přístupných 

pramenů a sekundární literatury. Mým cílem je zjistit, zda na základě využití dostupných 

dokumentů lze dojít k novým a cenným poznatkům. 

Cílem mé práce je analyzovat zahraniční politiku druhého československého 

prezidenta v letech 1938-1945. Soustředit se budu především na pozadí Benešova 

rozhodování o orientaci Československa. Zásadní otázkou bude – co stálo za 

soustředěním zahraniční politiky na Východ? A můžeme považovat změnu v tomto 

směřování za „obrat“ zahraniční politiky? Poslední otázkou bude – uvědomoval si Beneš 

po roce 1943 rizika nekompromisní orientace na Sovětský svaz? 

Práce je rozdělena do desíti kapitol, které se budou soustředit na aspekty 

zahraniční politiky Edvarda Beneše od roku 1938 do roku 1945. První kapitola je 

zaměřena na Benešův přístup k zahraniční politice a jeho aspekty. Cílem této kapitoly je 

definovat základní rysy Benešovy zahraniční politiky a dokázat, že druhý československý 

prezident se vždy rozhodoval na základě toho, o čem byl přesvědčen, že je nejlepší pro 

Československo. 

Ve druhé kapitole se budu zabývat Benešovým působením v době od Mnichovské 

dohody do 15. března 1939. Především se budu soustředit na vývoj Benešových úvah 

o budoucnosti Československa a Evropy v tomto období. Klíčovým zjištěním je, že v této 

době začal být Beneš přesvědčen o tom, že Sovětský svaz bude hrát v Evropě mnohem 

větší roli než do roku 1938. 

Třetí kapitola bude soustředěna na Benešovy politické a teoretické úvahy, které 

byly obsahem jeho přednášek na Chicagské univerzitě, a které byly později vydány 

v publikaci Demokracie dnes a zítra. Zaměřím se především na jeho teorii konvergence 

– možnosti mírového soužití demokratických systémů a sovětského systému. Beneš, 

předpokládající vzestup Sovětského svazu, dochází k závěru, že demokracie a sovětský 

socialismus se navzájem sblíží, a proto budou moci koexistovat v míru. Jeho úvahy jsou 

však značně poznamenány jednak ignorováním některých zásadních aspektů sovětského 

systému a jednak jeho typickým optimismem. 
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Ve čtvrté kapitole se budu zabývat půlročním obdobím mezi definitivním 

rozbitím československého státu a začátkem druhé světové války. Tato kapitola 

chronologicky navazuje na kapitolu druhou a její cíle jsou podobné – zachytit vývoj 

Benešových úvah o budoucnosti Československa. 

V páté kapitole se pak soustředím na jednotlivé světové země – Sovětský svaz, 

Francii, Velkou Británii, Polsko a Spojené státy, které hrály v Benešových úvahách 

o budoucí zahraniční politice Československa nejzásadnější roli. Mým cílem je 

zaznamenat, jak tyto země Beneš vnímal a jak přemýšlel o spolupráci s nimi. 

Šestá kapitola je zaměřená na Sovětský svaz v začátku války. V době paktu 

Molotov-Ribbentrop se projevuje Benešova nedůvěra vůči východní velmoci, a to 

i přesto, že Sovětský svaz podnikal kroky, které se ve své podstatě daly považovat za 

protiněmecké. Jeho pochyby o sovětských úmyslech však nic neměnily na tom, že byl 

stále přesvědčen o nutnosti zachování přátelských vztahů s východní velmocí. 

Následující krátká kapitola se zabývá předními aspekty Benešovy zahraniční 

politiky ve druhé světové válce. Jedním z nich je trvání na právní kontinuitě 

Československa a druhým snaha o zajištění státu proti případné budoucí německé 

agresi. 

Osmá kapitola se zabývá projektem československo-polské konfederace. Snažím 

se v ní poukázat na to, že Beneš tento projekt upřímně podporoval a jeho neúspěch 

nebyl způsoben pouze „sovětským vetem“, ale množstvím dalších problémů 

československo-polských vztahů. 

V rozsáhlé deváté kapitole se budu věnovat boji o uznání československé exilové 

vlády. Cílem této kapitoly je ukázat, že Benešova orientace na Sovětský svaz nebyla 

způsobena pouze ztrátou jeho důvěry v Západ, nýbrž také neochotou či nemožností 

západních mocností činit vůči československé exilové vládě takové závazky, jaké činil 

Sovětský svaz. 

V poslední, desáté kapitole se pak věnuji vztahu k Sovětskému svazu, 

a především pak plánované cestě Beneše do Moskvy. Podstatnou část této kapitoly však 

tvoří i dvě úvahy, zabývající se možným pozadím československo-sovětské smlouvy. 

V první úvaze se snažím poukázat na to, že se Beneš uzavřením československo-sovětské 
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smlouvy mohl snažit o vyvolání zájmu západních mocností uzavřít s Československém 

obdobné smlouvy. Ve druhé úvaze pak polemizuji nad tím, zda vlastně Beneš neztratil 

víru v možnost existence samostatnosti své země.  
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1. Přístup Edvarda Beneše k zahraniční politice 

 V Benešových pamětech často narážíme na jeho předvídavost. Ta je často 

kladena do kontrastu se slepotou představitelů politiky appeasementu. A skutečně, již 

v roce 1932 po návratu z odzbrojovací konference v Ženevě předpověděl, že do čtyř let 

přijde krize, na kterou musí být Československá armáda připravena.20 Mnichovská krize 

přišla o dva roky později. Po uzavření polsko-německého paktu v roce 1934 

předpověděl, že tímto krokem dalo Polsko Německu výhodu, která bude proti Polákům 

později využita.21 Polská krátkozrakost se projevila v roce 1939. V odpovědi na britsko-

francouzský plán z 18. září 1938 varoval před tím, že se jedná o první krok k úplnému 

ovládnutí Československa Hitlerem.22 Březnové idy 1939 mu daly za pravdu. Při prvních 

informacích o připravované mnichovské konferenci pronesl generálům proroctví 

o nevůli západních mocností bojovat: „Nechtějí nyní bojovat společně a s námi a za 

lepších okolností; budou musit bojovat těžce a za nás, až my bojovat nebudeme moci.“23 

Toto jsou pouze některé Benešovy prognózy, které se vyplnily. V čem však spočívaly 

Benešovy schopnosti předpovídat mezinárodní vývoj? K odpovědi na tuto otázku je 

potřeba podívat se na Benešovo vnímání politiky. 

 Beneš totiž politiku považoval za „skutečnou vědu a za speciální vědeckou 

činnost“. Politika podle něj představovala pole, na kterém se měly uplatňovat 

sociologické teorie. Zároveň se ve svých úvahách o politice dotýká pragmatismu – politik 

by dle jeho slov měl být schopen rozpoznat „co v daném okamžiku a poměrech je a co 

není politicky možné“. Pro politika, který je demokratický, je základním pilířem mravenčí 

práce.24 Je těžké nevidět v Benešově popisu základních či potřebných charakteristik 

politiky a demokracie popis jeho samého. Beneš byl sociologem, pragmatikem a jeho 

mravenčí píli by nezpochybnil ani jeho největší nepřítel. Sám se navíc považoval za 

realistu. Vlastní rozhodnutí považoval za racionální, oproštěné od emocí. Masarykův 

                                                             
20 Edvard Beneš, Paměti I: Mnichovské dny (Praha: Academia, 2007), 127. Nutno dodat, že i Hlavní štáb 

československé branné moci vyvodil z vývoje ženevské odzbrojovací konference stejné závěry jako Beneš 

již v jejím průběhu. Viz Karel Straka, „S cílem jednotného usměrnění všech sil: Činnost vlády a nejvyšší 

Rady obrany státu v letech 1932-1938“ (doktorská disertace, Univerzita Karlova v Praze, 2007), 76. 
21 Edvard Beneš, Paměti III: Dokumenty (Praha: Academia, 2007), 25-27. 
22 Beneš, Paměti I, 336-337. 
23 Ibid, 395. 
24 Edvard Beneš, Demokracie dnes a zítra (Praha: Čin, 1946), 273-282. 
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realismus pro něj nebyl dost realistický, jak dokládá Jaroslav Werstadt. Beneš v něm 

viděl příliš prvků romantismu – tedy citu. Masaryk Beneše v jeho snaze o co nejstřízlivější 

realismus označil za romantika realismu.25 Tyto charakteristiky Benešova přístupu 

k politice a životu v něm umocňovaly víru ve vlastní schopnosti. Úspěchy, kterých 

dosahoval, ho utvrzovaly ve správnosti svého přístupu – co ale jeho neúspěchy? 

Nezdary, které jeho politické působení považoval ex post za dílčí úspěchy: Mnichovská 

dohoda byla dle pozdější Benešovy interpretace jen strategickým ústupem na cestě 

k dalšímu velkému vítězství. Rozbití československého státu 15. března 1939 vnímal jako 

příležitost k odhalení skutečných záměru nacistického Německa a k novému boji za 

obnovu Československa v jeho předmnichovských hranicích. Podobných příkladů je více, 

nicméně Benešovo vnímání tragických událostí nepochybně souviselo s jeho 

optimismem. 

Slovy Eduarda Táborského: „Jedním rysem Benešovy povahy, který pronikal do 

jeho politických analýz, hodnocení a do jeho rozhodování během kritické dekády 1938-

1948, byl optimismus.“26 

Beneš svůj optimismus popisoval tak, že i kdyby stál před nemožným cílem, vždy 

by věřil v možnost zvratu a konečného vítězství. Příčina této vlastnosti byla u Beneše 

empirická: „Tomu, že jsem si osvojil takový postoj k věcem, přisuzuji řadu politických 

úspěchů, jež se mnohdy zdály nad lidskou představivost.“27 

Werstadt o Benešově optimismu v roce 1937 napsal, že je založen na přesném 

pozorování a správném hodnocení poměrů a že se nikdy neopíral o iluze.28 Škoda, že 

tento český historik nemohl po únoru 1948 publikovat. Přehodnotil by své stanovisko ve 

světle poválečného politického vývoje? Milan Hauner totiž považuje právě Benešův 

optimismus za příčinu některých jeho chybných rozhodnutí: „Velkým mankem Benešovy 

diagnózy byla jeho přemíra optimismu, pokud se týče politiky kolektivní bezpečnosti, 

a jeho osudové podceňování Stalinova cynismu.“29 Táborský však dokládá, že přestože 

                                                             
25 Jaroslav Werstadt, Osobnost Edvarda Beneše (Praha: Společnost Edvarda Beneše, 2006), 20-21. 
26 Táborský, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, 37. 
27 Ibid, 38. 
28 Werstadt, Osobnost Edvarda Beneše, 30. 
29 Milan Hauner, „Ke vzniku rukopisu Jana Opočenského ‚Presidentův pobyt ve Spojených státech 
amerických‘ “ in Milan Hauner, et al., eds., Formování československého zahraničního odboje v letech 
1938-1939 ve světle svědectví Jana Opočenského (Praha: Arenga, 2000), 38. 
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Beneš byl optimistou, nebyl naivním člověkem. Tvrdí, že Beneš svůj optimismus využíval 

jako nástroj k povzbuzení morálky ostatních politiků, diplomatů, svých krajanů a vlastně 

všech, se kterými sdílel politické cíle.30 Ke stejnému závěru dochází i Jindřich Dejmek.31 

Tento jev dokládá mimo jiné i autor Pierre Crabitès, který napsal: „To, co (Beneš) udělal 

z ničeho, posiluje v nás náš optimismus.“32 

Je tedy vidět, že optimismus představoval významnou charakteristiku ve větší 

části Benešova politického působení. Zároveň to vysvětluje Benešovu tendenci 

k pozitivním prognózám. Jeho až mýtická prozíravost je vlastně výsledkem jeho 

optimismu. Vždy se totiž snažil přesvědčit své spolupracovníky o tom, že to dopadne tak, 

jak to předpovídá. A když zrovna nějaká předpověď nevyšla, přišel Beneš hned s další, 

která opět předpokládala pozitivní zvrat událostí. 

 Beneš mimo jiné ve svých tezích v podstatě legitimizoval svou osobu jako tu 

nejkompetentnější k vytváření politiky. Táborský k tomu píše: 

„Benešův sklon pracovat sám a spoléhat se především na sebe pramenil do 

značné míry z nevalného mínění, které měl o ostatních českých a slovenských politicích 

včetně těch, kteří s ním tvořili vládu. (…) Při nevalném mínění, které měl Beneš o svých 

ministrech, bylo jedině logické, že raději vyřizoval všechny důležitější záležitosti sám, 

protože věřil, že cokoliv, co se týká politiky, zařídí lépe.“33 

Málokdy totiž v jeho Pamětech vidíme, že by své pohledy konfrontoval s jinými, 

že by důkladně rozvíjel alternativy ke svým rozhodnutím. Občas sice zdůvodňuje své 

rozhodnutí poukázáním na absenci lepších alternativ, ale v těchto úvahách nejde daleko. 

Například myšlenku vzepřít se mnichovskému diktátu a bránit se nacistickému Německu 

s podporou Sovětského svazu opouští, protože se domnívá, že by to strhlo západní 

mocnosti na stranu nacistického Německa z obavy z bolševismu. Vůbec ale nebere 

v potaz zprávy československého velvyslance ve Francii Štefana Osuského, který měl 

spolehlivé informace o případné demisi pěti členů francouzské vlády.34 Tyto skutečnosti 

                                                             
30 Táborský, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, 38, 40. 
31 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 197. 
32 Cit. z Werstadt, Osobnost Edvarda Beneše, 89. 
33 Táborský, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, 47. 
34 Milan Hauner, „Předmluva: Mnichovské dny a Edvard Beneš“ in Beneš, Paměti I, 19. Navíc sám Beneš 
v korespondenci s Ladislavem Rašínem uvádí, že francouzský lid by byl ochoten za Československo 
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dokazují nejen politickou podstatu Benešových pamětí a časté hodnocení jeho vlastních 

úvah a rozhodnutí ex post, ale také jeho víru ve správnost vlastních interpretací 

mezinárodního dění.35 To představuje výchozí bod při zkoumání jeho zahraniční politiky 

v letech 1938-1948. Zahraniční politiku vytvářel na základě vlastní interpretace 

mezinárodních událostí a vývoje. V těchto interpretacích však vycházel ze svých 

vlastních teorií o politice, ať už zahraniční či vnitřní. To přirozeně vede k otázce, jak 

Beneš vnímal Sovětský svaz politicky či vědecky,36 ke které se dostanu v další kapitole. 

K této charakteristice je potřeba zmínit, že základním pilířem Benešova 

politického působení bylo podřízení všech činností a rozhodnutí zájmům státu. Milan 

Hauner sice tvrdí, že „Beneš sloužil především sám sobě a svým zafixovaným ideám 

o tom, co je optimální pro Československo“.37 Jeho výrok však lze interpretovat dvěma 

způsoby. Jedním z nich je, že Beneš v první řadě upřednostňoval zájmy své a pak až státu. 

Pokud ale vezmeme v potaz jeho víru ve správnost vlastní politiky díky vědeckému 

postupu a leitmotif jeho života – zabezpečení státu před vnějšími nepřáteli (které 

definoval podle svého úsudku), můžeme říci, že se oba zájmy v jeho osobě slučovaly. 

Sebevědomí a autorita, se kterými přistupoval ke své politické činnosti a ke svým 

rozhodnutím, neměly svůj původ v egocentrismu, ale, jak již bylo výše zmíněno, v důvěře 

ve vlastní schopnosti založené na vytrvalé a důsledné vědecké činnosti. Dokázal to 

v mnohých momentech, kdy upřednostnil zájem státu před získáním vlastní prestiže, 

úspěchu či slávy. V srpnu 1935 odmítl výzvu Společnosti národů, aby předsedal 

mimořádnému shromáždění, které mělo hlasovat o sankcích Itálie kvůli etiopské krizi.38 

Po Mnichovské dohodě abdikoval a neustále se ve svých myšlenkách zabýval správností 

svého postupu v mnichovské krizi.39 V období od jeho abdikace 5. října 1938 až do 15. 

března 1939 projevil velkou disciplínu, když nereagoval na útoky proti své osobě, ve 

                                                             
bojovat, ale politici mu to neumožnili. Pokud v to věřil, měly by s tím jeho úvahy o odmítnutí 
mnichovského diktátu přirozeně počítat. Absence „karty“ francouzského lidu v těchto úvahách znamená 
buď, že se v dopisu snažil antagonizovat francouzskou vládu nebo (pravděpodobněji) to, že v době přijetí 
Mnichovské dohody neuvažoval o možnosti jakéhosi pročeskoslovenského „převratu.“ Viz Beneš, Paměti 
III., dok. 85, 1938, 7. listopadu, Praha – dopis L. Rašína E. Benešovi a jeho odpověď, 275. 
35 K tomu je potřeba dodat, že ve věci Osuského samozřejmě mohla přispět i nedůvěra, kterou Beneš 
k československému vyslanci choval. Viz Hauner, „Ke vzniku rukopisu Jana Opočenského“, 23. 
36 V Benešově slovníku se jedná o totéž viz výše. 
37 Hauner, „Ke vzniku rukopisu Jana Opočenského“, 21. 
38 Antoine Marès, Edvard Beneš od slávy k propasti: Drama mezi Hitlerem a Stalinem (Praha: Argo, 
2016), 167. 
39 Jan Opočenský, „Presidentův pobyt ve Spojených státech amerických“ in Hauner, Formování, 76. 
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kterých byl označován za hlavního a jediného viníka mnichovské katastrofy, přestože 

věřil, že za přijetí Mnichovské dohody byla formálně odpovědná československá vláda 

a chybná politika appeasementu.40 Sám neútočil, a dokonce vyzýval své příznivce, aby 

neútočili na Francii a Velkou Británii v souvislosti s jejich rolí v Mnichovské dohodě. 

Přestože se mohl bránit, nečinil tak proto, aby nekomplikoval situaci pomnichovského 

Československa. Veřejně se nevyjadřoval a snažil se neupoutávat na sebe příliš 

pozornosti.41 

To vše hovoří o Benešově schopnosti sebezapření v momentech, kdy věřil, že to 

prospěje státním či národním zájmům. Proto se domnívám, že Benešův autoritativní 

přístup k zahraniční politice nelze jednoduše označit za egocentrický. Beneš se 

nepovažoval za „nástroj“ prozřetelnosti, ale za člověka, kterého činily jistým způsobem 

„nadřazeným“ výsledky jeho vědecké činnosti. Zároveň však ani nemohu říci, že 

egocentrismus není v Benešově osobnosti přítomen. Lze však uvést jeden z Benešových 

výroků, kterým se právě vyjadřuje k problematice vůdcovství a egocentrismu 

v demokraciích: „Někteří chtějí vládnouti a míti moc z přirozeného egoismu více méně 

vulgárního; je však také mnoho ambice k vedení a ve vedení lidsky oprávněné a mravně 

odůvodněné.“42 

S Benešovým autoritativním přístupem však souvisí právě i síla či kompetence 

ostatních vedoucích představitelů Československa.43 Už v mnichovské krizi na sebe vzal 

veškerou odpovědnost a v kritických rozhodnutích de facto jednal místo předsedy vlády 

či ministra zahraničí.44 Vláda také následovala jeho doporučení, když se podvolila 

mnichovskému diktátu. Lze však v těchto případech činit Beneše jediným odpovědným 

za tato rozhodnutí? Podobná situace je i v případě zahraniční politiky po Mnichovské 

dohodě. Můžeme opět říci, že v těchto letech vzal odpovědnost do svých rukou, ale 

existovala v té době alternativa? Exilových center se vytvořilo několik, ale každé mělo 

svá specifika a ani jedno z nich nemělo před začátkem druhé světové války tak širokou  

                                                             
40 Beneš, Paměti III., dok. 85, 1938, 7. listopadu, Praha – dopis L. Rašína E. Benešovi a jeho odpověď, 274-
275. 
41 Marès, Edvard Beneš, 216-218. 
42 Beneš, Demokracie dnes a zítra, 284. 
43 O to se mimo jiné sám zasloužil, když při svém politickém působení nevytvořil podmínky pro přípravu 
další generace schopných a zodpovědných politiků, diplomatů a státníků viz Táborský, Prezident Beneš 
mezi Západem a Východem, 48. 
44 Robert Kvaček, Poslední den: Mnichov – Praha, konec září 1938 (Praha: Epocha, 2018), 119-120. 
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a všestrannou podporu jako Edvard Beneš. I vojáci, kteří ho proklínali za jeho počínání 

v Mnichovské dohodě, ho nyní považovali za jediného možného vůdce zahraničního 

odboje.45 Proto došlo „doslova za pět minut dvanáct“ k dočasnému sjednocení 

československého odboje pod Benešovým vedením před začátkem druhé světové 

války.46 

Milan Hauner k Benešově roli v československém exilu píše: „Vytvořil kolem sebe 

v exilu atmosféru, v níž kromě jeho vlastního programu neexistovala možnost kritické 

analýzy.“47 Dovolím si tvrdit, že je to silně zjednodušené tvrzení. V československém 

exilu bylo mnoho vlivných a zkušených politiků, kteří zároveň nebyli slepými 

následovníky Beneše – Štefan Osuský, Milan Hodža, Rudolf Bechyně. Druhý 

československý prezident je však dokázal z počátku přimět ke spolupráci. Benešovi 

oponenti však v průběhu exilu ztratili vliv a často rezignovali na své pozice v prozatímním 

státním zřízení. Za hlavní příčinu lze považovat rozpory v prioritách a cílech mezi nimi 

a zastánci Benešovy politiky. Zatímco Beneš a jeho křídlo mělo jediný cíl: obnovu 

republiky a její zajištění proti dalším hrozbám ze strany Německa, obsahovaly cíle jeho 

protivníků například řešení slovenské otázky a případného federativního uspořádání 

republiky.48 Nejednalo se tudíž o jednoduchého diktátora, který by dával rozkazy a náhle 

prováděl čistky ve vedení. Ve svých myšlenkách a strategiích využíval racionální 

argumentaci, kterou dokázal přesvědčit i mnoho svých odpůrců. Beneš však ve své 

racionalitě nikdy nedokázal počítat s tím, co vnímal jako iracionální. Chování Francie 

a Velké Británie ho v krizovém roce 1938 zaskočilo. Byl přesvědčen o chybnosti jejich 

postupu, a proto až do poslední chvíle nevěřil, že Československo obě mocnosti opustí. 

V životě ho však čekalo ještě jedno velké zklamání, které tentokrát mělo přijít z východu. 

Dokázal však někdo Beneše upozornit na hrozby plynoucí z prosovětského postoje 

racionální argumentací, kterou druhý československý prezident respektoval ze všech 

nejvíce? Tato otázka souvisí s cílem mé diplomové práce a v průběhu práce se na ni 

pokusím najít odpověď.  

                                                             
45 Hauner, „Ke vzniku rukopisu Jana Opočenského“, 34. 
46 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 223. 
47 Hauner, „Ke vzniku rukopisu Jana Opočenského“, 62. 
48 K tomuto tématu více viz Jan Kuklík a Jan Němeček, Proti Benešovi! Česká a slovenská protibenešovská 
opozice v Londýně 1939-1945 (Praha: Karolinum, 2004). 
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2. Salus rei publicae 

 Okolnosti po Mnichovské dohodě přiměly Edvarda Beneše, aby 5. října 1938 

abdikoval na prezidentský úřad. V této souvislosti je známý citát Hermanna Göringa: 

„Mit Beneš werden wir nicht verhandeln.“ Němci si de facto vymohli Benešovu abdikaci. 

Velkou měrou tomu přispěli i čeští politici a generálové, kteří Beneše vinili z mnichovské 

katastrofy a jeho odchod si tak přáli nejen kvůli německému nátlaku.49 Blaho státu stavěl 

nad své osobní zájmy, a proto se těmto proudům podřídil. Dle svých slov plánoval po 

svém odchodu do ústraní Sezimova Ústí zůstat v Československu alespoň do 28. října 

1938. To však opouští o necelý týden dříve na naléhání svého synovce a 22. října se 

vydává do Londýna. Ještě předtím však stihne předat instrukce svým politickým 

přátelům – Drtinovi, Smutnému, a dalším. Beneš ve svém přesvědčení, že zábor Sudet 

Hitlera nezastaví, vyzývá dotyčné, aby byli připraveni na odbojovou činnost hned, jak 

bude válka zahájena. Mají si uchovat své pozice,50 aby později mohli vytvořit základ 

vnitřního odboje. Zároveň si uložil povinnost nevystupovat veřejně politicky do doby, 

než bude všem jasné, že vypukne válka.51 Prokop Drtina sice dokládá, že Beneš podobné 

instrukce dal, zároveň ale uvádí, že si Beneš nebyl jist, zda dojde k válce, nebo k revoluci. 

Také potvrzuje Benešovu vůli neangažovat se veřejně politicky, aby nekomplikoval 

situaci pomnichovského Československa.52 Tento svůj příslib rozvádí i v dopisu 

z 3. listopadu 1938 svému bratrovi Vojtovi, kdy dokonce říká, že pokud nedojde k nějaké 

změně vývoje, nevylučuje ani možnost, že by zůstal v exilu už navždy.53 Později 

v polovině listopadu ve svém dopisu Ladislavu Rašínovi zmiňuje i třetí alternativu 

k pomnichovskému vývoji, a to pokračování napjatého stavu, kdy nebyla ani válka, ani 

mír. Tu pochopitelně považoval za nejhorší pro Československo, jelikož v sobě 

obsahovala nemožnost revize Mnichovské dohody v krátké době.54 

                                                             
49 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 180-181. 
50 K tomu je třeba říci, že rezignaci Jana Masaryka na pozici vyslance ve Velké Británii se nijak zabránit 
nesnažil nebo o tom alespoň ve svých Pamětech nepíše. Je tedy otázkou, jak důrazně dbal na sledování 
politiky „neskládání funkcí“. 
51 Beneš, Paměti II.: Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství (Praha: Academia, 2007), 59-62. 
52 Drtina, Československo můj osud I., 268-269. o alternativě k válce – revoluci psal později i Ladislavu 
Rašínovi viz Beneš, Paměti III., dok. 85, 1938, 7. listopadu, Praha – dopis L. Rašína E. Benešovi a jeho 
odpověď, 283. 
53 Beneš, Dopisy bratru Vojtovi 1938-1944, dopis z 3. listopadu 1938, 14-15. 
54 Beneš, Paměti III., dok. 85, 1938, 7. listopadu, Praha – dopis L. Rašína E. Benešovi a jeho odpověď, 283. 
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 Benešovy instrukce, aby si jeho stoupenci zachovali své pozice, ze kterých by se 

později mohl stát základ odboje, dokládá i zpráva z 23. října 1938 Andora Henckeho, 

který vedl německou misi v Praze. Podle něj se do důležitých oficiálních pozic 

v posledních měsících dostali stoupenci druhého československého prezidenta 

a vzhledem k slabosti pomnichovské vlády budě těžké se jich rychle zbavit.55 

 Beneš věřil, že Hitler po Mnichovu upře svůj zrak na svého východního souseda. 

Útok na Polsko dle svých vlastních slov čekal v létě 1939, ještě před definitivním 

zničením „zbytkového“ Československa.56 Proto bylo jeho záměrem připravit se na vstup 

do války na straně Polska, Francie a Velké Británie. Předpokládal, že i v této eventualitě 

se nepodaří Československo udržet, a počítal s ústupem vlády a částí armády do 

sousedních států.57 Znalý exilový odbojář proto hned po svém odchodu podnikal kroky, 

kterými pomalu připravoval půdu pro příští boj. Jednalo se však o aktivity, které nebyly 

veřejně vidět. Beneš se snažil dostát své proklamaci, že se bude vyhýbat politické 

činnosti, která by mohla být na škodu vládě Československa. První z těchto aktivit bylo 

převedení značného finančního obnosu do britských bank. Zároveň udržoval styky 

s vyslanci Janem Masarykem a Zdeňkem Fierlingerem, důstojníky Josefem Eretem 

a Josefem Kallou. Obnovil také styky s tradičními přáteli Československa – Robertem 

W. Seton-Watsonem a Henrym W. Steedem58 a také s britskými odpůrci politiky 

appeasementu – mezi nimi i bývalým ministrem zahraničí Anthony Edenem.59 

 Poprvé60 předložil obsáhlejší náčrt budoucí strategie ve své zprávě „přátelům do 

vlasti“. Dle svých předchozích předpovědí doufal v začátek války ještě před úplným 

zničením Československa. To mělo maximálně využít své neutrální situace. V rámci 

možností tak mělo uspokojovat pouze ty nejnutnější německé požadavky do doby, než 

by se vývoj války vyjasnil. Ve vítězství západních demokracií sice věřil, ale domníval se, 

                                                             
55 Zeman a Klimek, The Life of Edvard Beneš, 143. 
56 Jsem si vědom, že se v říjnu změnil oficiální název Československa na Česko-Slovensko, ale vzhledem 
k tématu práce a cíli této kapitoly to není příliš podstatné. Proto budu i v této kapitole referovat 
o Česko-Slovensku, jako o Československu. Více viz Jan Křen, Dvě století střední Evropy (Praha: Argo, 
2005), 443. 
57 Beneš, Paměti II., 67-68 
58 Je však potřeba říci, že Watson i Steed v té době už neměli žádný politický vliv – viz Zeman a Klimek, 
The Life of Edvard Beneš, 145. 
59 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 185, 188, 191. 
60 Stručně však tento postup vylíčil již v dopise bratru Vojtovi ze 3. listopadu 1938 viz Beneš, Dopisy 
bratru Vojtovi, 15. 
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že bez účasti Spojených států k němu nedojde. Nedokázal však předpovědět, kdy 

k americké intervenci dojde. Proto měla být sledována politika neutrality i s ohledem na 

to, aby nebyla československá společnost rozdělena. Považoval totiž za důležité, aby 

v momentě, kdy dojde k válce, byla země jednotná. Předpokládá, že nepochybně dojde 

k zahraniční akci, která však musí být koordinována tak, aby nekomplikovala postavení 

národa. Zároveň vyzývá k optimismu. Přestože předpovídá okupaci, věří, že 

Československo a československý národ vyjde z nadcházejícího konfliktu silnější a díky 

své zralosti a vyspělosti rychleji nežli ostatní. Zároveň v tomto prohlášení opouští 

možnost samovolné revoluce diktatur. Ke změně poměrů by podle Beneše bylo 

zapotřebí vnějšího zásahu.61 

 Ještě širší úvahy obsahovala Benešova zpráva svým stoupencům, kterou do Prahy 

zaslal prostřednictvím Jaroslava Drábka koncem ledna 1939. Je přesvědčený, že vítězství 

Německa není možné. „Budou moc vyhrávat, ale nakonec [vyhrají] Spojené státy 

a Rusko.“62 Dosud obsahovaly jeho zprávy trio – Velká Británie, Francie a Spojené státy. 

Poprvé zahrnuje i Sovětský svaz a ve svých úvahách o poválečné Evropě je přesvědčený, 

že východní velmoc značně nabyde na vlivu. I proto připouští ztrátu Podkarpatské Rusi 

ve prospěch sovětské Ukrajiny spolu s přesunem hlavního města blíže ke Slovensku, čímž 

by bylo přesunuto těžiště státu více na východ a podmínky pro spojenectví se Sovětským 

svazem by byly lepší. Zároveň počítá s revizí Mnichovské dohody, ale ne úplnou – 

Německu měly zůstat výběžky a část pohraničí. Vylučuje také jakoukoliv užší poválečnou 

spolupráci s Polskem.63 

 Přestože se v obou zprávách dotýká zahraniční politiky Československa, měly 

zcela jiný charakter. Zatímco zpráva „přátelům do vlasti“ byla určena širšímu publiku, 

dopis odeslaný prostřednictvím Drábka byl určen pouze Benešovým stoupencům.64 

Pokud se podíváme na témata, jichž se Beneš ve druhém dopisu dotýká, není pochyb 

o důvodu, proč není tento dokument součástí Pamětí. Připouští zde totiž postoupení 

                                                             
61 Beneš, Paměti III., dok. 88, 1939, 27. ledna, Londýn – Benešův vzkaz přátelům do vlasti, 291-294. 
62 Cit. z Hauner, „Předmluva k Benešovým Pamětem II.“ in Beneš, Paměti II., 16. 
63 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 196-197. 
64 Na rozdíly mezi oběma zprávami upozorňují i Zeman s Klimkem viz Zeman a Klimek, The Life of Edvard 
Beneš, 145. 
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Podkarpatské Rusi Sovětskému svazu,65 jejíž náhlá anexe v průběhu války ho nicméně 

zaskočila.66 Zároveň nepočítá s československo-polskou spoluprací, přestože v průběhu 

války jednal o možnosti československo-polské konfederace a před koncem války 

považoval přátelství s (komunistickým) Polskem za jeden z pilířů zahraniční politiky.67 

 V průběhu svého prvního londýnského pobytu dostál svému slibu neangažovat 

se politicky. Odmítal žádosti žurnalistů o poskytnutí materiálu k československé krizi 

a Mnichovské dohodě. Dokonce se pustil do soudního sporu ohledně vydání rukopisu 

autobiografického charakteru, který měl dle smlouvy dodat prostřednictvím žurnalisty 

Haytera Prestona nakladatelství Routledge.68 Beneš si pravděpodobně vydání 

„uspěchaného rukopisu“ rozmyslel. Soudní spor sice nakonec vyhrál, ale celá aféra se 

dostala do novin a pro Beneše představovala nejen chybu, ale i dva ztracené měsíce, 

které mohl věnovat přípravě na přednášky ve Spojených státech.69 V dodržování jeho 

slibu ho mimo jiné udržovaly i výzvy z vysoce postavených britských kruhů, které si 

nepřály politickou aktivitu bývalého československého prezidenta.70 Je však potřeba 

upozornit na to, že se v první řadě jednalo o Benešovu iniciativu. Foreign Office 

Benešovo „mlčení“ sice vítal, nikdy to po něm však oficiálně nepožadoval.71 Německá 

vláda se Beneše také snažila umlčet, když hrozila, že obsadí zbytek Československa, 

pokud se bude ve Spojených státech a Velké Británii politicky angažovat.72 

 Z jeho dopisů je však patrné, že nad zahraniční politikou tehdejšího 

Československa, ale i budoucího poválečného státu, přemýšlel. A nejen to, 

prostřednictvím svých dopisů se snažil působit svým vlivem na adresáty k následování 

jeho návrhů, které předkládal na základě vlastních rozborů mezinárodní situace.  

V zásadě se už v této době snažil profilovat do role exilového vůdce. Jeho politický vliv 

na dění v Československu byl však vzhledem k vládě agrárníků v čele s Rudolfem 

                                                             
65 Beneš tyto návrhy činil sovětským představitelům poměrně často – viz Milan Hauner, „Předmluva 
k Benešovým Pamětem II.“, 24. 
66 Původně zamýšlel otázku Podkarpatské Rusi vyřešit referendem. Později o referendu nemluvil, i tak 
ale předpokládal, že nejvýchodnější část Československa bude restituována pod československou 
administrativou, a poté by mohla být předána Sovětskému svazu, viz ibid, 23, 39. 
67 Ibid, 33. 
68 Rukopis byl ztracen viz ibid, 11. 
69 Hauner „Rekonstrukce Benešových Mnichovských dnů“ in Paměti I., 31-32. 
70 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 187. 
71 Smetana, In the Shadow of Munich, 159. 
72 Marès, Edvard Beneš, 218. 
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Beranem, snažící se najít modus vivendi s nacistickým Německem, omezený. I tak ale 

v jeho úvahách můžeme spatřovat zárodky budoucí zahraniční politiky. Začal klást do 

popředí Sovětský svaz spolu se Spojenými státy americkými. Velkou Británii a Francii tak 

v zásadě posunul na druhou kolej. Příčinou s největší pravděpodobností byla ztráta víry, 

že by obě evropské mocnosti byly v budoucnu schopné a ochotné zajistit československé 

zájmy. I to může být důvodem, proč ve svých poválečných plánech mluví o spojenectví 

se Sovětským svazem nikoliv o tradičním svazku s Francií. Byl tento obrat motivován 

mnichovskou „zradou“ či „traumatem“? Nebo se jednalo o čistě pragmatickou změnu 

slabšího spojence za silnějšího? Podle dostupných důkazů a svědectví se přikláním na 

stranu druhou. Přestože se Beneš zajisté cítil být zrazen Francií, nedělal si však podle 

dobových dokladů žádné iluze o případné sovětské pomoci. Už ve svém dopisu Ladislavu 

Rašínovi z druhé poloviny listopadu 1938 připustil, že sovětská pomoc v případné válce 

byla nejistá.73 Nejednalo se o ojedinělé vyslovení pochybností. Existuje i svědectví 

novináře Ivana Herbena, kterému měl Beneš v srpnu 1945 v emotivní konverzaci 

dokonce údajně říci, že má důkazy o tom, že Sovětský svaz neměl vůbec v plánu proti 

případné německé agresi zakročit a celá jejich ochota spočívala ve snaze získat 

mezinárodní kredit.74 To, že část textu s pochybnostmi o sovětské pomoci ve zveřejněné 

verzi dopisu určenému Rašínovi vynechal, přidává na autentičnosti Benešových obav. 

 Začátkem února Beneš odplouvá na plánovanou cestu do Spojených států, kde 

měl přednášet na Chicagské univerzitě. Jeho loď doplouvá do New Yorku 9. února 1939 

a Beneše čeká překvapení v podobě velkého shromáždění novinářů a fotografů. 

Korunou jeho příjezdu pak bylo oficiální uvítání starostou metropole Fiorellem La 

Guardiou. Druhý československý prezident se však v duchu svých předchozích slibů 

snažil co nejvíce se zdržovat politických komentářů. To však nezabránilo novinářům, aby 

jeho mnohé projevy interpretovali jako kritiku západních demokracií v Evropě.75 Situaci 

však zásadně změnily březnové idy 1939. Beneš byl rozbitím zbytku československého 

státu šokován, sám očekával, že po Mnichovské dohodě Hitler obrátí svou pozornost na 

východ. Tento zvrat mu nicméně uvolnil ruce. Necítil se být vázán svými předešlými sliby, 

                                                             
73 Beneš, Paměti III., dok. 85, 1938, 7. listopadu, Praha – dopis L. Rašína E. Benešovi a jeho odpověď, 280. 
74 Smetana, Ani vojna, ani mír, 48. 
75 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 198. 
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že se nebude angažovat politicky, aby nekomplikoval situaci pomnichovské vládě. Druhý 

odboj tedy mohl začít.76 

  

                                                             
76 Beneš, Paměti II., 76. 



21 
 

3. Benešovy politické a teoretické úvahy 

Benešovo vnímání politiky jako pole pro uplatnění sociologických teorií 

představuje pro tuto práci další nemalou výzvu. Jak dle svých teorií vnímal demokracii, 

socialismus a Sovětský svaz? Bez odpovědi na tuto otázku by byly závěry analýzy jeho 

zahraniční politiky neúplné. 

Beneš své úvahy o socialismu a jeho uplatnění v Sovětském svazu rozvíjí ve svých 

Pamětech. Ucelený výklad však poskytl ve svých přednáškách na univerzitě v Chicagu při 

svém pobytu ve Spojených státech v roce 1939. Tyto přednášky byly později vydány 

v publikaci Demokracie dnes a zítra a podle Jindřicha Dejmka představují vrchol 

Benešových politických a teoretických úvah.77 Původně byla publikace vydána v roce 

1939, poskytuje tedy cenný pohled do teorií a úvah druhého československého 

prezidenta. Skutečnost, že tyto teze byly koncipovány bez ohledu na vývoj druhé světové 

války, nám dává možnost nahlédnout do Benešových dobových úvah. Jeho práce totiž 

není tolik politicky motivována jako jeho Paměti, ve kterých legitimizuje prosovětskou 

orientaci jím prosazované zahraniční politiky. 

V následujících podkapitolách budou analyzovány Benešovy úvahy o demokracii 

a socialismu. Týkají se spíše vnitřní politiky, ale souvisí přímo s teorií konvergence – tedy 

teorie soužití nebo koexistence demokratických státu se Sovětským svazem, a proto je 

nelze opomenout, přestože je práce zaměřena na zahraniční politiku. 

3.1 Demokracie 

Demokracii78 charakterizuje Beneš jako spirituální. To hlavní v demokracii 

představuje duše. Demokraté podle Beneše docházejí k náboženské koncepci života, ať 

už je to idealismus, dualismus, panteismus nebo víra v Boha. Jelikož jsou však v životě 

důležité i materiální věci, provází život demokratů hledání jakési syntézy duchovních 

a materiálních hodnot. Obě tyto hodnoty totiž určují postavení jedince ve společnosti. 

To vede jednotlivce v demokracii k soupeření o politickou a materiální moc. Beneš proto 

označuje demokracii za systém individualistický. Lidská bytost je totiž v demokracii tím 

                                                             
77 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 218. 
78 Beneš často označuje jakýsi „základní“ typ demokracie jako liberální či buržoasní nebo dokonce 
liberálně buržoasní. Všechna označení definují podle Benešova slovníku totéž. 
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nejdůležitějším subjektem. Na druhém místě se nachází společnost, která je 

reprezentována všemi jednotlivci a státem.79 

Dále považuje Beneš demokracii za evolucionistickou: 

„Demokracie je režim, který je stále ve vývoji a v pohybu, který se stále 

přizpůsobuje novým poměrům, přeměňuje a zdokonaluje.“80 

Jako živý organismus se demokracie na základě zkušeností a potřeb vyvíjí a bere 

si i prvky z jiných systémů, pokud neodporují jejím teoretickým zásadám.81 

Beneš definuje jednu z evolučních fází demokracie jako fázi kapitalistickou. Jejím 

typickým rysem podle Beneše je soustředění politické moci v rukou majitelů výrobních 

prostředků. To má za následek, že nižší společenské třídy jsou ekonomicky závislé na vůli 

těch majetných. Individuální vlastnictví v této kapitalistické fázi demokracie je, bez 

ohledu na to, jak ovlivňuje ostatní, zcela respektováno. Jednotlivci tak mohou vlastnit 

neomezené množství výrobních prostředků, mohou s nimi nakládat tak, jak chtějí, 

a zároveň stanovovat pracovní podmínky dělníků u nich pracujících dle své libosti.82 

Za další evoluční fázi demokracie považuje Beneš demokracii socialistickou.  

Zásadní změnou oproti fázi kapitalistické je přístup k majetku. V demokracii socialistické 

již dochází k určité regulaci vlastnictví. Určité podniky a veřejné služby jsou v této formě 

zestátněny k benefitu většinové populace. Zároveň dochází k centralizaci ekonomického 

řízení založeného na vědeckém plánování. Obě tyto charakteristiky popírají 

kapitalistickou teorii o volném trhu.83 

3.2 Kritika demokracie – nutnost změny 

 „Ideální demokracie není a nikdy nebylo.“ Beneš věří, že ideálního stavu 

demokracie lze těžko dosáhnout, jelikož nikdy nebude moci uspokojit úplně všechny. 

Podle něj je však zapotřebí tento ideál alespoň hledat a přibližovat se k němu.84 

                                                             
79 Beneš, Demokracie dnes a zítra, 251-252, 342. 
80 Ibid, 282. 
81 Ibid, 342. 
82 Ibid, 254-255. 
83 Ibid, 255. 
84 Ibid, 282. 
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 V tomto ohledu je podle něj zapotřebí demokracii reformovat hned v několika 

směrech. Příčin je však mnohem více. V první řadě je Beneš přesvědčen o tom, že jsou 

meziválečné demokracie částečně odpovědnými za rozmach fašismu v Evropě. Podle něj 

se od roku 1932 snažily demokracie ve strachu z komunistické revoluce najít kompromis 

s fašismem: „Strach z tohoto druhu revoluce (…) je vedl sebevražedně do náručí fašismu 

a diktátorské reakce, a tím k pádu demokracie vůbec. Podle Beneše bylo však zapotřebí 

zavádět sociální a hospodářské reformy v socialistickém duchu – kolektivizace 

a znárodňování, čímž by byla uspokojena společnost a komunistické myšlenky by ztratily 

na síle a demokracie by pak mohly lépe vzdorovat fašismu. Tím, že tato opatření nebyla 

v demokraciích dostatečně prováděna, byl dle Benešových úvah ignorován socializační 

proces v demokratických společnostech.85 

 Socializační proces představuje v Benešových teoretických úvahách významný 

fenomén. Beneš tvrdí, že tento proces neustále pokračuje už od Velké francouzské 

revoluce a je výsledkem snahy čtvrtého stavu (tj. dělnictva) o sociální a hospodářské 

reformy. První světovou válkou byl značně zesílen a ve své nejradikálnější formě vyvolal 

ruskou revoluci, na jejímž konci vládla v novém ruském státě diktatura proletariátu. 

Beneš existenci socializačního procesu dokazuje na úspěších socialistických stran 

v západních demokraciích, kdy ve Velké Británii byla ustavena první socialistická vláda 

v roce 1924 a ve Francii v roce 1936.86 

 „V jistém smyslu je politická strana nutné zlo.“ Stranický systém meziválečných 

demokracií byl dalším předmětem Benešovy kritiky. Podle něj politické strany ve své 

egoistické snaze získat moc ignorovaly vyšší zájmy státu. Kvůli tomu docházelo 

k rozpolcení společnosti, rozvratu občanské morálky a korupci. Početnost politických 

stran a neustálé boje mezi nimi zároveň znemožňovaly efektivní vedení státu. 

Nedostatky tohoto stavu se naplno projevovaly v dobách krizí, napětí a těžkostí, na které 

pak stát reagoval pomalu, těžkopádně a neúčinně.87 

 Jediným východiskem podle Beneše je reformovat systém politického stranictví. 

Politické strany podle něj musí v první řadě hledět na zájmy státní a národní, až poté 

                                                             
85 Ibid, 242-245, 248, 324. 
86 Ibid, 28-31, 64. 
87 Ibid, 246-248, 296, 315. 
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mohou sledovat své osobní a stranické zájmy. Beneš věří, že k tomuto může dojít pouze 

výraznou redukcí počtu politických stran. V tomto ohledu poukazuje na příklady Velké 

Británie a Spojených států a považuje systém politického stranictví v těchto zemích za 

lepší než například u Francie – „při pádu kontinentálních demokracií po poslední válce 

přílišná početnost politických stran hrála roli velmi podstatnou“. Proto dochází k závěru, 

že by měl být počet stran v demokracii omezen na tři – stranu levice, pravice a středu. 

Všechny ostatní strany by se musely soustředit v těchto třech a případné rozdíly či spory 

by se přesunuly do vnitrostranických diskuzí. Boj mezi politickými stranami se tak 

přesune dovnitř těchto stran a nebude tolik zatěžovat fungování státu. Podle Beneše tím 

demokracie neztratí, ale naopak získá, jelikož soustavné a nekončící vytváření 

politických stran nemělo ani smysl v hájení zájmů dané skupiny obyvatel, ale spíše 

v uspokojení ambicí jednotlivců: 

 „Tvořením jepičích politických stran (na příklad nájemníků, úředníků, chalupníků  

a tak dále) se veřejný život jen atomisoval a dělo se to obyčejně jen proto, aby se projevila 

na chvíli oposice proti té které straně či tomu nebo onomu vůdci a aby se ukojila ctižádost 

nebo osobní zájmy jednoho či několika jiných politiků.“88 

 Redukce politických stran však nesmí podle Beneše být provedena způsobem, 

jakým to proběhlo v autoritativních režimech a Sovětském svazu – tedy postupným 

vylučováním politických stran, které vedlo k dominanci jedné strany. Musí být 

provedena tak, aby byly síly vyvážené. Levicová stranou by soupeřila s pravicovou, 

zatímco strana středu by obě jistým způsobem usměrňovala a zároveň působila jako 

kontrolní prvek, který by zabraňoval dominanci jedné ze dvou stran.89 

 Beneš dále v duchu jím koncipovaných evolučních fází demokracie dochází 

k závěru, že se liberální demokracie nemohou vrátit ke stavu před válkou. Hospodářské 

systémy liberálních i kapitalistických demokracií považuje za přežité. Podle Beneše se 

budou muset poučit ze svých chyb, a tím se transformovat v demokracie socialistické. 

Hlavním důvodem je jím definovaný socializační proces ve společnosti. Válka tento 

proces ještě zesílí a demokracie budou nuceny kolektivizovat a zestátňovat.90 

                                                             
88 Ibid, 305, 308, 314-315, 317-318. 
89 Ibid, 311-312, 316. 
90 Ibid, 242-244, 254-256. 
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Pokud by ovšem socializační proces nebyl respektován a demokracie by se 

nereformovaly, hrozí podle Beneše revoluce: „Už poslední válka byla ve svých důsledcích 

nejen politickou, nýbrž i sociální a mravní revolucí a celý dřívější vývoj neobyčejně 

urychlila. Druhá světová válka, jak už jsem zde zdůraznil, bude jí ještě v míře daleko větší 

a dá vývoji tomu zcela určité nové, definitivní formy.“91 

Beneš tak trvá na tom, aby se demokracie změnila – posunula směrem vlevo, 

a tím se přiblížila sovětskému systému. Tento předpoklad je podstatný pro jím 

definovanou teorii konvergence. Neméně důležité jsou pro tuto teorii jeho úvahy týkající 

se socialismu sovětského. 

3.3 Sovětský socialismus 

Sovětský socialismus je podle Beneše především materialistický a pozitivistický 

– odmítá spiritualismus. Na teoretické úrovni je založen na marxisticko-leninském 

pohledu na svět. Na prvním místě je proto vždy společnost a stát, který má určovat 

směřování společnosti na základě jejích sociálních a hospodářských potřeb. Slouží jako 

morální a duchovní vzor pro všechny jednotlivce, kteří jsou až na druhém místě. 

Jednotlivci se tudíž mají chovat podle společností definovaného vzorce. Na základě 

tohoto tvrzení označuje Beneš sovětský socialismus za „antiindividualistický“. Jedinec 

dále může být obětován, pokud to prospěje společnosti a státu.92 V tomto ohledu Beneš 

opomíjí jednu důležitou otázku – kdo určuje to, co je nejlepší pro společnost, a tím 

pádem, kdo rozhoduje, že oběť jednotlivce prospěje společnosti? V socialismu 

sovětském to byl stát, respektive nejužší vedení komunistické strany. I společnost je tak 

jistým způsobem odsunuta na další místa a na prvním místě byla především 

komunistická strana, v jejímž rozhodování nehrál život jedince jakoukoli roli. Můžeme to 

označit za deficit Benešových politických a teoretických úvah. 

Beneš však vnímá teoretické a praktické uplatněné sovětského socialismu. Rozdíl 

je především v procesu vytváření beztřídní společnosti. Prakticky totiž podle něj 

nedochází k popření práv jednotlivce na majetek, jak by plynulo z důsledného 

uplatňování marxismu-leninismu. Toto právo je naopak respektováno, i když probíhá 

                                                             
91 Ibid, 243, 257, 263-264. 
92 Ibid, 250-251. 
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snaha o kolektivizaci či zestátnění veškerého majetku. Účelem totiž podle něj je, aby 

každý měl svůj díl na majetku a nemohl být ovládán někým, kdo například vlastní nějaké 

výrobní zdroje.93 

Diktatura proletariátu, která v dané době probíhá, je podle Beneše pouze 

dočasná. Teoreticky by podle něj měla trvat do té doby, dokud by nebyla dokončena 

revoluce a vytvořena beztřídní společnost. Následně by socialismus ve své komunistické 

podobě měl přejít k demokracii socialistické. Ta by měla být mnohem demokratičtější 

a svobodnější nežli demokracie liberální. Přinášela by lidem duchovní svobodu, sociální 

a hospodářskou rovnost a chránila by je před hospodářským nátlakem, kterému jsou 

vystavování lidé v liberálních a kapitalistických demokraciích. Zároveň naznačuje, že 

v této fázi by mohlo dojít ke vzniku dalších politických stran. Beneš tak dochází k závěru, 

že Sovětský svaz se v dalších letech posune napravo. Nepovažuje to však za změnu 

systémovou, jelikož fáze diktatury proletariátu je pouze součástí socializačního procesu, 

který v sovětském systému má podle Beneše skončit právě demokracií socialistickou.94 

Dnes se nám takový závěr může zdát absurdní, jelikož trvalo necelé půl století, než 

v Sovětském svazu došlo k určité formě demokratizace. Ale ani vývoj v meziválečných 

letech a druhé světové válce nijak nesvědčil o tom, že se Sovětský svaz přiblíží západním 

demokraciím. 

3.4 Kritika sovětského systému a komunismu 

Beneš si nedělal iluze o komunismu. Často jeho praktické uplatnění v Sovětském 

svazu přirovnával k totalitním režimům v nacistickém Německu a Mussoliniho Itálii. Na 

druhou stranu však bral v potaz komunistickou tezi, v jejímž rámci měla být diktatura 

proletariátu pouze dočasná. Proto podle něj nejde zařadit komunismus do stejné 

kategorie jako fašismus a nacismus.95 

Komunisté totiž považovali za nepřátele nejen fašisty, ale i demokraty a do jisté 

míry i socialisty. Beneš to považuje za osudný omyl komunismu, který usnadnil vznik 

autoritativních režimů. K tomuto závěru dochází Beneš na základě předpokladu 

                                                             
93 Ibid, 254. 
94 Ibid, 258-260, 310-311. 
95 Ibid, 259. 
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socializačního procesu, který by postupem času změnil liberální demokracie 

v demokracie socialistické, které by pak mohly uspokojit sociální a hospodářské potřeby 

čtvrtého stavu. Komunismus se tak ve své snaze o rychlý triumf velkou měrou přičinil 

o rozmach fašismu a nacismu. V boji o moc se podle Beneše komunisté podobali 

fašistům, jelikož se upínali k demagogii a řídili se machiavelistickým heslem – účel světí 

prostředky.96 

Komunistické strany si podle Beneše začaly uvědomovat chybnost svého postupu 

mezi roky 1930 až 1932. V dalších letech zcela změnily svou politiku. Přestaly útočit na 

demokracii, zmírnily útoky na demokratické a socialistické strany, se kterými v některých 

případech i spolupracovaly, a místo prohlašování nevyhnutelnosti světové revoluce 

začaly proklamovat politiku pro zachování míru.97 

Benešova kritika sovětského systému má však jeden vážný deficit, který je ještě 

více patrný z jeho popisu fašistického a nacistického „totalismu“. Zatímco kritizuje, že se 

společenské jednoty ve fašistických a nacistických režimech dosahuje mechanicky 

s pomocí brutality a tyranie politického aparátu a dalšími mocenskými nástroji, jako 

například Gestapa a oddíly Schutzstaffel, předpokládá, že jednota v sovětské společnosti 

byla dosažena na základě společných sociálních a hospodářských zájmů.98 Určitě si 

musel být vědom odkazu sovětské tajné policie Čeky (Vserossijskaja črezvyčajnaja 

kommisija po borbe s kontrarevolucijej i sabotažem), která hrála ústřední roli v „rudém 

teroru“ v letech 1917-1922 a jejího následovníka GPU (Gosudarstvennoje političeskoje 

upravlenije), která sehrála podstatnou roli v násilné kolektivizaci. A nabízí se i příklady, 

které v té době byly čerstvější – téměř sedm set tisíc mrtvých ve velkém teroru v letech 

1937-1938, který byl důsledně prováděn NKVD (Narodnyj komissariat vnutrennich děl).99 

Pokud informacím o sovětském teroru nevěřil, měl by aspoň relativizovat svá tvrzení. Je 

ale velice pravděpodobné, že Beneš tyto skutečnosti opomíjel záměrně. Velká část 

Benešovy analýzy byla sepsána po roce 1942, kdy se již Sovětský svaz nacházel na straně 

spojenců a zároveň projevoval velkou ochotu a iniciativu v podpoře československé věci. 

Důslednější kritika sovětského systému by tak mohla mít pro Československo a Beneše 

                                                             
96 Ibid, 78-80, 84-86. 
97 Ibid, 86-87. 
98 Ibid, 261. 
99 Timothy Snyder, Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin (London: Vintage, 2011), 103-104. 
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nedozírné následky. Je však také možné, že Beneš některé negativní aspekty sovětského 

systému nevnímal, protože věřil v celkově pozitivní politický a sociální vývoj v Sovětském 

svazu. 

3.5 Teorie konvergence 

Beneš vylučuje, že by na teoretické úrovni bylo možné soužití demokracie  

a socialismu:  

 „Důsledný marxism theoreticky musí ovšem věřit v konečnou likvidaci liberální 

demokracie jako systému buržoasního kapitalismu a komunistická internacionála 

theoreticky vede a povede svůj boj o triumf beztřídní socialistické společnosti dál.“100 

Podle jeho vlastních teoretických úvah je však koexistence obou systémů 

z praktického hlediska možná. Tuto tezi zakládá na předpokládaném směřování 

demokracie a socialismu. Beneš tvrdí, že společnost již nebude akceptovat demokracie 

liberálních a kapitalistických forem a pokud se demokracie nereformuje, vypukne 

revoluce. Jediný způsob, jak tomu zabránit, je podle něj postupná socializace, která 

spočívá v kolektivizaci nebo zestátnění výrobních prostředků. Na druhé straně stojí 

sovětský socialismus, který by podle něj měl pomalu opouštět diktaturu proletariátu 

a postupně se demokratizovat. Směřování obou systému se podle Beneš protne 

v systému sociální demokracie. Na základě tohoto předpokládaného vývoje tak dochází 

k závěru, že oba systému by: „(…) mohly žíti vedle sebe bez rivalit a nepřátelství, ve 

spolupráci a ve vzájemné dohodě.“101 

Navíc podle Beneše mají demokracie i socialismus některé společné rysy, které 

dále usnadňují jejich koexistenci: „(…) uznávajíce rovnost lidí a národů, jsou 

universalistické, humanistické, internacionální a pacifistické. Uznávajíce společenství 

vědy a pravdy všem lidem a národům, jsou racionalistické a intelektualistické. Společné 

a stejné dobro všech lidí a všech národů je jim měřítkem veškeré sociální a veřejné 

morálky.“102 Cílem mojí práce není analyzovat sovětský socialismus, nicméně lze dodat, 

že v Sovětském svazu spočívala rovnost lidí a národů pravděpodobně v tom, že kdokoliv 

                                                             
100 Beneš, Demokracie dnes a zítra, 249. 
101 Ibid, 257-258. 
102 Ibid, 253. 
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bez ohledu na postavení mohl být obětován, zatímco v demokraciích probíhala alespoň 

snaha o respektování lidských či minoritních práv. 

V Benešových úvahách je dále patrný i jemu typický optimismus. Podle něj totiž 

spolupráce mezi demokraciemi a Sovětským svazem není jen správná, ale i nutná. Jeho 

kladná odpověď je tak založena jednak na teoretických úvahách, jednak na praktických 

potřebách. Tyto praktické potřeby podle něj vytváří prostředí, ve kterém se právě oba 

systémy budou sbližovat.103 K tomu je potřeba říci, že ne všechno, co se zdá být 

potřebné, zvyšuje pravděpodobnost toho, že se to stane. A zrovna Beneš měl být ten, 

který by si tuto skutečnost měl uvědomovat. Ku příkladu při remilitarizaci Porýní, při 

anšlusu Rakouska, v mnichovské krizi a mnoha dalších událostech bylo zapotřebí, aby 

Francie a Velká Británie rezolutně odmítly postupné ničení Versaillské smlouvy 

a Locarnských dohod nacistickým Německem, ale zakročily? Z toho důvodu lze říci, že se 

jednalo o jednu z Benešových prognóz značně ovlivněných jeho optimismem. 

Obecně lze říci, že Benešovy teoretické a politické úvahy koncipované 

v Demokracii dnes a zítra jsou často založené na mylných předpokladech či chybném 

vnímání situace. Přitom už v době, kdy tyto úvahy koncipoval, byly některé aspekty 

sovětského systému, které ignoroval, evidentní. Z jeho výkladu je to o to zřejmější, že 

v případě úvah o fašismu a nacismu tyto aspekty neignoruje. Například když říká, že pro 

fašismus je charakteristická diktatura vůdce – „Vůdce stejně jako stát je obklopen 

zvláštní, skoro náboženskou mystikou, sentimentální a emocionální aureolou. (…) 

(Vůdce) je poslední autoritou, jejíž slovo konečnou platností a všude rozhodne.“104 

O kultu osobnosti v souvislosti se sovětským systémem se však z Benešova výkladu 

nedočteme. Přitom Stalinův kult osobnosti byl možná ještě silnější než ten Hitlerův či 

Mussoliniho. Nabízí se ovšem i druhá interpretace, a to, že Benešova teorie konvergence 

je jakýmsi zbožným přáním – svými úvahami se pak snažil k možnosti mírové koexistence 

přispět.  
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4. Intermezzo: od zničení Československa do napadení Polska 

 „Lid český a slovenský se právě stal obětí velikého mezinárodního zločinu. Lid 

československý sám nemůže nyní protestovat a po událostech minulých měsíců nemůže 

se také sám bránit. Proto jako bývalý president Československé republiky vznáším k Vám 

tento slavnostní protest.“105 

 Těmito slovy začíná Benešova zpráva ze 16. března 1939 vedoucím 

představitelům Spojených států, Velké Británie, Francie a Sovětského svazu. Beneš se 

v protestu dovolává jejich zásahu ve smyslu článku 10 Společnosti národů, tedy hájit 

územní celistvost Československa, jakožto členské země Paktu. Zároveň všem 

připomenul garanci, kterou Československo získalo od Britů a Francouzů 

v britsko-francouzském plánu, později stvrzenou Mnichovskou dohodou současně se 

zárukami Německa a Itálie.106 

 Přestože ani jedna z velmocí německý krok právně neuznala,107 provázely 

Benešovu mysl obavy: „(…) co ostatní svět, naši lidé doma, naše zastupitelstva v cizině 

udělají! A hlavně: co se stane, jestli Hitler s další ranou proti Polsku počká a my budeme 

musit čekat na společnou válku proti Německu několik let? Vydrží naši doma to peklo, 

zůstávajíce pevni v odporu a mravně nedotčeni?“108 

 Na jednu z otázek Beneš rychle získal odpověď. Vyslanec Vladimír Hurban odmítl 

ve Washingtonu vydat úřad Němcům a nabídl Benešovi své služby. Svůj úřad nevydal ani 

Štefan Osuský v Paříži, který Beneše prozatím nechtěl uznat za vůdce odboje.109 

Podobně se zachoval i konzul v Pittsburghu Jan Papánek,110 Karel Lisický ve Velké Británii 

a po Benešově zásahu i Zdeněk Fierlinger v Moskvě.111 Fierlinger chtěl původně na 

protest proti zničení Československa rezignovat. Beneš ho však přiměl k tomu, aby 

                                                             
105 Beneš, Paměti III., dok. 90, 1939, 16. března, Chicago – Benešův telegram F. D. Rooseveltovi, N. 
Chamberlainovi, E. Daladierovi a M. Litvinovovi, obsahující protest proti okupaci českých zemí, 297. 
106 Ibid, 297-298. 
107 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 204. 
108 Beneš, Paměti II., 75. 
109 Osuský se řadil mezi největší kritiky Benešovy politiky před Mnichovskou dohodou, za kterou ho 
mimo jiné činil přímo odpovědným. Po Mnichovské dohodě dokonce požadoval vytvoření vyšetřovacího 
výboru, který měl mít za cíl určit viníka národního neštěstí. Více viz Jan Kuklík a Jan Němeček, Proti 
Benešovi!, 22. 
110 Marès, Edvard Beneš, 222. 
111 Kuklík a Němeček, Proti Benešovi!, 20. 
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nerezignoval a nevydával úřad Němcům. Argumentoval právě tím, že vyslanectví 

Československa, která nebudou předána Německu, budou symbolizovat kontinuitu 

samostatného státu. Mimo jiné ho vyzval, aby připravil sebe i Sovětský svaz na druhý 

odboj.112 Beneš považoval Fierlingerovu pozici za klíčovou, jelikož věřil, že východní 

velmoc bude spolu se Spojenými státy poskytovat československému boji za obnovu 

republiky největší podporu.113 

 V tomto ohledu zůstává Benešova koncepce stejná. Už před svým odchodem do 

Londýna instruoval své stoupence, aby zachovávali své pozice, jelikož později budou 

moci tvořit základní kámen odboje, v jehož vznik neochvějně věřil. Zároveň zde můžeme 

vidět zárodky Benešovy teorie právní kontinuity Československa. Je však patrné, že 

nebyla zcela rozvinuta, jelikož se v dopisu velmocím podepsal jako bývalý prezident. 

V Benešových Pamětech můžeme sledovat snahu o jistou manipulaci s tímto faktem. 

Sám ke svému podpisu poznamenává, že podle něj nebyla v té době situace ještě zralá 

na to, aby byl položen požadavek právní kontinuity „hned a veřejně“.114 Přitom ve svém 

projevu na Chicagské univerzitě prohlašuje, že „právně nezávislost Československa 

zničena nebyla. Udržuje se dále, žije a existuje dále“.115 Benešova teorie právní 

kontinuity tedy v této době nebyla zcela rozvinuta, přestože v Pamětech naznačuje, že 

ano. 

 Beneš se od vyhlášení Protektorátu pomalu etabloval jako vůdce zahraničního 

odboje. Benešova popularita po Mnichovské dohodě sice klesla a měl značné množství 

odpůrců, jak však dokládá historik Antonín Klimek, který je v jiných otázkách vůči 

Benešovi značně kritický, pozice i prestiž druhého československého prezidenta nebyla 

ani zlomena, ani zničena.116 Dokonce i němečtí sociální demokraté chovali k Benešovi 

velkou úctu, jak projevili ve svých reakcích na jeho abdikaci.117 Jejich podpora trvala 

i nadále, jak dokládá Ripkova zpráva Benešovi ze 6. března 1939. Ripka v ní Benešovi líčí, 

                                                             
112 Beneš, Paměti III., dok. 96, 1939, 21. března, Chicago – Benešovy instrukce vyslanci Z. Fierlingerovi, 
aby vytrval na místě, 316-317. 
113 Hauner, Formování, 201. 
114 Beneš, Paměti III., dok. 90, 1939, 16. března, Chicago – Benešův telegram F. D. Rooseveltovi, N. 
Chamberlainovi, E. Daladierovi a M. Litvinovovi, obsahující protest proti okupaci českých zemí, 298. 
115 Ibid, dok. 94, 1939, 19. března, Chicago – rozhlasový projev E. Beneše, vysílaný z University of 
Chicago, 314. 
116 Převzato z Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 186. 
117 Johann Wolfgang Brügel, Češi a Němci 1918-1938 (Praha: Academia, 2006), 652-653. 
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jak se k němu dostala zpráva o tom, že se v Sudetech objevily nápisy „Hitler nieder, 

Beneš wieder“.118 Nikdo jiný neměl tak významnou a současně všestrannou oporu:  

„Byl jediný, kdo měl plnou důvěru drtivé většiny Čechů a Slováků doma a zároveň 

byl schopen zajistit co možná nejvyšší míru jednoty v řadách československých 

emigrantů.“119 

Výzva předsedy Československé národní rady v Americe Jana Červenky a jejího 

tajemníka Josefa Červenky z 21. března 1939, aby se Beneš „ujal opět aktivně vedení 

zápasu za obnovu československé nezávislosti“, také dokládá Benešovu pozici ve složité 

době.120 Beneš tuto výzvu přirozeně přijal a začal podnikat další kroky k vytvoření 

odboje. Tou dobou se také začala rýsovat jeho představa o podobě zahraniční akce. 

 Důkazem toho jsou instrukce, které Beneš poslal 21. března 1939 Ripkovi. V nich 

definuje tři základní úkoly pro následující období: zřízení centrálního orgánu 

kontrolujícího krajanské kolonie; zřízení ústředního politického orgánu z vedoucích 

politických emigrantů; udržení pod kontrolou československé zahraniční mise jako 

symboly republiky a její kontinuity.121 Ve svých Pamětech zároveň zmiňuje, že od dubna 

1939 posílal zprávy vyzývající vojáky a důstojníky k odchodu do ciziny. Nepochybně se 

mělo jednat o páteř budoucí armády, která, podobně jako legionáři, měla bojovat za 

obnovení své vlasti.122 

 Na pozadí aktivit vedoucích ke zformování odbojové akce lze sledovat i vývoj 

Benešových vztahů k velmocem. Fierlinger, který po Benešově intervenci nerezignoval 

na svou pozici, plánoval odcestovat z Moskvy do Paříže. Druhého československého 

prezidenta o tom informoval v dopise z 27. března 1939. Beneš reaguje až téměř po 

měsíci s výzvou, aby vyslanec v Moskvě setrval, se slovy: „Pokládám za nezbytné, aby 

Moskva nezůstala neobsazena. Bude to jedna z nejsilnějších pozic. Odtamtud eventuálně 

půjde nejradikálnější vítr a nám vedle Washingtonu pomoc největší. Podřízený úředník 

nestačí.“123 Beneš se v tomto dopise vyjadřuje o budoucnosti podobně jako v lednové 

                                                             
118 „Pryč s Hitlerem, znovu Beneše.“ viz Štovíček a Hubený, eds., S projevem nejhlubší úcty, dok. 45, 248. 
119 Táborský, Prezident Beneš, 46. 
120 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 205. 
121 Z poznámek Milana Haunera in Beneš, Paměti II., 79-80. 
122 Beneš, Paměti II., 83. 
123 Štovíček a Hubený, eds., S projevem nejhlubší úcty, dok. 47, 263. 
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zprávě Jaroslavu Drábkovi. Ani Francie, ani Velká Británie, o budoucnost Československa 

se podle Beneše zaslouží nejvíce Sovětský svaz a Spojené státy americké. 

  



34 
 

5. Mezinárodní situace prizmatem Edvarda Beneše: 

září 1938-srpen 1939 

U druhého československého prezidenta došlo v letech 1938-1939 

k významnému vývoji ve vnímání světových velmocí. Na jakém základě se toto vnímání 

měnilo? Jednalo se pouze o „mnichovský komplex“?124 

V Pamětech Beneš projevuje jistou předpojatost vůči Velké Británii a Francii, když 

tvrdí, že jejich oficiální protesty proti vytvoření Protektorátu přišly až poté, co reagovaly 

Spojené státy. Přitom, jak dokládá Milan Hauner, reakce evropských velmocí byla 

nezávislá na té americké. Beneš zároveň vnímá sovětskou nótu jako nejdůraznější.125 

Kritika však byla na místě, jenže Beneš ji nasměroval špatným směrem. Vít Smetana totiž 

tvrdí, že britský protest byl „velmi slabý“.126 Benešovy skeptické pocity vůči Velké Británii 

a Francii byly vzhledem k Mnichovské dohodě pochopitelné. Dostávalo se mu však také 

mnohých zpráv z důvěrných zdrojů, které byly kritické vůči britské a francouzské politice. 

Ripka mu během února a března 1939 poslal několik dopisů, ve kterých mu předává 

zprávy z vnitřních politických či vojenských kruhů Velké Británie a Francie. Ty vytváří 

negativní obraz britské a francouzské politiky. V zásadě lze vydefinovat několik bodů, 

které Ripka Benešovi předával: Chamberlain a Daladier s Bonnetem se stále snaží dělat 

politiku appeasementu; Chamberlainova pozice stále silná; francouzská vláda je pevná, 

socialisté rozvrácení; Francouzi připravují „nový Mnichov“ s Itálií; snahy a naděje obrátit 

pozornost Německa vůči Sovětskému svazu; neochota uzavřít pevný svazek se 

Sovětským svazem proti Německu.127 

Pravděpodobně nejvýznačnější v tomto ohledu však byl dopis z 20. března 1939, 

ve kterém Ripka reaguje na rozbití československého státu. Benešovi v něm zmiňuje, že 

Angličané věděli o chystané akci Německa vůči Československu, ale neučinili nic, co by 

                                                             
124 Termín, který se váže k Benešovu vnímání Mnichovské dohody. Bez nadsázky lze říci, že pro něj 
představovala trauma, se kterým se snažil vypořádat téměř celý zbytek svého života. Termín je také 
používán v souvislosti s celým českým národem, kterému nebylo umožněno se nacistické agresi bránit – 
viz studie Jana Tesaře, Mnichovský komplex: Jeho příčiny a důsledky (Praha: Prostor, 2014). 
125 Beneš, Paměti II., 78-79. Je pravdou, že sovětský protest byl ze všech zmíněných nejsilnější – měl však 
pouze propagandistický efekt, jelikož už v této době se Sovětský svaz snažil navázat kontakt 
s Německem. Více viz Hauner, Formování, 184. 
126 Vít Smetana, In the Shadow of Munich: British Policy towards Czechoslovakia from the Endorsement 
to the Renunciation of the Munich Agreement (1938-1942) (Praha: Karolinum, 2008), 107. 
127 Štovíček a Hubený, eds., S projevem nejhlubší úcty, dok. 47, 237-249. 
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mohlo vývoj jakkoli zvrátit. Dokonce líčí, jak se přímo Chamberlain zasadil o to, aby tato 

informace nepronikla do veřejnosti, která by mohla žádat britskou demarši vůči 

Německu, což by znamenalo hrozbu války. Projev britského předsedy vlády ve sněmovně 

byl 15. března 1939 vůči německému kroku poněkud lhostejný. Až po nátlaku lorda 

Halifaxe pronesl podle Táborského Chamberlain o dva dny později ostřejší projev.128 

Dnes už víme, že Ripkova kritika byla částečně na místě. K Britům se skutečně dostávaly 

informace o přípravě Třetí říše na vpád do českých zemí. Obvinění Chamberlaina z jeho 

iniciativy o utajení těchto informací před veřejností je možná přehnaná, nicméně 

tvrzení, že Chamberlain přehodnotil svůj výstup až na základě zdrcující kritiky z téměř 

všech stran britské politiky, díky které se začal dostávat do izolace, je pravdivé.129 Tyto 

zprávy nepochybně měly vliv na Benešovy úvahy o dalším dění. Jeho, prozatím jen 

proklamační, obrat politiky vůči Sovětskému svazu a Spojeným státům pak logicky 

vychází jak z mezinárodního vývoje, tak ze zákulisních zpráv, které se k němu dostávaly. 

Britové a Francouzi pokračovali ve své slabosti a v intrikách, zatímco Sovětský svaz si 

stále zachovával svou tvář. Vytváří to pozitivní dojem o Sovětském svazu, jehož pozdější 

obrat130 se pak může zdát díky britským intrikám, pochopitelnějším, či dokonce 

legitimním. Ve svých Pamětech Beneš dohodu mezi Sovětským svazem a nacistickým 

Německem nijak nehodnotí, ale vyslovuje přesvědčení, že „tato změna sovětské politiky 

ukáže [se] býti jen dočasná a prozatímní“.131 Benešova předpojatost nicméně získává 

jisté odůvodnění. Nedá se tedy zcela říci, že se Beneš ve svých úvahách o budoucnosti 

otočil k Velké Británii a Francii zády kvůli Mnichovské dohodě, ale že tak činil na základě 

celkového a komplexního hodnocení mezinárodního vývoje v letech 1938-1939. 

Benešova změna zahraničněpolitické orientace od tradičních evropských velmocí 

mohla mít i více příčin. Nabízí se například ochota mocností jednat či spolupracovat 

s druhým československým prezidentem.  

                                                             
128 Ibid, dok. 47, 250-258. 
129 Vít Smetana, In the Shadow of Munich, 100-102, 108-114. 
130 Myšlen pakt Molotov-Ribbentrop. 
131 Beneš, Paměti II., 79. 
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5.1 Sovětský svaz 

Už při svém pobytu ve Spojených státech navázal Beneš kontakt se sovětským 

vyslancem Konstantinem Umanským. Ten se k Benešovi a československé věci choval 

natolik přátelsky, že se Beneš snažil zjistit, jaké kruhy sovětského vyslance podporují. 

Benešovi se to sice nepodařilo, ale došly k němu zprávy o tom, že pozice Umanského 

není nikterak silná.132 I tak byla jeho návštěva československého pavilonu na newyorské 

světové výstavě v květnu 1939 obrovským politickým gestem, které na Beneše 

zapůsobilo: 

„(…) z diplomatického sboru jediný Umanskij se otevření našeho pavilonu úředně 

účastnil a mne ještě týž den sám slavnostně na návštěvu v sovětském pavilonu pozval 

a přijal. Byla z toho značná senzace. A vykonalo to ovšem pro nás své poslání.“133 

Umanskij si také vyžádal podrobné memorandum o tom, jak Beneš vidí poměry 

v Evropě ve vztahu k Německu.134 Na Beneše také muselo dobře působit to, že Sovětský 

svaz chtěl ve věci obnovy Československa jednat se všemi stranami, a především 

s centrálním vedením československého exilu, nikoliv jen komunisty. Také to, že 

moskevský rozhlas byl prakticky jediným zahraničním, který v okupovaném 

Československu fungoval, dodávalo Sovětům jistou prestiž.135 O významu rozhlasu 

svědčí mimo jiné i záznam Jana Opočenského, který reprodukuje pohled Ladislava 

Feierabenda: „V českých zemích byl i po Mnichovu a březnovém obsazení silný vliv 

ruského rozhlasu (…)“.136 Sovětský svaz se také postavil za Československo na poli 

Společnosti národů, když velvyslanec Ivan Majskij chtěl přednést Benešovu stížnost 

zaslanou po rozbití Československa. Zastavil ho generální tajemník Joseph Avenol 

s věcnou připomínkou, že protest byl zaslán soukromou osobou, nikoliv představitelem 

členského státu Společnosti národů. Jednalo se také o jistou symboliku. Francouzský 

diplomat znemožnil sovětskému diplomatovi bránit Československo. Majskij se po 

zasedání Rady Společnosti národů spojil s Moskvou a domluvili se na dalším postupu 

                                                             
132 Zeman a Klimek, The Life of Edvard Beneš, 149-150. 
133 Beneš, Paměti II., 143. 
134 Ibid. 
135 Zeman a Klimek, The Life of Edvard Beneš, 150-151. 
136 Válečné deníky Jana Opočenského, Jana Čechurová, Jan Kuklík, Jaroslav Čechura a Jan Němeček, eds. 
(Praha: Karolinum, 2001), záznam ze 7. prosince 1940, 66. 
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v této věci. Benešův protest by zaslal Majskij vlastním jménem, čímž by musel být 

projednán na dalším zasedání Rady.137 Díky těmto všem událostem a zprávám byl Beneš 

přesvědčen o nekompromisní podpoře československé věci Sovětským svazem, jak 

dokládá v jednom ze svých dopisů adresovaných bratru Vojtovi v srpnu 1939.138 Spolu 

s předpokladem, že o budoucnosti Evropy bude rozhodovat Sovětský svaz není těžké 

pochopit, proč v této době viděl budoucnost Československa ve spolupráci s východní 

velmocí. Paradoxně se však Sovětský svaz měl brzy stát první velmocí, která na svém 

území uzavřela československé vyslanectví. 

5.2 Francie 

Benešův vztah k Francii utrpěl v mnichovské krizi velkou ránu. Nešlo však pouze 

o Mnichovskou dohodu, ale především o krizové týdny před jejím uzavřením. Francie se 

v této době nechovala vůči Československu vůbec loajálně, přestože s ním měla 

uzavřenou spojeneckou smlouvu. Pro Beneše to byl pocit velké křivdy. O to více, že 

Francii vždy bezvýhradně podporoval.139 K tomu se k Benešovi dostala v prosinci 1938 

zpráva, že některé francouzské kruhy se zabývají možností války západních mocností 

proti Sovětskému svazu. Což mu přišlo naprosto absurdním. Navíc se tím dále 

distancovala od bezpečnostního systému, který on sám pomohl vytvořit a na kterém se 

Československo podílelo.140 Jeho vztahu s Francií nepomohl ani osobní spor s Osuským 

o vedoucí pozici v zahraniční akci po 15. březnu 1939, jelikož se francouzská vláda 

postavila za československého vyslance.141 Skutečnost, že Francie vyjma formálního 

protestu nijak nezasáhla proti německému obsazení českých zemí, přestože v rámci 

Mnichovské dohody se zavázala garantovat pomnichovské hranice Československa, 

vnímal Beneš jako druhou zradu.142 Na zahraničněpolitické úrovni však po 15. březnu 

                                                             
137 I když je potřeba zmínit, že pozice generálního tajemníka měla být nadnárodní. Zástupce Francie 
Georges Bonnet při diskuzi o protestu mlčel viz Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 208. 
138 Beneš, Dopisy bratru Vojtovi, dopis z 11. srpna 1939, 22. 
139 Například při remilitarizaci Porýní Beneš ještě týž den, kdy vstoupily německé jednotky na pravý břeh 
Rýna, ujistil Francii, že ji bude následovat, vyvodí-li z Hitlerova činu důsledky. Ještě v době, kdy 
francouzská vláda nevěděla, jak přesně bude postupovat, dostala ujištění, že za ní Československo bude 
stát. Více viz Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 14-15. 
140 Marès, Edvard Beneš, 224. 
141 Beneš, Paměti II., 104. 
142 Táborský, Prezident Beneš, 57. Dnes už víme, že se francouzští představitelé chtěli z garance, kterou 
Československu štědře darovali, zbavit za každou cenu. Paradoxně se britská diplomacie dostala do 
sporu s tou francouzskou, která chtěla z garance udělat frašku – viz Smetana, Ani vojna, ani mír, 86-88. 
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1939 vyzýval, aby se na Francii kvůli Mnichovské dohodě neútočilo.143 Přestože je po 

Mnichovské dohodě a zničení zbytkového Československa přesvědčen o tom, že 

budoucí osud Evropy bude plně v sovětských rukou, chce jednat a spolupracovat i se 

západními demokraciemi.144 Později v srpnu 1939 se sice Benešův spor s Osuským do 

jisté míry vyřešil, zároveň však přišla další zpráva, která znamenala potvrzení Benešových 

obav a další ránu pro francouzskou prestiž v jeho očích. Daladier poslal Hitlerovi 26. 

srpna 1939 osobní poselství ohledně řešení německo-polské krize. Německý útok tuto 

iniciativu sice zničil, pro Beneše to ovšem byla další známka francouzské slabosti 

a nepoučitelnosti.145  

5.3 Velká Británie 

Od britských vládních kruhů se Benešovi dostávalo pouze varování a výzev, aby 

nevystupoval ve věci boje za obnovu Československa. Druhý československý prezident 

však zcela opustil svou politiku neupozorňovat na sebe. Paradoxně si svými dotazy na 

postoj Foreign Office vůči svým aktivitám od něj vymohl před začátkem války omezující 

stanovisko, přestože proti jeho aktivitám oficiálně nic nenamítal.146 Velkou ránu dále 

představovala ztráta československého zlata, které bylo uloženo v Bank of England.147 

Rána byla o to větší, že se formující druhý československý odboj potýkal s velkými 

finančními problémy a sám Beneš musel tuto činnost silně dotovat ze svých soukromých 

prostředků.148 Blízcí spolupracovníci druhého československého prezidenta – Eduard 

Táborský a synovec Bohuš tuto událost považovali za další krok Velké Británie v politice 

appeasementu. Dnes už víme, že situace byla značně komplikovanější a převod 

československého zlata byl výsledkem hned několika faktorů. Prvním z nich byla 

skutečnost, že zlato uložené v Bank of England bylo vedeno na účet Bank for 

International Settlement, který byl teprve veden na účet Národní banky Československé. 

Rozhodnutí tedy vzešlo z Basileje a Brity proto nelze činit odpovědnými. Tomuto sledu 

události samozřejmě pomohla nepřehlednost tehdejší mezinárodní situace, kdy se různé 

                                                             
143 Beneš, Paměti III., dok. 96, 1939, 21. března, Chicago – Benešovy instrukce vyslanci Z. Fierlingerovi, 
aby vytrval na místě, 317. 
144 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 212. 
145 Ibid, 223. 
146 Smetana, In the Shadow of Munich, 165. 
147 Táborský, Prezident Beneš, 60. 
148 Hauner, „Ke vzniku rukopisu Jana Opočenského“, 36. 
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instituce ještě pořádně nestihly vypořádat se stavem, ve kterém se české země po 

vyhlášení Protektorátu nacházely – například otázka, zda Národní banka Československá 

jako centrální banka Československé republiky mohla stále disponovat svými aktivy 

u basilejské banky i přesto, že Československá republika v té době fakticky 

neexistovala.149 

Co však pro Beneše nemohlo být přijatelné, bylo britsko-německé vyjednávání 

o případném otevření britského konzulátu na české půdě. Pokud by k tomu došlo, uznala 

by tím Velká Británie de facto Protektorát Čechy a Morava.150 Velká Británie už však 

počátkem května získala exequatur od slovenské vlády, čímž získal britský zástupce 

status konzula ve Slovenském státě. Už tento krok jistým způsobem znamenal de facto 

uznání německého záboru.151 Jak Táborský uvádí, uznání de facto často předchází uznání 

de iure, což muselo Beneše zajisté děsit.152 Britové skutečně zvažovali i uznání de iure. 

Někteří britští diplomaté argumentovali tím, že rozdíl mezi uznáním de iure a de facto je 

v praktické rovině nepodstatný. Nakonec se však Foreign Office rozhodl z politických 

důvodů jít cestou uznání de facto. Hlavní motivace Velké Británie spočívala v zajištění 

vlastních zájmů a probíhající emigrace. Přestože proti takovému kroku byl britský 

parlament a část vlády, k uznání de facto nakonec nedošlo především kvůli neochotě 

nacistického Německa o dané věci diskutovat. Berlín totiž koncem června 1939 uložil 

britskému Foreign Office ultimátum spočívající v požadavku uznání Protektorátu de iure. 

Velká Británie už nehodlala dále snášet ponižování, které se jí dostávalo v jednáních se 

Třetí říší.153 Je otázkou, do jaké míry byl Beneš, jakožto zkušený diplomat, chápat tuto 

britskou aktivitu v situaci, kdy existence Československa visela na pomyslném vlásku. 

Ten pomyslný vlásek představovalo právě neuznání německého fait accompli čtyřmi 

světovými velmocemi a zachování československých vyslanectví a konzulátů na jejich 

půdě. 

Ovšem něco zcela jiného byla britská iniciativa z konce května 1939 zavřít 

československou legaci v Londýně. Přestože by s tímto krokem nebylo spojeno uznání 

                                                             
149 K tomuto tématu nejvíce Smetana, Ani vojna, ani mír, 105-146. 
150 Táborský, Prezident Beneš, 60-61. 
151 Smetana, In the Shadow of Munich, 133-134. 
152 Táborský, Prezident Beneš, 61. 
153 Smetana, In the Shadow of Munich, 136-138, 140, 142.  
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Protektorátu de iure, vyvolal tento návrh reakci československého exilu. Samotný Beneš, 

který se do Londýna zrovna vrátil ze Spojených států, se obrátil na státního sekretáře 

zahraničí Lorda Halifaxe s osobním apelem vyzývajícím k opuštění této aktivity. V srpnu 

1939 odložil Foreign Office tuto záležitost, jelikož se schylovalo k válce, která by případné 

rozhodnutí změnila.154 Lze tedy říci, že tuto věc určovala spíše mezinárodní situace nežli 

britská rozhodnost. 

Jiná situace byla s britskými opozičními kruhy, které měly k československé věci 

jasnější a příznivější vztah. V červenci 1939 byl pozván na oběd s odpůrci politiky 

appeasementu a Winston Churchill přislíbil, že bude bojovat za obnovu Československa, 

a vyslovil přesvědčení, že „mír, který teprve bude tvořen, nebude dělán bez 

Československa.“155 Schůze však měla z politického hlediska neoficiální ráz, jelikož ji 

Beneš, který si byl vědom rezervovanosti tehdejší britské vlády vůči československé věci, 

nehodlal veřejně využít.156 Beneš s tímto postupem ve svých Pamětech souhlasí, ale 

domnívám se, že v tehdejší složité situaci neměla taková schůze s představiteli britské 

opozice příliš velký vliv na jeho vztah k Velké Británii. O to víc, že se k němu stále 

dostávaly zprávy o tom, že představitelé britské vlády doufají ve věci polské v jakýsi 

„druhý Mnichov“.157 Zároveň můžeme britské chování srovnat s tím sovětským. 

Sovětský svaz se nezdráhal vyslovovat podporu Československu veřejně. U Velké 

Británie se zatím jednalo o podporu pouze mezi opozičními kruhy. 

5.4 Polsko 

Co se týče Polska, projevuje se u Beneše určitá rozpolcenost. Po prvé se k polské 

otázce vyjádřil v dopise Ladislavu Rašínovi v listopadu 1938 slovy: „Ovšem Francouzům 

zradu nezapomenout, Polákům nezapomenout.“158 O dva měsíce později otázku postoje 

k Polsku rozvinul při psaní Jaroslavu Drábkovi. Vylučoval jakoukoliv možnost dohody 

s Polskem, protože byl přesvědčen o tom, že Poláci Československo vždy zradí. Píše to 

                                                             
154 Ibid, 147-150. 
155 Beneš, Paměti II., 94-97. 
156 Jan Kuklík, Jan Němeček „Druhý exil Edvarda Beneše“ in Jan Bílek, Jan Kuklík, Erik Maršoun, Jan 
Němeček, Druhý exil Edvarda Beneše: Fotografie z let 1938-1945 (Praha: Historický ústav Akademie věd 
ČR, 2016), 18. 
157 Beneš, Paměti II, 97. 
158 Beneš, Paměti III., dok. 85, 1938, 7. listopadu, Praha – dopis L. Rašína E. Benešovi a jeho odpověď, 
284. 
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v kontextu jeho vlastní Drang nach osten – posunu těžiště státu na východ, blíže 

k Sovětskému svazu. Zároveň projevuje uspokojivé přesvědčení, že Poláci za svou zradu 

dříve či později zaplatí rukama Němců.159 V červnu 1939 však ve zprávě 

československému vyslanci Juraji Slávikovi píše: 

„Půjdeme s nimi (Poláky, pozn. aut.) loajálně, kde s nimi jít můžeme, nebudeme 

jim v ničem ubližovat nebo k nim nějaké nepřátelské stanovisko zaujímat, nebudeme 

z jejich obtíží nebo pohrom těžit. Budeme si ovšem vědomi toho, že by se mohly naše 

zájmy zase křížit a že Poláci proti tomu, co pokládají za svůj zájem, i kdyby to mělo 

znamenat naši záhubu, neudělají nic.“160 

Beneš také bedlivě sledoval akci armádního generála Lva Prchaly v Polsku. Polští 

představitelé ještě v červnu 1939 podporovali Prchalu v jeho exilové činnosti proti 

Benešovým snahám o sjednocení zahraniční akce.161 Ve svém dopise bratru Vojtovi 

dokonce zmiňuje Beneš přesvědčení, že ho Polsko dokonce platí, „aby bojoval proti 

jednotě hnutí“.162 

V červnovém dopisu je Beneš značně mírnější než v předchozích dvou zmíněných 

zprávách. Příčinou rozdílných tónů a obsahu zpráv může být v první řadě pozice adresáta 

a změna v mezinárodním vývoji událostí, jelikož bylo stále zřejmější, že Hitler zaútočí 

právě na Polsko. Juraj Slávik byl československým vyslancem ve Varšavě. Přestože by se 

dalo říci, že druhá část této zprávy je v zásadě shodná s předchozími výroky Beneše, její 

první část je podstatně rozdílná. Beneš v ní totiž projevuje ochotu ke spolupráci 

s Polskem – „Půjdeme s nimi loajálně“, kterou v dopise Jaroslavu Drábkovi vylučuje. 

Z hlediska příčin tohoto obratu se jednoznačně nabízí mezinárodní situace 

Československa. To totiž přestalo 15. března 1939 existovat. Beneš před 15. březnem 

1939 počítal s tím, že po Mnichovské dohodě se Hitler obrátí na svého východní souseda 

a zmrzačené Československo nechá prozatím být. V takovém případě by Československo 

získalo jistý kredit v tom ohledu, že by se projevily skutečné záměry nacistického 

Německa, na které Beneš upozorňoval už od počátku krizového roku 1938. Ve svých 

                                                             
159 Hauner, „Předmluva“ in Beneš, Paměti II., 19. 
160 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 213. 
161 Kuklík a Němeček, Proti Benešovi!, 55-56. 
162 Beneš, Dopisy bratru Vojtovi, dopis z 29. srpna 1939, 24. 
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úvahách počítal s rychlou porážkou Polska, které by bylo zničeno. Československo by tak 

bylo v „silnější“ pozici. Po 15. březnu 1939 byl Beneš nucen přehodnotit svou politiku 

vůči Polsku, jelikož se události odehrály jinak, než předpokládal. Na rozdíl od 

Československa Polsko stále existovalo a jeho mezinárodní pozice byla silnější. O to více, 

že západní demokracie se konečně mohly přesvědčit o Hitlerových expanzivních 

záměrech. Beneš si uvědomil, že bude Polsko potřebovat. Čistě teoreticky můžeme už 

v tomto obratu sledovat zárodky budoucího neúspěchu československo-polské 

konfederace. Vůči Polsku prosazoval čistě pragmatickou politiku. Už v této době byl 

přesvědčen o tom, že jediným možným garantem československé bezpečnosti bude 

Sovětský svaz. S Poláky však chtěl „jít“, dokud z toho Československo mohlo profitovat. 

5.5 Spojené státy 

 Beneše čekalo při jeho příjezdu do New Yorku překvapení v podobě davu 

novinářů a fotografů. Vzápětí ho také oficiálně přivítal newyorský starosta Fiorello La 

Guardia. Bylo 9. února 1939 a Beneš, v Evropě persona non grata, byl na americké půdě 

přivítán s poctami prezidenta. La Guardia ve svém projevu ostře odsoudil Mnichov 

a politiku appeasementu. Podobně jako Beneš vnímal politiku Francie a Velké Británie 

za úpadek demokracie. Vázán svými předchozími sliby se Beneš přese všechno snažil na 

sebe neupozorňovat a v projevech, které činil v následujících dnech, se vyjadřoval 

k evropským záležitostem, aniž by útočil na západní demokracie či druhou republiku.163 

Spojené státy však už v této době vnímal jako jednu ze dvou velmocí, které budou 

rozhodovat o osudu Evropy v případné válce. Tou druhou byl Sovětský svaz.164 Vřelé 

uvítání, kterého se mu ve Spojených státech dostalo, muselo jeho pocity ještě umocnit. 

Přestože Beneš neoplýval žádnými řečnickými schopnostmi ani velkým charismatem, 

získal během svého pobytu ve Spojených státech reputaci „nejznamenitějšího 

evropského demokrata“.165 Prestižní univerzity mu udílely čestné doktoráty 

a chicagskými studenty byl zvolen „nejvýznačnějším mužem univerzity“.166 Americká 

                                                             
163 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 198. 
164 Viz dopisy Drábkovi a Fierlingerovi zmíněné výše in Hauner, „Předmluva k Benešovým Pamětem II.“ in 
Beneš, Paměti II., 16, dále Štovíček a Hubený, eds., S projevem nejhlubší úcty, dok. 47, 263. 
165 Originální znění: „Europe’s most distinguished democrat“ in Hauner, „Ke vzniku rukopisu Jana 
Opočenského“, 40, 52-53. 
166 Orig. znění: „the most outstanding man at the university“ viz Opočenský, „Presidentův pobyt ve 
Spojených státech amerických“ in Hauner, Formování, 85. 
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administrativa také musela u Beneše získat kredit podporou výstavby československého 

pavilonu na světové výstavě v New Yorku. Pavilon navštívil i La Guardia, který stejně jako 

o několik měsíců dříve, přivítal Beneše jako hlavu svobodného státu. Přítomni byli 

i zástupci z úředních kruhů federální vlády.167 Beneš shrnul své pocity z první návštěvy 

Spojených států následovně: 

„Bylo to jedno z nejaktivnějších a zároveň – po éře mnichovské – z nejúnavnějších 

období mého politického života. Ale ve chvíli, kdy se válka začala, přineslo to ve všech 

směrech ovoce nejkrásnější. Nikdy bych nebyl věřil, že ve všech vrstvách obyvatelstva 

v Americe bylo o nás tolik skutečného zájmu a že se tu budou tak opravdově a nesobecky 

projevovat sympatie k malému státu, mnichovskou politikou sraženému k zemi!“168 

 Benešovo pozitivní vnímání Spojených států však poznamenalo Rooseveltovo 

poselství dvěma evropským diktátorům z 14. dubna 1939 – Hitlerovi a Mussolinimu. 

V něm vyzýval americký prezident oba zmíněné, aby zaručili existující hranice 

jednatřiceti evropských států a zastavili expanzionistickou politiku v rámci zachování 

míru. Mezi těmito státy však Československo nefigurovalo. Bylo to 

přirozené – československý stát v té době neexistoval.169 Rooseveltova žádost spojená 

s nabídkou volného přístupu na světový trh a ke klíčovým surovinám Benešem otřásla. 

Druhý československý prezident to vnímal jako pokračování v britské a francouzské 

politice appeasementu.170 Z Rooseveltovy iniciativy nakonec nic nevzešlo, oba diktátoři 

vnímali, že tahají za delší konec provazu, a neobtěžovali se ani s oficiální odpovědí.171 

 Jeho osobní schůzka s americkým prezident Franklinem D. Rooseveltem do jisté 

míry obnovila Benešovu důvěru ve Spojené státy. Její obsah je zastřen nejasnostmi. Ve 

svých Pamětech schůzku totiž líčí poměrně detailně a cituje jak sebe, tak i Rooseveltovy 

odpovědi.172 Přitom, jak upozorňuje Milan Hauner, vycházel ze základní osnovy 

připravené Janem Opočenským, kterou mnohonásobně rozšířil. Milan Hauner považuje 

Benešovo líčení rozhovoru s americkým prezidentem za post festum rekonstrukci, jež je 

                                                             
167 Jan Opočenský, „Presidentův pobyt ve Spojených státech amerických“ in Hauner, Formování, 109-
110. 
168 Beneš, Paměti II., 74. 
169 Hauner, „Ke vzniku rukopisu Jana Opočenského“, 37. 
170 Táborský, Prezident Beneš, 71. 
171 Jan Opočenský, „Presidentův pobyt ve Spojených státech amerických“ in Hauner, Formování, 109. 
172 Beneš, Paměti II., 86-93. 



44 
 

značně subjektivní, a proto nevěrohodná.173 Pokud budeme vycházet z textu 

zpracovaného Janem Opočenským, můžeme sledovat tři základní témata rozhovoru. 

Prvním z nich byla prognóza evropského dění a předpokládaný průběh případné války. 

Dále rozebírali budoucnost československého odboje. V této otázce dostal Beneš od 

Roosevelta příslib, že pro Československo udělají Spojené státy minimálně to, co pro něj 

učinily v první světové válce. Ovšem s poznámkou, že bude záležet na okolnostech a také 

vývoji války.174 

 Celkově však Beneš mohl vnímat chování Spojených států vůči československé 

věci jako ambivalentní. Na jedné straně byl Roosevelt velice solidární, na straně druhé si 

však válku nepřál a v zásadě byl pro zachování míru ochoten malý a vzdálený 

středoevropský stát obětovat. Beneš si tuto skutečnost musel uvědomovat. Jedině to by 

vysvětlilo jeho rozhořčení nad Rooseveltovým poselstvím Hitlerovi a Mussolinimu. Válka 

zároveň byla jediným prostředkem, jak zvrátit teritoriální ztráty Československa po 

Mnichovské dohodě. Proto ani podporu Spojených států nevnímal Beneš natolik 

pozitivně, jako tu Sovětského svazu. Benešovy zájmy a cíle nebyly zcela kompatibilní 

s těmi Rooseveltovými. 

 

 

  

                                                             
173 Převzato z poznámky pod čarou Milana Hauner in ibid, 86-87. 
174 Beneš ve svých Pamětech tuto poznámku vynechává, přitom, jak se ukázalo později, byla dosti 
podstatná, jelikož Spojené státy byly mezi posledními státy, které uznaly československou exilovou vládu 
viz Jan Opočenský, „Presidentův pobyt ve Spojených státech amerických“ in Hauner, Formování, 111 
srov. s Beneš, Paměti II., 91. 
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6. Benešův pohled na pakt Molotov-Ribbentrop a Sovětský 

svaz na začátku války 

 Ještě před vypuknutím války utrpěl Beneš a československý exil jednu velkou 

ránu, ale současně získal obrovskou příležitost. Sovětský svaz, který se řadil mezi největší 

podporovatele československé věci a Beneše, uzavřel s nacistickým Německem smlouvu 

o neútočení, který známe jako pakt Molotov-Ribbentrop. Součástí dohody byl zároveň 

tajný dodatek rozdělující sféry vlivu v Evropě. Ukázalo se, že z hlediska budoucí války 

byla nejkritičtější část týkající se Polska. Přestože Sovětský svaz nevstoupil s nacistickým 

Německem do aliance, v zásadě mu umožnil zahájit evropskou válku, ve které měl nad 

západními mocnostmi jasnou převahu. Představitelé československého exilu, 

a především Beneš si však válku přáli, jelikož jedině ta mohla zvrátit situaci, do které se 

Československo dostalo.175 

 Cílem této kapitoly není analyzovat veškeré aspekty sovětsko-německého paktu, 

ale spíše, jak tento pakt vnímal Beneš, který až do této doby platil za velikého zastánce 

Sovětského svazu. Promítlo se to do jeho politických úvah o budoucím směřování 

Československa a zahraniční politiky? 

 Poprvé se objevuje určitá nejistota v sovětském postupu v případné válce ještě 

před samotným uzavřením paktu Molotov-Ribbentrop. Ve zprávě domácímu odboji 

z 21. srpna 1939 připouští, že neví, jak se Sovětský svaz zachová v momentě, kdy 

započne válka. Vyslovuje však přesvědčení, že nakonec proti nacistickému Německu 

zakročí a československou věc bude i nadále „v každém případě“ podporovat.176 

 Ve svých Pamětech se pak o paktu vyjadřuje prvně takto: 

 „Sovětský svaz odpověděl, jak jsem se již zmínil, velmi pevnou nótou a odmítl 

uznati zničení Československa; i nadále poskytoval veškerou pomoc československému 

vyslanectví v Moskvě a uznával jeho právní a diplomatické postavení až do 1. ledna 1940, 

kdy změnil svou politiku a sdělil 15. prosince 1939 československému vyslanci v Moskvě, 

že považuje jeho funkci v Sovětském svazu od 1. ledna 1940 za skončenu. (…) Očekával 

jsem, že se tato změna sovětské politiky ukáže býti jen dočasná a prozatímní. Nepodali 

                                                             
175 Smetana, Ani vojna, ani mír, 150-151. 
176 Beneš, Paměti III., dok. 115, 1939, 21. března, Londýn – Benešova zpráva domácímu odboji, 382-383. 
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jsme proto protest. Čekali jsme trpělivě na den, kdy nám bude možno vrátiti se k  naší 

společné politice a obnoviti naše přátelské diplomatické styky. Den ten přišel více než půl 

druhého roku nato, po napadení Sovětského svazu Německem v červnu 1941.“177 

 Beneš se z počátku nijak detailně nevyjadřuje k paktu mezi Sovětským svazem 

a Třetí říší. Zároveň lze vidět, jak ožehavé téma tato věc pro Beneše představuje. 

Vyjadřuje se k němu v kontextu předchozí silné sovětské podpory a jejich důrazného 

odmítnutí zničení Československa. Sovětský krok, který by se dal považovat za podporu 

německých expanzivních ambicí v Evropě, označuje za pouhou změnu sovětské politiky. 

Beneš zároveň vyslovuje přesvědčení, že sovětský obrat bude pouze dočasný, a proto je 

potřeba vyčkávat na den, kdy se situace otočí a bude možno obnovit přátelské vztahy 

a spolupráci. 

 Později se však ve svých Pamětech věnuje paktu Molotov-Ribbentrop detailně 

a snaží se vysvětlit důvody vedoucí k sovětskému obratu a také důsledky pro 

československou věc. Hned z počátku upozorňuje na to, že Sovětský svaz byl před 

Mnichovem připraven dostát své smlouvě a hájit Československo před německou 

agresí.178 Přitom, jak již vylo zmíněno v korespondenci s Ladislavem Rašínem, měl 

o sovětském postoji přinejmenším pochybnosti.179 Zároveň však uznává, že sovětský 

krok šel plným právem považovat – „nejen za opuštění Československa, nýbrž i za 

opuštění celé evropské politiky kolektivní bezpečnosti, která byla založena na ženevských 

závazcích Francie a Velké Británie“.180 

 Následující pasáže jsou však spíše obranou sovětské politiky. Podle něj totiž 

Sovětský svaz byl k dohodě s nacistickým Německem přinucen evropskou politikou 

Francie a Velké Británie. Beneš tvrdí, že tím, že západní velmoci vyloučily Sovětský svaz 

z mnichovské konference, se ho pokoušely dostat do izolace. Současně podle něj 

Moskva interpretovala politiku Francie jako rezignaci na střední Evropu. Podle Beneše 

bylo z chování Francie patrné, že proti případnému německému útoku na Polsko 

nepodnikne nic. Postoj Velké Británie byl sice pevnější, ale také obsahoval řadu 

                                                             
177 Beneš, Paměti II., 79. 
178 Ibid, 139. 
179 Beneš, Paměti III., dok. 85, 1938, 7. listopadu, Praha – dopis L. Rašína E. Benešovi a jeho odpověď, 
280. 
180 Beneš, Paměti II., 139. 
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pochybností. Proto se Sovětský svaz rozhodl zajistit si „okamžitou bezpečnost“, která by 

mu dala více prostoru pro určení budoucí strategie. Svůj výklad dává do kontextu snahy 

Sovětského svazu uzavřít s Francií a Velkou Británií alianci, která by byla namířena proti 

německému expanzionismu, a opět zdůrazňuje ochotu Sovětského svazu postavit se 

Hitlerovi na odpor. Beneš v tomto ohledu považuje za příčinu nezdaru polské odmítnutí 

sovětského požadavku na možnost pohybu Rudé armády na území Polska.181 V zásadě 

se Benešova interpretace uzavření sovětsko-německého paktu v Pamětech shoduje 

s vysvětlením velvyslance Majského, se kterým se setkal 23. srpna 1939. Sovětský 

velvyslanec zdůvodňoval dohodu s nacistickým Německem podobně jako Beneš ve svých 

memoárech – tedy neochotou a neupřímnosti západních demokracií a neochotou 

Polska umožnit vstup sovětským jednotkám na své území.182 

 V tomto ohledu dokládá Vít Smetana, že polské odmítnutí sovětského požadavku 

bylo spíše záminkou, nežli příčinou neúspěchu jednání Francie a Velké Británie se 

Sovětským svazem. Příčina neúspěchu vytvoření velké protihitlerovské aliance spočívala 

především v tom, že pakt se západními velmoci nemohl nabídnout Sovětskému svazu už 

z principu to, co se mu nabízelo v dohodě s nacistickým Německem (jmenovitě Pobaltí 

a východní polské území). Už změna na postu lidového komisaře pro zahraniční věci 

v květnu 1939 jistým způsobem avizovala změnu sovětské zahraniční politiky. Zatímco 

Maxim Litvinov byl považován za zastánce kolektivní bezpečnosti, Vjačeslav Molotov 

platil za stoupence sovětsko-německé spolupráce. A jelikož Litvinov byl Žid, a Molotov 

nikoliv, usnadňovala tato změna vedoucí pozice na Lidovém komisariátu pro zahraniční 

věci případné jednání s Třetí říší.183 

 Beneš ve svých Pamětech dochází k závěru, že sovětská politika byla v té době 

racionální a zároveň pouze dočasná. Byl skálopevně přesvědčen, že sovětský obrat je 

pouze dočasným, přičemž to zdůvodňuje jednak tím, že Sovětský svaz potřeboval získat 

čas, aby se připravil na válku, a jednak tím, že soužití, natožpak spolupráce mezi 

sovětským systémem a nacismem není z dlouhodobého hlediska možná.184 

                                                             
181 Ibid, 139-142. 
182 Jan Němeček, Helena Nováčková, Ivan Štovíček, Miroslav Tejchman, eds., Československo-sovětské 
vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945, díl 1 (Praha: Státní ústřední archiv, 1998), dok. 20, 74-75. 
183 Smetana, Ani vojna, ani mír, 168-170, 202, 246. 
184 Beneš, Paměti II., 144-146. 
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 Beneš sovětský obrat legitimizoval jednak z hlediska příčin uzavření dohody 

s nacistickým Německem, jednak z hlediska jeho formy. Když se kriticky vyjadřuje 

o přístupu československých komunistů, poznamenává, že špatně odhadli situaci a smysl 

paktu Molotov-Ribbentrop. Zatímco se komunisté domnívali, že neutralita Sovětského 

svazu bude trvat až do té nejzazší chvíle, po které vstoupí východní velmoc do konfliktu 

ve smyslu šíření sociální revoluce, Beneš byl přesvědčen o tom, že Sovětský svaz vstoupí 

do války již dříve s mocenskopolitickými zájmy, nikoliv pouze ideologickými. I proto se 

českoslovenští komunisté v prvních letech války distancovali od exilového i domácího 

odboje a ve své propagandě od něj dokonce odrazovali. Českoslovenští komunisté se tak 

podle Beneše dopouštěli chyby, i proto vyzýval domácí odboj, aby je nezatracoval 

a zachovával si možnost spolupráce s nimi v budoucnu.185  

 Nejenže ospravedlňuje sovětskou dohodu s nacistickým Německem, ale 

považuje i sovětské územní zábory plynoucí z paktu za racionální a pochopitelné. Podle 

něj se jednalo ze sovětského hlediska o zaujetí výhodných pozic pro případnou válku 

s Třetí říší.186 Beneš se vůbec nepozastavuje nad tím, že všechny sovětské zábory byly 

dělány na úkor jiných malých národů a Poláků. Samostatnost těchto států byla potlačena 

a ve své předválečné podobě přestaly existovat. V zásadě by se dalo říci, že na tom tyto 

národy byly v mnohých ohledech podobně, jako Češi. Pro Beneše to však 

nepředstavovalo důvod k nějaké větší solidaritě a opozici vůči sovětským krokům. 

Celkově je pak zajímavé poukázat na to, jak Beneš hodnotí nacistické výpady ve srovnání 

s těmi sovětskými. Zatímco se z jeho prací často dočítáme o německém expanzionismu 

a revizi Versaillského míru, jejich protipól u Sovětského svazu – sovětský expanzionismus 

či revize Brest-litevského míru v Benešově slovníku nenajdeme. 

 Podobně pak ve zprávách domácímu odboji v září a říjnu 1939 vzkazoval, že 

dlouhodobý mír mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem není možný. Zároveň 

načrtl politiku vůči ruské velmoci pro následující období: „Naše stanovisko k SSSR 

zůstává na linii československé zahraniční politiky posledních let: loajalita, přátelství  

a vzájemná sympatie: a očekávání, že SSSR neudělá nic, čím by nám ve své dnešní politice 

škodil. (…) Svou zahraniční akcí nechceme tvořit nic, co by kdykoliv a jakkoliv přátelskou 

                                                             
185 Ibid, 147-154. 
186 Ibid, 148-149. 
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spolupráci se SSSR ztížilo. Budeme patrně už jeho přímými sousedy. Ke spolupráci 

necháváme cestu otevřenou.“187 

 Do jisté míry mu daly události následujících měsíců za pravdu. Na území 

poraženého Polska se nacházelo mnoho československých vojáků, kteří tam uprchli 

v souvislosti s vyhlášením Protektorátu. Československé jednotky pod vedením 

podplukovníka Ludvíka Svobody ustupující před Němci se však dostaly po 18. září 1939 

do sovětského zajetí. Beneš se proto obrátil přímo na velvyslance Majského, kterého 

žádal o propuštění internovaných vojáků a tento problém s ním řešil až do ledna 1940.188 

Přestože bylo do pádu Francie v rámci této iniciativy převezeno ze Sovětského svazu jen 

necelých sedm desítek vojáků, jednalo se z větší části o důstojníky, z nichž dva byli 

dokonce důstojníky generálního štábu. I přes malý celkový počet transportovaných 

vojáků měli velký význam, jelikož převzali odpovídající funkce v jednotkách první 

československé divize a během bojů ve Francii prokázali své vojenské kvality a vysokou 

morálku.189 

 V Pamětech Beneš říká, že ho sovětský postoj v řešení transportu 

československých jednotek ze Sovětského svazu přesvědčil o tom, že východní velmoc 

proti nacistickému Německu později zakročí.190 Benešův výklad podporuje i Táborský, 

který říká, že tato událost potvrzovala Benešovu víru v to, že je obrat sovětské politiky 

pouze dočasný.191 Její vliv však nespočíval pouze v transportu, ale také ve svědectví 

československých vojáků, kteří byli dopraveni do Francie. Vojáci byli po příjezdu 

podrobeni výslechu o poměrech v internaci a Sovětském svazu. Vojenská správa 

Národního výboru pak zaslala 24. května 1940 Benešovi zprávu o poznatcích štábního 

kapitána Jana Krčka, který vyjednával v Moskvě transport československých vojáků. 

Krček v tomto ohledu hodnotil přístup Sovětů velmi pozitivně: „Všichni význačnější 

činitelé v SSSR od počátku zdůrazňovali přátelství k nám a blahovolný postoj Sovětů 

k problému Československa.“ Jan Krček dále komentoval i vztah mezi Sovětským svazem 

                                                             
187 Táborský, Prezident Beneš, 164. 
188 Němeček, Nováčková, Štovíček, Tejchman, eds., Československo-sovětské vztahy v diplomatických 
jednáních 1939-1945, díl 1, dok. 26, 43, 45, 86-87, 115-116. 
189 Zdenko Maršálek, „Česká“, nebo „československá armáda? Národnostní složení československých 
vojenských jednotek v zahraničí v letech 1939-1945 (Praha: Academia, 2017), 292-295. 
190 Beneš, Paměti II., 157. 
191 Táborský, Prezident Beneš, 164-165. 
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a nacistickým Německem: „Při debatách o poměru SSSR k Německu nebylo nikdy 

zdůrazňováno upřímné přátelství. Dohoda je vysvětlována jako politická nutnost  a byla 

charakterizována slovy: Manželství z rozumu, kde je stále dosti důvodů k rozvodu“.192 

 V rozhovoru s Majským 22. září 1939 Beneš řešil kromě otázky transportu 

československých vojáků i budoucnost vztahů mezi Československem a Sovětským 

svazem. Tato rozmluva se měla stát osudnou vůči budoucí podobě východní 

československé hranice. Předpokládal totiž, že obě země spolu budou po válce sousedit, 

a tak se Majského ptal na sovětský postoj vůči Podkarpatské Rusi. Podle Benešova 

záznamu ho sovětský velvyslanec ujistil o tom, že Podkarpatská Rus je československá. 

Druhý československý prezident pak Majskému řekl, jak věci vidí on: „Pro nás je řešení 

jen dvojí: buď to budeme míti my a pro případ, že oni (Sověti, pozn. aut.) budou sousedi 

a požadují-li to, že bychom proti tomu nemohli nic míti. Ani Poláci, ani Maďaři, a zejména 

tito, to míti nesměji.“193 Záznam Majského se značně liší v otázce Podkarpatské Rusi. 

Podle něj mu totiž Beneš vyslovil přesvědčení, že by Podkarpatská Rus měla v budoucnu 

být přímo začleněna do Sovětského svazu s dovětkem, že s tím vždy počítal.194 Oba 

záznamy se shodují v tom, že Beneš předání Podkarpatské Rusi Sovětskému svazu 

připustil. V budoucnu měla nejvýchodnější část československého území způsobit první 

větší spor mezi Československem a Sovětským svazem po podepsání smlouvy v roce 

1943. 

 V tomto ohledu je pozoruhodný také deníkový zápis Majského. Ten si 21. 

listopadu 1939 poznamenal obsah své schůzky s Benešem. Předmětem diskuze byla 

mimo jiné opět otázka Podkarpatské Rusi. Sovětský velvyslanec tentokrát dokládá, že 

mu Beneš načrtl dvě alternativy – buď zůstane Podkarpatská Rus součástí 

Československa, nebo připadne Sovětskému svazu. Je mu jedno, jak to dopadne a záleží 

mu především na tom, aby Podkarpatská Rus nepřipadla Maďarsku. Zajímavější ovšem 

je část rozhovoru, ve které Beneš připustil možnost federativního svazku mezi 

Československem a Sovětským svazem. Pokud se v budoucnu při jednání 

                                                             
192 Němeček, Nováčková, Štovíček, Tejchman, eds., Československo-sovětské vztahy v diplomatických 
jednáních 1939-1945, díl 1, dok. 53, 140-141. 
193 Ibid, dok. 26, 86-87. 
194 Dokumenty vněšnej politiky, díl 22. – kniha 2 (Moskva, Meždunarodnyje otnošenija: 1992), dok. 625, 
121-122. 
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o československo-polské konfederaci bál jisté dominance Polska, znamenala by tato 

nabídka zcela dobrovolné odevzdání československé suverenity do sovětských rukou. 

Příznačné je i to, že Majského měl ubezpečovat o tom, že pokud vypukne sociální 

revoluce v Německu a střetne se v ní Západ se Sovětským svazem, bude Československo 

podporovat východní velmoc.195 Z československé strany neexistuje z tohoto setkání 

žádný záznam. Pokud se podíváme na některé Benešovy návrhy nelze se tomu divit. 

Autentičnost záznamu sovětského velvyslance lze částečně ověřit. Obsahem rozmluvy 

byla totiž i Benešova návštěva Paříže, která skončila nezdarem. Majský si zapsal, že si mu 

druhý československý prezident stěžoval na to, že: „Beneš je takový program, který je 

dle francouzské vlády při současném reakčním kurzu nepřijatelný.“196 Když se podíváme 

na dopis, který Beneš psal 10. prosince 1939 svému bratru Vojtovi, můžeme spatřit 

určitou podobu. Druhý československý prezident líčil svému bratrovi, že z Francie 

odcházel s pocitem, že jméno Beneš je „program, který my Francouzi přijmout 

nemůžeme“.197 Je přímo fascinující, že dva měsíce po uzavření německo-sovětského 

paktu, v době, kdy se Velká Británie a Francie nacházela ve válečném stavu s nacistickým 

Německem, přesvědčoval Beneš sovětského velvyslance o tom, že Československo 

půjde za Sovětským svazem i v případě konfliktu mezi Západem a Východem. 

 Beneš o Sovětském svazu často psal svému bratru Vojtovi. Sovětské chování 

v korespondenci interpretuje jinak než ve svých Pamětech a zprávách domácímu odboji. 

V dopise z 29. srpna 1939 říká: „Ale i přes tento pakt je jisto, že Sověty nějak později 

zakročí – uvidíme jak. Sami Rusové tvrdí, že nemění politiku; není tudíž vyloučeno, že by 

šli v dané chvíli proti Německu. Ale cíl budou míti svůj: až všichni budou vyčerpáni  

a zeslabeni, by do toho šli, ovšem v duchu revoluce své.“198 

 Je sice stále přesvědčen, že Sovětský svaz dříve či později zakročí, ale v jaké 

podobě už nepředpovídá. To, že by se ruská velmoc nakonec přidala do protihitlerovské 

koalice, pouze nevylučuje. Zároveň tvrdí, že motivace pro vstup do války nebude 

                                                             
195 Ibid, dok. 802, 326-327. 
196 Ibid. 
197 Beneš, Dopisy bratru Vojtovi, dopis z 10. prosince 1939, 28 
198 Ibid, dopis z 29. srpna 1939, 24. 
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primárně spočívat v zastavení německého expanzionismu, ale ve sledování vlastních 

zájmů. 

 V další zprávě svému bratrovi z 4. října 1939 se dokonce udivuje nad sovětským 

postojem: „Události na východě, rychlý pád Polska, zákroky Ruska překvapuje (sic!) 

všecky“. Současně říká, že Sovětský svaz vstoupí do války, až bude Německo vyčerpané, 

a po jeho porážce se obrátí i proti západní Evropě.199 

 Podobně pak píše o měsíc později, kdy tvrdí, že: „Rusko je a patrně ještě nějakou 

dobu zůstane záhadou. Dělá politiku „svou“, ruskou a sovětskou.“ Své předchozí 

předpovědi však doplňuje. Podle okolností předpokládá, že v případě, že nacistické 

Německo válku vyhraje, postaví se Sovětský svaz proti němu. Pokud by však Třetí říše 

válku prohrála a propukla by v ní bolševická revoluce, konzervativní síly v Německu by 

se spojily se západní Evropou a čelily by společně revolučním silám a Sovětskému 

svazu.200 

 Dne 10. prosince 1939 pak částečně mění svůj pohled a Vojtovi Benešovi píše, že 

nevěří, že by Sovětský svaz šel nakonec s Německem a spíše věří v opak.201 Jedná se 

o jistý obrat a je pravděpodobné, že byl ovlivněn sovětským přístupem v řešení 

problému přesunu československých jednotek z Polska do Francie, kde se mohly účastnit 

bojů proti nacistickému Německu. 

 V dubnové a květnové korespondenci 1940 pak Beneš psal svému bratrovi, že 

předpokládá, že se Sovětský svaz po zimní válce s Finskem stáhne. Hodnotí to kladně, 

jelikož to podle něj usnadní situaci protihitlerovské koalice. Předpokládá však, že pokud 

se nacistické Německo rozhodne k útoku na Rumunsko, zachová se Sovětský svaz 

podobně jako při německé agresi vůči Polsku. Zároveň pro něj Sovětský svaz 

představoval stále velkou neznámou, když psal: „Jen se ptám, jak zakročí Rusko a co 

bude pak ve střední Evropě. Přijde ještě mnoho překvapení, mnoho těžkých chvil  

a obav.“202 

                                                             
199 Ibid, dopis z 4. října 1939, 25-26. 
200 Ibid, dopis z 5. listopadu 1939, 27. 
201 Ibid, dopis z 10. prosince 1939, 31. 
202 Ibid, dopis z 2. a 4. dubna 1940, 33-34, 42. 
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 V této době také sondoval u velvyslance Majského sovětský postoj ohledně 

československé věci, jak svědčí záznam Jana Opočenského. Beneš byl s touto sondáží, 

která se týkala případného sovětského uznání československé exilové vlády a hranic 

Československa, spokojen.203 V kontextu mezinárodní situace to však nemělo příliš velký 

vliv. Uznání československé exilové vlády Sovětským svazem v daný moment 

nepřipadalo vzhledem k sovětsko-německému paktu v úvahu. 

 Ve svém dopise z 28. října 1940 svého bratra Vojtu vyzývá, aby si o Sovětském 

svazu nedělal žádné zvláštní iluze. Ruská velmoc podle Beneše zakročí až v posledních 

měsících války nebo po pádu Třetí říše. Beneš varuje, že Sovětský svaz bude sledovat 

pouze vlastní zájmy a cíle.204 Jedná se pravděpodobně o určité vystřízlivění. V dubnu 

téhož roku totiž předpokládal, že Sovětský svaz své výpady omezí – v červnu 1940 však 

východní velmoc obsadila pobaltské země a o dva měsíce později je násilně 

transformovala v sovětské republiky. 

 Pokud se podíváme na Benešovu interpretaci paktu Molotov-Ribbentrop 

v Pamětech a v jeho dopisech bratru Vojtovi, vidíme podstatné rozdíly. Zatímco ve svých 

memoárech sovětský krok legitimizuje a vyslovuje pevné přesvědčení, že se už od 

počátku jednalo o dočasný obrat, v dopisech, které psal svému bratrovi, tomu tak není. 

V dopisech pak lze vidět i vývoj jeho myšlenek. Do listopadu 1939 věřil, že Sovětský svaz 

zakročí, připouštěl ale i možnost, že tak učiní až v momentě, kdy bude Třetí říše poražena 

a povede tak válku proti západním mocnostem. V prosinci 1939 se jeho pohled mění 

a začíná spíše věřit, že Sovětský svaz zakročí proti nacistickému Německu. Příčinou byla 

sovětská ochota či pomoc v přesunu jednotek z Polska na západní frontu a kladný obraz 

Sovětského svazu, který vytvářeli transportovaní vojáci. Východní velmoc tímto krokem 

šla přímo proti zájmům Třetí říše a zároveň tím podporovala protihitlerovskou koalici. 

Zároveň se k Benešovi dostávaly zprávy od Huberta Ripky, které úvahy o rozporuplnosti 

sovětského chování podporovaly. Například při jedné příležitosti na jaře 1940 se 

k Ripkovi dostala informace o tom, že sovětská generalita si je jistá, že Sovětský svaz 

půjde do války proti nacistickému Německu a že suroviny, které v rámci obchodní 

                                                             
203 Válečné deníky Jana Opočenského, záznam z 26. července 1940, 28-29. 
204 Beneš, Dopisy bratru Vojtovi, dopis z 28. října 1940, 47. 
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dohody Třetí říši dodává, jsou naprosto bezcenné.205 Další informace se týkala 

sovětského postoje k československé věci – sovětská vláda prý stále trvala na programu 

obnovy Československa se Sudetami a agitace Kominterny (proti Československu) není 

podstatná.206 Zhruba v této době byl Beneš dokonce zahrnut do konspirace, kdy jistý 

sovětský vyslanec (pravděpodobně Umanskij) kontaktoval vyslance Hurbana 

s informací, že si Stalin přeje prostředníka pro vyjednávání o případné protiněmecké 

dohodě se západními mocnostmi.207 V létě pak Ripka reprodukoval rozhovor Antonína 

Pešla a jeho ruského známého, který tvrdil, že Sovětský svaz se do boje po boku 

imperialistické Velké Británie a Francie nepřidá.208 Rozličných zpráv, které Ripka dodával 

Benešovi, bylo mnoho, všechny ale v zásadě reflektovaly nečitelnost sovětského 

postupu. Na druhou stranu sovětská anexe pobaltských států v létě 1940 mohla podpořit 

Benešovu podezřívavost a potvrdit jeho úvahy o tom, že Sovětský svaz bude ve válce 

bezohledně sledovat pouze vlastní zájmy. 

 I proto si pravděpodobně Beneš ve zprávách bratru Vojtovi uchovává až do 

června 1941 vůči Sovětskému svazu a jeho intencím jistou míru skepse. Tato skepse na 

druhou stranu v jeho Pamětech zcela chybí. Benešovo vnímání paktu Molotov-

Ribbentrop v dopisech bratru Vojtovi je však v zásadě správné. K potvrzení stačí citovat 

Stalinovo vysvětlení situace ze 7. září 1939: „Nemáme nic proti tomu, aby se pěkně 

poprali a oslabili jeden druhého. Nebylo by zlé, pokud by německé ruce zatřásly 

postavením nejbohatších kapitalistických zemí. Aniž by si to Hitler uvědomoval nebo po 

tom toužil, podlamuje a podrývá kapitalistický systém. (…) Můžeme manévrovat, 

podporovat jednu stranu proti druhé, aby se ještě lépe servali.“209 Nahrává tomu 

samozřejmě i skutečnost, že Sovětský svaz byl do války zatažen nacistickým Německem 

a nevstoupil do z ní z vlastní iniciativy. 

 Benešova politika vůči Sovětskému svazu však na oficiální úrovni byla jasná 

– nepodnikat žádné kroky, které by mohly negativně působit na československo-

                                                             
205 Štovíček a Hubený, eds., S projevem nejhlubší úcty, dok. 92, 334-335. 
206 Ibid, dok. 94, 336-337. 
207 Nakonec však tuto inciativu Beneš po konzultaci s britskými úřady nepodpořil. Viz Zeman a Klimek, 
The Life of Edvard Beneš, 176. 
208 Štovíček a Hubený, eds., dok. 97. 344. 
209 Cit. z Smetana, Ani vojna, ani mír, 243. 
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sovětské vztahy a zároveň zkomplikovat případnou budoucí spolupráci.210 V zásadě tak 

pokračoval v určité zahraničněpolitické linii, kterou koncipoval už v mezidobí od 

Mnichovské dohody do začátku války. Vyzýval své spolupracovníky a domácí odboj, aby 

neútočily na Francii a Velkou Británii za jejich roli v Mnichově, a to ze stejného důvodu, 

jako nyní vyzýval, aby se nijak neútočilo na Sovětský svaz – aby byly podmínky pro 

případnou dohodu v příznačné chvíli co nejlepší. Tento přístup byl však založen i na 

nejednoznačnosti sovětského postoje. Přestože Sovětský svaz uzavřel pakt s nacistickým 

Německem, dělal na pozadí některé kroky, které mohly být považovány za nepřátelské 

vůči Třetí říši – například přesun československých jednotek, které se v bojích o Francii 

střetli s německými vojáky. Zároveň se i ze Sovětského svazu dostávalo mnoho 

rozporuplných zpráv naznačujících, že vztah východní velmoci s nacistickým Německem 

není takový, jaký by se mohl zdát. 

 Vstup Sovětského svazu do války samozřejmě celou situaci i Benešův pohled 

zásadně ovlivnil. První dopis po německém útoku na východní velmoc napsal druhý 

československý prezident svému bratrovi 24. července 1941. Rozšíření protihitlerovské 

koalice o Sovětský svaz podle něj válku rozhodlo – porážka Třetí říše už byla pouze 

otázkou času a československá věc definitivně zachráněna.211 

 Nabízí se i Benešův pohled na sovětsko-německou dohodu ex post. V červenci 

1941 vzpomínal na období léta 1939 vskutku machiavelistickým zhodnocením situace: 

„Já měl jenom jediný strach, aby se před válkou, po 15. březnu nedohodl Chamberlain 

s Ruskem na zachování statutu (sic!) quo… Kdyby se byli dohodli Anglie, Francie, Rusko 

a Amerika, tak Hitler do války nešel, ale protože oni by nebyli bývali zbrojili, a on to dělal 

do všech krajností, tak by byl dosáhl suchou cestou velikých výbojů a nikdo nebyl s to mu 

v tom zabrániti… oni si ani snad neuvědomují dosah toho, že Rusko svou dohodou  

a Chamberlain svou zárukou Polsku pomohli zachránit Evropu tím, že ji dostali do 

války.“212 

  

                                                             
210 Zeman a Klimek, The Life of Edvard Beneš, 177. 
211 Beneš, Dopisy bratru Vojtovi, dopis z 24. července 1941, 48-49. 
212 Toman Brod, Osudný omyl Edvarda Beneše 1939-1948: Československá cesta do sovětského područí 
(Praha: Academia, 2002), 29. 
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7. Válka a cíle Benešova exilového odboje 

 „Nijak nezapadáme do celkové nálady, která tu dnes zavládla. My se radujeme, 

pro nás se začínají otevírat vrata vězení, a ti zde pohlížejí smutným zrakem za rozbitou 

vidinou míru a těžkým krokem a s hlubokým povzdechem, byť i s tvrdým odhodláním, se 

dávají na cestu do neznámé, nebezpečné divočiny války.“213 

- Eduard Táborský o náladě při začátku války 

 Válka znamenala pro československý exil příležitost pro zvrácení Mnichova  

a všeho, co následovalo po něm. Šance na obnovu Československa v jeho 

předmnichovské podobě díky válce vzrostla. Podobně vnímal válku i Edvard Beneš: 

 „veliký obrat v celé světové politice, začátek pádu celé politiky mnichovské  

a Německa vůbec a opravdový a osudový boj o naši novou svobodu a existenci“.214 

 Přestože se jednalo o velký zvrat, který mohl československé věci jedině přispět, 

nebyly následující měsíce a roky pro Beneše vůbec jednoduché. Ukázalo se, že 

československá věc i přes začátek války, který znamenal selhání a chybnost politiky 

appeasementu, představuje u západních mocností, kde stále vládli „mnichované“,215 

určité tabu.216 Mezi další zásadní problémy v jednáních patřila především existence 

Protektorátu. V něm totiž stále alespoň formálně vládla česká vláda. Slovenský stát tuto 

situaci ještě více ztěžoval. Jaké byly klíčové body v jednáních o uznání československé 

exilové vlády? 

 Teprve po vydefinování těchto bodů a jejich analýze bude možné přejít k vývoji 

procesu uznání československé exilové vlády a jeho dopadu na Benešovy úvahy ohledně 

zahraniční orientace a budoucnosti Československa. 

                                                             
213 Eduard Táborský, Presidentův sekretář vypovídá: Deník druhého zahraničního odboje (Curych: 
Konfrontace, 1978), 324. 
214 Beneš, Paměti II., 147. 
215 Jsou tak označováni britský ministerský předseda Neville Chamberlain a francouzský premiér Eduard 
Daladier. 
216 Brod, Osudný omyl Edvarda Beneše 1939-1948, 30. 
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7.1 Teorie právní kontinuity první Československé republiky 

 „Neuznáváme a neuznáme ani právně, ani politicky žádného fait accompli. 

Neuznáme žádného obsazení, a proto náš stát legálně pro nás existuje dál. Nepřijmeme 

ani vídeňskou arbitrážní dohodu o Slovensku a Podkarpatské Rusi, kterou Maďarsko 

svévolně a násilně porušilo.“217 

- Beneš o právní kontinuitě v červnu 1939 

 Jedním ze základních pilířů, na kterých Beneš stavěl snahu o plné uznání 

československé exilové vlády, je právní kontinuita první Československé republiky. Beneš 

vyslovil tezi, že jelikož nacistické Německo obsadilo 15. března 1939 české země, 

porušilo tím přímo závazky plynoucí z Mnichovské dohody. Na základě toho dochází 

i k závěru, že Mnichovská dohoda a britsko-francouzský plán nejsou platné, jelikož byly 

přijaty pod nátlakem a nebyly schváleny parlamentem. Vše, co následovalo po přijetí 

Mnichovské dohody – tedy vídeňská arbitráž, odtržení Slovenska a vyhlášení 

Protektorátu, je neplatné, protože podle Benešovy teorie právně existuje stále 

československý stát v podobě, kterou měl 19. září 1938. 

 Beneš tuto teorii postupně v letech 1939-1945 upravoval a prosazoval v různé 

intenzitě podle mezinárodní situace. V Pamětech říká, že teorii začal prosazovat ihned 

po rozbití Československa.218 O tom lze přinejmenším pochybovat. Možná už se tato 

myšlenka v jeho hlavě rýsovala, ale jeho okamžité reakce na obsazení českých zemí 

nenesou vůbec stopy teorie kontinuity. Sám na to do jisté míry v Pamětech upozorňuje. 

Svůj protest předním představitelům Francie, Velké Británie, Sovětského svazu 

a Spojených států totiž podepsal jako „bývalý president republiky“. V poznámce 

k tomuto dokumentu vysvětluje, proč se již nepodepsal jako „druhý prezident 

Československa“ – situace před začátkem války podle něj nebyla zralá na to, aby „hned 

a veřejně“ prosazoval právní kontinuitu Československa.219 Přitom už v květnu 1939 ve 

svém protestu Společnosti národů uvádí formulaci: „(…) Československo, ač právně dále 

                                                             
217 Kuklík a Němeček, „Druhý exil Edvarda Beneše“, 17. 
218 Beneš, Paměti II., 76-77. 
219 Beneš, Paměti III., dok. 90, 1939, 16. března, Chicago – Benešův telegram F. D. Rooseveltovi, N. 
Chamberlainovi, E. Daladierovi a M. Litvinovovi, obsahující protest proti okupaci českých zemí, 298. 
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existuje“.220 V červnu 1939 pak tuto teorii značně rozšířil ve svém projevu 

Československé obci legionářské v Chicagu.221 Nedá se tedy říci, že by veřejně tuto 

myšlenku před začátkem války neprosazoval. 

 Začátek války a její průběh Benešovu teorii právní kontinuity ovlivňoval.  Právní 

kontinuita prezidentské funkce byla formulována už při jednáních o vytvoření 

prozatímního státní zřízení v červenci 1940.222 V prosinci 1942 pak československá 

exilová vláda prodloužila platnost funkčního období do zvolení nového prezidenta. 

Součástí prohlášení bylo i zopakování neplatnosti Benešovy abdikace, jelikož „byla 

protiprávně vynucena“.223 

 Cíle Benešem koncipované právní kontinuity byly jasné – pokud by došlo k jejímu 

uznání, došlo by de iure k zániku problému existence protektorátní vlády a Slovenského 

státu. Pokud by totiž k uznání právní kontinuity nedošlo, nemohla by Benešem vedená 

exilová reprezentace mluvit o obnově Československa, ale o vytvoření nového 

československého státu. Pokud by byl formován nový československý stát, tak by se 

nemuselo vycházet z jeho prvorepublikové podoby. Uznáním právní kontinuity by tak 

vznikly lepší podmínky pro obnovení Československa v jeho předmnichovských 

hranicích. Pokud by totiž vlády spojeneckých zemí uznaly, že Československo existuje 

právně i nadále ve své podobě z 19. září 1938, fakticky by tak uznaly i to, že by mělo být 

obnoveno právě v této podobě. Beneš tím také mimo jiné odsunul úvahy o federalizaci 

státu, na kterou naléhali někteří slovenští představitelé československého exilu – mezi 

ty nejvýznamnější patřili Milan Hodža či Štefan Osuský.   

7.2 Zabezpečení existence státu 

 Jedním z hlavních předmětů Benešovy zahraniční politiky mělo být dlouhodobé 

zabezpečení existence státu. Vedle iniciativy o obnovení Československa se tak snažil 

podnikat kroky, které by vedly k jeho trvalému zajištění. Strach z německé rozpínavosti 

Beneš promítal i do úvah o budoucnosti. Prosazoval tak, že: „Německo dnešní i budoucí 

                                                             
220 Ibid, dok. 107, 1939, 13. května, Pittsburgh – dopis E. Beneše generálnímu tajemníkovi Společnosti 
národů J. Avenolovi s opětovným protestem proti okupaci Československá, 344. 
221 Kuklík a Němeček, „Druhý exil Edvarda Beneše“, 17. 
222 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 279. 
223 Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně II. (1942), 75. schůze 3. prosince 1942, příloha D, 782. 
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musí být naopak přesvědčeno „ad oculos“ a jednou provždy, že násilí nic nevynáší 

a naopak, že vede k marným a těžkým obětem a k potrestání.“ Beneš dále projevuje 

obavu, že pokud nebude důsledně dodržována zásada kolektivní bezpečnosti, vynoří se 

„nový Hitler“, který by opět vyvolal evropskou válku.224 Beneš odhadoval, že pokud by 

byl dán Německu po válce prostor, začala by se mladá generace Němců po šesti měsících 

připravovat na novou válku.225 Proto považuje za nutné, aby se východní Evropa 

sjednotila ve své zahraniční politice a zabránila tak jakékoliv další budoucí drang nach 

osten.226 Je však otázkou, jak měla tato jednota východní Evropy vypadat. Pokud měl na 

mysli jednotu ve smyslu naprosté podřízenosti (nejen) zahraniční politiky Sovětskému 

svazu, pak pro to skutečně vykonal mnoho. Například když se při moskevských jednáních 

v prosinci 1943 kriticky vyslovoval jednak o polské exilové vládě a jednak o té 

jugoslávské v Londýně. Dokonce vyslovil přesvědčení, že by měly být obě vlády 

v budoucnosti vyměněny.227 

 Podle něj je také důležité, aby velmoci působily jako „žandarmové“ Evropy.228 

Jelikož předpokládal dlouholetý úpadek Francie, je jasné, že tato role měla připadnout 

buď Velké Británii nebo Sovětskému svazu. Benešův výklad by se dal interpretovat tak, 

že připouští omezení suverenity malých států právě vůči těm velkým - „žandarmům“. 

Možná se však domníval, že když bude v přátelském vztahu s „žandarmem“ 

středovýchodní Evropy, kterým se měl stát Sovětský svaz, bude československá 

suverenita zachována. 

 Beneš se mimo jiné obával, že Velká Británie uzavře s nacistickým Německem 

mír. V tomto ohledu ho nejvíce vyděsil podivný let tehdy druhého muže nacistické strany 

Německa Rudolfa Hesse v květnu 1941. Tyto obavy s ním sdílel britský diplomat a spojka 

mezi vládou Jeho Veličenstva a československou exilovou vládou Robert Bruce Lockhart. 

Odkaz Mnichovské dohody a britské politiky appeasementu byl tehdy hluboce 

zakořeněn v Benešově vnímání Západu. Měl strach, že podobně jako při Mnichovské 

                                                             
224 Beneš, Demokracie dnes a zítra, 225-228. 
225 Válečné deníky Jana Opočenského, záznam z 1. května 1944, 348-349. 
226 Beneš, Demokracie dnes a zítra, 226-228, 238-240. 
227 Benešovy výroky jsou o to více zarážející, vezmeme-li v potaz, že se exilové vlády nacházely ve stejné 
situaci – tedy, že reprezentovaly země okupované nacistickým Německem. Ačkoliv měla československá 
exilová vláda silnější mezinárodní pozici, mohl ji Beneš použít i druhým směrem – tedy podporu 
zmíněných exilových vlád. Více k Benešovým výrokům – viz Smetana, Ani vojna, ani mír, 326. 
228 Beneš, Demokracie dnes a zítra, 226-228, 238-240. 
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dohodě by Západ mohl obětovat střední Evropu za cenu míru.229 Přestože tyto obavy po 

červnu 1941 pominuly, jeho nedůvěru vůči Západu to muselo přinejmenším podpořit. 

  

                                                             
229 Smetana, In the Shadow of Munich, 206-207. 
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8. Projekt československo-polské (kon)federace 

 Úvahy o budoucnosti střední Evropy hrály v průběhu druhé světové války velkou 

roli, nejen u Beneše, ale i u ostatních československých a zahraničních politiků 

a státníků. Střední Evropa se totiž už podruhé v dějinách dvacátého století stala 

katalyzátorem světové války. Představitelé evropských mocností se tak snažili najít 

cestu, jak zabránit vzniku dalšího světového konfliktu. Jednou z těchto variant byla 

československo-polská konfederace nebo federace. 

 Projektů československo-polské federace bylo v československém exilu několik. 

Jeden z nich vedl například Benešův politický protivník Milan Hodža. Hodžův koncept byl 

s tím Benešovým v některých otázkách shodný. Ovšem za jeden z cílů středoevropské 

federace považoval Hodža zrovnoprávnění Slováků s ostatními národy, které by spolek 

slučoval. Hodžův projekt tak byl výsledkem snah příznivců slovenské autonomie.230 

Jelikož byl však Hodža prakticky už od počátku v opozici, a postupem času zcela ztratil 

vliv, nebudu se jeho konkurenčním projektem zabývat. 

 Jsem si vědom, že v některých fázích se diskutovalo o unii, federaci, konfederaci 

anebo konfederaci sui generis, ale v rámci zjednodušení budu o československo-

polských plánech mluvit jako o spolupráci, konfederaci nebo projektu. Téma 

československo-polské konfederace by vydalo na samostatnou práci, proto se některým 

oblastem budu vyhýbat a jiným zase věnovat detailněji. Cílem práce je analýza 

zahraniční politiky Edvarda Beneše, a proto se budu zabývat především jeho úvahami 

o projektu, jeho cílům, a především zahraničněpolitickým aspektům. Stranou tak půjdou 

jednání československo-polských komisí, vnitrostranické debaty, různá nedorozumění 

a lapsy, kterých se obě strany dopouštěly, a otázky o rozsahu a formě spolupráce.231 

 Beneš se k projektu československo-polské konfederace vyjadřuje ve své práci 

Demokracie dnes a zítra. V Haunerově kritickém vydání Benešových pamětí je také 

obsažena rozsáhlá kapitola o tomto projektu. Nicméně se jedná o koncept, který napsal 

s největší pravděpodobností Eduard Táborský a Beneš ho vlastnoručně upravil a doplnil. 

Nejednalo se však o nic jedinečného, Benešovi připravovali texty i další, například 

                                                             
230 Kuklík a Němeček, Proti Benešovi!, 42-43, 159-160. 
231 Tyto otázky jinak dobře zachycuje Vít Smetana v jedné z kapitol studie In the Shadow of Munich, 244-
273 nebo Jindřich Dejmek v Edvard Beneš: Část druhá, 339-351, 381-382. 
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historik a archivář Jan Opočenský. Proto lze tak k danému textu přistupovat jako k jiným 

částem Benešových Pamětí. Jelikož k poslednímu zásahu v tomto textu došlo 

pravděpodobně někdy v letech 1945-1947, je potřeba k textu přistupovat opatrně.232 

Navíc jak dokládá Táborský, Beneš mu kapitolu několikrát vracel a jeho poznámky 

svědčily o tom, že se snaží co nejvíce zmírnit vinu Sovětského svazu na krachu 

československo-polských jednáních a přesunout ji na polskou stranu.233 Proto je 

nezbytné jeho výklad v Pamětech ověřovat v jiných dobových pramenech.  

 Československo-polskou spolupráci považuje Beneš za jeden z prostředků 

k „novému, trvalejšímu pořádku ve střední Evropě“. Podle něj by bylo zapotřebí, aby se 

tento blok opíral o trvalé přátelství a plnou spolupráci se Sovětským svazem. Účast 

východní velmoci považuje za klíčovou v uspořádání budoucí Evropy. Sovětský svaz totiž 

podle Beneše představuje protiváhu německému expanzionismu. K tomuto svazku by se 

postupem času mohly přidat i další středoevropské a východoevropské státy. Díky tomu 

by byla na dlouhou dobu zabezpečena střední Evropa před novou německou agresí. 

Konečným cílem podle Beneše by mělo být celoevropské sdružení, které považuje za 

klíčové k tomu, aby byl zachován světový mír.234 

 O československo-polské spolupráci psal i svému bratru Vojtovi. V dopisu ze září 

1939 spojuje osud Československa s osudem Polska: „Bez svobody naší nebudou moci 

existovat, ale také my bychom bez jejich restaurace restaurováni býti nemohli.“ 

Projevuje také snahu o spolupráci s Poláky, kterou si upřímně přeje a bude se o ni 

pokoušet. Edvard Beneš však v dopisech nijak nenaznačuje orientaci na Sovětský svaz. 

V srpnovém a listopadovém dopisu je navíc značně skeptický ohledně postoje východní 

velmoci a jejího budoucího chování.235 

 V dubnu 1940 posílá svému bratrovi přednášku, kterou přednesl v Empire Clubu. 

Vojtu Beneše upozorňuje na to, že je to pouze pro jeho informaci a nesmí být šířeno 

dále. Poprvé se zde vyjadřuje k federální podobě Československa a Polska a dalších 

středoevropských zemí. Ačkoliv Beneš zmiňuje, že v meziválečných letech budoval 

                                                             
232 Haunerova poznámka v Beneš, Paměti II., 287. 
233 Táborský, Prezident Beneš, 100. 
234 Beneš, Demokracie dnes a zítra, 224, 230-231. 
235 Beneš, Dopisy bratru Vojtovi, dopisy z 29. srpna 1939, 5. listopadu 1939 a 2. dubna 1940, 24, 27, 35. 
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těsnou ekonomickou a politickou spolupráci Československa s Jugoslávií, Rumunskem, 

Rakouskem a Maďarskem, má v úmyslu řešit případnou budoucí federaci právě 

s Polskem. Jedním z důvodů je opět provázanost Československa a Polska: 

 „V mezinárodním měřítku ukázaly události uplynulého roku ve střední Evropě, že 

když padne Československo, padne také Polsko a ostatní malé středoevropské státy 

budou nutně následovat.“236 

8.1 Nerovné postavení obou exilových reprezentací 

 V konceptu sepsaném Eduardem Táborským a doplněném Benešem je počátek 

československo-polské spolupráce spojován s jednáním o polském uznání 

Československého národního výboru koncem roku 1939. Československo se mělo spolu 

s Polskem zavázat, že budou spolupracovat v zahraničněpolitických, vojenských, 

a dalších oblastech. Zároveň se obě exilové reprezentace měly podporovat v otázkách 

budoucích hranic, tj. polská exilová vláda měla hájit československé teritoriální zájmy 

a československá exilová reprezentace ty polské. To Beneš považoval za vyloučené, 

jelikož nesouhlasil s tím, aby si polská exilová vláda vymáhala jakékoliv dohody k tomu, 

aby uznala Československý národní výbor. Příčina tkvěla v nerovném postavení obou 

exilových reprezentací. Zatímco ta polská byla uznávána jako plnoprávná vláda, 

Československý národní výbor byl uznán za pouhý orgán zastupující český a slovenský 

národ.237  

 Tuto část potvrzují i záznamy Jana Opočenského, který si do svého deníku 

17. ledna 1941 poznamenal, že Beneš se vůči československo-polské spolupráci v roce 

1940 choval vyhýbavě, jelikož Britové neuznali československou exilovou vládu jako 

plnoprávnou.238 

 Tímto problémem byla možnost československo-polské konfederace 

ochromena. Beneš totiž vázal případnou definitivní dohodu na rovnoprávný stav obou 

exilových vlád. Podporoval sice přípravu a vytvoření komisí, které měly řešit aspekty 

konfederace detailněji, ale nehodlal vstoupit do svazku s Polskem se slabším 

                                                             
236 Ibid, dopis z 4. dubna 1940, 35-36, 39, 40. 
237 Beneš, Paměti II, 294-295. 
238 Válečné deníky Jana Opočenského,záznam ze 17. ledna 1941, 82-83. 
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postavením. Poláci uznali československou exilovou vládu jmenováním vyslance až 

v červnu 1941. Z britské strany pak byla československá exilová vláda zrovnoprávněna 

s ostatními exilovými vládami až v červenci 1941.239 V té době už Sovětský svaz stál na 

straně Spojenců, a právě rozpory v postoji k východní velmoci se měly stát jednou 

z hlavních příčin neúspěchu československo-polské spolupráce. 

8.2 Těšínsko 

 Další problém představovala otázka hranic. Sikorski v dopise, který Benešovi 

zaslal v únoru 1941, trval na zachování hranic z doby před zářím 1939 a v tomto ohledu 

se podle Beneše opíral o podporu Velké Británie. Přestože na druhou stranu vyslovil 

podporu v československých nárocích na pohraniční oblasti odtržené ve prospěch 

nacistického Německa, otázce Těšínska se vyhnul. Beneš mu ještě tentýž měsíc 

odpověděl a zdůraznil, že Československo nemůže uznat jakékoliv územní zábory po 

19. září 1938, a proto ho vyzývá, aby přeformuloval své stanovisko o zachování polských 

hranic z doby před zářím 1939.240  

 Sikorski odpověděl až v červnu 1941. Otázku Těšínska považoval za vyřešenou 

a proti Benešovi použil jeho vzkaz polskému prezidentovi Mościckému ze září 1938, ve 

kterém mu nabízel napravit chyby spáchané vůči Polsku odstoupením právě slezské 

oblasti. Beneš tuto odpověď nesl velmi zle a pokládal si otázku, zda vůbec bude 

spolupráce s Polskem v takovýchto poměrech možná.241 

 Hranice představovaly skutečný problém a překážku v československo-polské 

spolupráci. Jak svědčí záznam Jana Opočenského ze 6. listopadu 1940, už v této době se 

Beneš touto otázkou zabýval. Zatímco v otázce Těšínska žádné ústupky dělat nechtěl, 

považoval za možné postoupit Polsku Frýštát.242 Nicméně i tento krok považoval až za 

krajní řešení.243 

 Za zlom považuje dopis Sikorského z 25. července 1942, který mu ukázal, že 

československo-polská spolupráce je téměř nemožná. Předseda polské exilové vlády 

                                                             
239 Smetana, In the Shadow of Munich, 234, 256. 
240 Beneš, Paměti II, 308-309. 
241 Ibid, 310-311. 
242 Dnešní součást Karviné. 
243 Válečné deníky Jana Opočenského, záznam ze 6. listopadu 1941, 52. 
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v něm stále trval na polském záboru Těšínska a nepřipouštěl v tomto územním sporu 

žádné kompromisy.244 

 U Beneše k tomuto zlomu skutečně došlo, jelikož o polské neochotě domluvit se 

ve věci společných hranic píše i svému bratrovi v únoru 1943.245  

8.3 Československo-polská spolupráce a Sovětský svaz 

 Další problém představoval vztah se Sovětským svazem. V přesvědčení, že 

Sovětský svaz proti nacistickému Německu zasáhne, nemohlo se Československo podle 

Beneše vázat k podpoře polských teritoriálních otázek, aby si nepoškodilo případné 

budoucí vztahy s Moskvou.246 

 Ve svých Pamětech Beneš líčí, jak vytyčil v září 1940 předsedovi polské exilové 

vlády několik zásad československo-polské spolupráce. Jedním z nich byla nutnost obou 

zemí mít přátelské vztahy se Sovětským svazem. Proto podle něj bylo zapotřebí, aby se 

polská exilová vláda pokusila o narovnání vztahů s východní velmocí. Dle Benešova 

dojmu předseda polské exilové vlády generál Władysłav Sikorski s tímto souhlasil. 

V memorandu, které Beneš vypracoval v listopadu 1940, otázku vztahu k Sovětskému 

svazu rozvádí. Uvádí, že bez spolupráce Československa a Polska se Sovětským svazem 

nebude střední a východní Evropa nikdy v bezpečí. Beneš v této části škrtá pasáž 

o hrozbě komunismu a případného konfliktu Sovětského svazu se Západem.247 

 V tomto memorandu získává československo-polská spolupráce s ohledem na 

Sovětský svaz zcela jiný rozměr. Beneš totiž původně zamýšlel říci, že spolupráce mezi 

Československem a Polskem je nutná nejen k zastavení případného budoucího 

německého expanzionismu, ale také k obraně proti komunistické revoluci, kterou by 

podporoval Sovětský svaz. Ten by se tak ocitl v konfliktu proti Západu. Benešem 

zdůrazňovaná nutnost přátelských vztahů se Sovětským svazem tedy nemá základ pouze 

v obavě z německé agrese, ale také z ruské velmoci samotné. Tuto tezi lze ověřit díky 

deníku Jana Opočenského. Ten si 14. září 1940 poznamenal obsah diskuze s prezidentem 

Benešem, který mu líčil svou schůzku s představiteli polské exilové vlády a své pohledy 

                                                             
244 Beneš, Paměti II, 317-318. 
245 Beneš, Dopisy bratru Vojtovi, dopis z 1. února 1943, 53. 
246 Beneš, Paměti II, 294-295. 
247 Ibid, 297, 300. 
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na československo-polskou spolupráci. Beneš byl pro úzkou spolupráci s Poláky: „(…) 

protože jen ve spolku s nimi můžeme se postavit proti německému a ruskému 

bolševismu.“ Dle reprodukce Opočenského si Beneš myslí, že: „Ruská armáda chce prý 

pochodovat přes Moravu a Čechy. Ubráníme se v tom případě proti spojenému nacismu 

a bolševismu. Německý bolševismus byl by zrovna tak pangermánský jako nacismus. 

Převalí-li se tato vlna přes nás, pak nás čeká asi osud emigrace.“248 

 Do tohoto kontextu zapadají i dopisy, které psal bratru Vojtovi. Edvard Beneš mu 

totiž několikrát v souvislosti se sovětsko-německým paktem psal, že Sovětský svaz 

vstoupí do války v duchu bolševické revoluce. Načrtl několik různých cest podle výsledků 

války. Pokud by nacistické Německo válku vyhrálo nebo by ji vyhrávalo, napadl by ho 

Sovětský svaz v momentě, kdy by bylo nejslabší – vyčerpané boji a válkou. Na německém 

území by pak s podporou Sovětského svazu vypukla bolševická revoluce, která by se šířila 

Evropou dál. Pokud by však Třetí říše prohrála a propukla by v ní socialistická či 

komunistická revoluce, mohly by se konzervativní síly v Německu spojit se západními 

demokraciemi a čelit revoluci, kterou by podporoval Sovětský svaz.249 

 Beneš tedy původně zamýšlel československo-polskou konfederaci nejen jako 

obranu proti Německu, ale také proti Sovětskému svazu. Zároveň se však 

pravděpodobně domníval, že expanzi z východu bude možné zabránit přátelskými 

vztahy s ruskou velmocí. Proto se o přátelství se Sovětským svazem měla československá 

i polská exilová reprezentace pokoušet. Opočenský ve svém deníku reprodukuje jeden 

z Benešových referátů, který tuto situaci dobře shrnuje: „Zharmonizování zahraniční 

politiky (Československa a Polska, pozn. aut.) je nutná věc, jmenovitě poměru s Ruskem. 

Kdyby šlo Rusko do války, je nebezpečí zbolševizování. Jmenovitě je nutné, až to praskne, 

aby Rusko nebylo novému útvaru nepřátelské.“250 

 Sikorski na Benešovo zářijové memorandum odpověděl v prosinci 1940 

a v zásadě souhlasil s nutností přátelských vztahů se Sovětským svazem. Ovšem dodává, 

                                                             
248 Válečné deníky Jana Opočenského, záznam z 14. září 1940, 39-40. 
249 Beneš, Dopisy bratru Vojtovi, dopisy z 29. srpna 1939 a 5. listopadu 1939, 24, 27. 
250 Válečné deníky Jana Opočenského, záznam ze 17. ledna 1941, 83. 
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že tyto vztahy jsou možné pouze tehdy, pokud bude východní velmoc respektovat 

územní integritu Polska.251 

 Od tohoto požadavku se Beneš snažil, dle záznamu Opočenského z 30. ledna 

1940, Sikorského odradit. Podle něj nebylo moudré v dané konstelaci trvat na zachování 

historických hranic.252 Přitom ve stejné době vyvíjel Beneš obrovské úsilí, aby se 

základem pro jednání o budoucích československých hranicích staly ty předmnichovské. 

 V Pamětech pak Beneš popisuje, kdy došlo k prvnímu většímu rozporu 

v československo-polské spolupráci. Dle svého výkladu zopakoval Beneš v lednu 1941 

Sikorskému, že případná československo-polská spolupráce musí být založena na 

jednotné politice vůči Sovětskému svazu, který podle Beneše brzy vstoupí do války na 

straně Spojenců. Proto měla československá a polská exilová vláda ihned po vstupu 

Sovětského svazu do války s ním zahájit jednání o koncepci československo-polské 

spolupráce. Podle Benešovy rekonstrukce tento jeho předpoklad vzal Sikorski značně 

nelibě a Beneš tak došel k závěru, že dohoda Československa a Polska bude velice těžká. 

Beneš se neúspěšně snažil Sikorského přesvědčit o tom, že bez Sovětského svazu nelze 

válku vyhrát. Sikorski a po jeho smrti i jeho nástupce Stanisław Mikołajczyk však zůstali 

neoblomní a československo-polskou spolupráci opřenou o Sovětský svaz podle Beneše 

odmítali. Za příčinu uvádí druhý československý prezident skutečnost, že někteří 

zástupci polské exilové reprezentace trvali na tom, že je Polsko ve válečném stavu se 

Sovětským svazem. Dále tvrdí, že všichni Poláci předpokládali, že mohou zvítězit a zvítězí 

i bez Sovětského svazu. Pokud by však Sovětský svaz do války vstoupil na straně 

Spojenců, byli přesvědčeni, že bude nacistickým Německem zcela poražen, a nakonec by 

tak Třetí říši musely porazit spojené síly západoevropských mocností, Spojených států 

a okupovaných národů.253 

 Podle záznamu Opočenského Poláci skutečně neměli o síle Sovětského svazu 

příliš dobré mínění. Ladislav Feierabend, exilový státní ministr československé exilové 

vlády, měl 15. dubna 1941 schůzku s polským státním ministrem Stanisławem Kotem, 

jehož stanovisko k Sovětskému svazu a historickým východním hranicím Polska 
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253 Beneš, Paměti II., 158-159. 
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interpretuje Opočenský následovně: „Rusko považuje (Kot) za slabé, proto se Rusko 

vyhýbá válce. Němci mohli by do něho na procházku, na procházku mohou i Poláci, 

vyhraje-li se válka. Proto nemáme se starat o východní hranice Polska.“254 

 Samotný Sikorski přesvědčoval Beneše ještě v květnu 1942, že i kdyby Spojenci 

válku vyhráli, tak Rusko bude „velmi vyčerpáno“ a rozhodující slovo budou mít Spojené 

státy a Velká Británie.255 

 Na druhou stranu v této době neměl Beneš dle korespondence se svým bratrem 

jasné mínění o budoucnosti Sovětského svazu. Nicméně lze říci, že polská exilová vláda 

byla proti tomu, aby československo-polská spolupráce byla závislá na Sovětském svazu.  

 Beneš také uváděl jako jednu z příčin úvahy některých polských představitelů, 

kteří trvali na tom, že Polsko je ve válečném stavu se Sovětským svazem. Je pravdou, že 

v momentě uzavření smlouvy o navázání diplomatických styků mezi polskou exilovou 

vládou a Sovětským svazem 30. července 1941, podalo několik polských ministrů 

demisi.256 Důvodem k ní bylo skutečně to, že hájili stanovisko o válečném stavu mezi 

Polskem a Sovětským svazem.257 Jak však dokládá Jindřich Dejmek, tato polská vládní 

krize československo-polským vztahům nejenže neuškodila, ale naopak prospěla. Nový 

exilový ministr zahraničních věcí Edward Raczyński byl totiž velkým stoupencem 

československo-polské spolupráce.258 

 Po vstupu Sovětského svazu do války došlo podle Beneše k jisté normalizaci 

polsko-sovětských vztahů, kterou vítal a považoval ji za další krok k úspěchu 

československo-polské spolupráce, i když si nedělal iluze o délce trvání těchto 

přátelských vztahů.259 

 I přes vstup východní velmoci do druhé světové války na straně Spojenců si Beneš 

stále zakládal na spolupráci s Polskem, jak svědčí záznam Opočenského z 30. června 

1941. Nelze tedy říci, že v momentě, kdy se Sovětský svaz zařadil do tábora Spojenců, 

                                                             
254 Válečné deníky Jana Opočenského, záznam z 30. ledna 1941 a 15. dubna 1941, 89, 108. 
255 Beneš, Paměti III., dok. 136, 1942, 20.-21. května, Londýn – záznam rozhovoru E. Beneše s W. 
Sikorským a E. Raczyńským pořízený H. Ripkou, 459. 
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258 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 339. 
259 Beneš, Paměti II, 313. 
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Beneš tuto iniciativu opustil. Pomalu se však začaly rýsovat problémy mezi polskou 

exilovou vládou a Sovětským svazem. Šlo o otázky hranic a uvolňování polských zajatců. 

Poprvé se také objevily informace o možném zavraždění zajatých polských důstojníků.260 

 Ještě v lednu 1942 měl Beneš rozmluvu s Opočenským, ve které držel své 

původní stanovisko o zaměření československo-polské spolupráce: „Rusko bude naším 

sousedem ve střední Evropě. To je dnes již jisté. Rusko žádá určitý vliv na středoevropské 

věci a budeme musit to přijmout. Bude také třeba dohody s Polskem, abychom byli 

silnější.“261 Stále tedy počítá s československo-polskou spoluprací jako obranou proti 

komunizaci, i když nyní už to netvrdí tak explicitně jako při dřívějších příležitostech. 

 K tomu se vázala i podpora československo-polského projektu Sovětským 

svazem. Sovětský velvyslanec Majskij učinil koncem ledna 1942 prohlášení, že: „V Rusku 

proti dohodě československo-polské není žádných zásadních námitek“.262 

8.4 „Sovětské veto“ 

 Poprvé protestoval proti československo-polské spolupráci sovětský vyslanec 

Alexandr Bogomolov, který 15. července 1942 sdělil Janu Masarykovi stanovisko 

sovětských kruhů k československo-polskému konfederačnímu projektu. Podle tohoto 

stanoviska nemohl tento spolek být ku prospěchu míru v Evropě, a proto jsou sovětské 

kruhy proti pokračování jednání o konfederaci. Jak upozorňuje Vít Smetana, fakticky se 

jednalo o stanovisko vlády, která ovšem nechtěla být tím, kdo zastaví československo-

polský konfederační projekt.263 Navíc Bogomolov při jednom z dalších rozhovorů 

s Benešem podle Táborského připustil, že se nejedná o protest sovětských kruhů, ale 

o stanovisko vlády.264 Při dalších schůzkách s Benešem a Ripkou v srpnu tento nesouhlas 

opakoval. Beneš požadoval toto stanovisko od Bogomolova písemně, aby byla celá věc 

oficiální. Přestože se od Sovětů písemného potvrzení jejich požadavků nedočkal, tlumočil 

sovětský postoj Sikorskému a Churchillovi. Bogomolov při další schůzce 5. října 1942 

rozšířil své původní stanovisko o jakoukoliv středoevropskou spolupráci, která by byla 
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vnímána jako nepřátelská vůči Sovětskému svazu. Po těchto sovětských protestech 

oznámil Beneš v prosinci 1942 opuštění konfederační politiky s Polskem.265 Sovětská 

písemná nóta přišla až začátkem roku 1943. Vít Smetana tak dochází k závěru, že 

sovětská diplomacie nechtěla být oficiálním strůjcem neúspěchu československo-

polského projektu. Beneš však spolupráci ani v tomto okamžiku nevyloučil a navrhl 

československo-polskou alianci namířenou proti Německu.266 Sikorski s tím souhlasil 

a Benešovi navrhl, aby smlouvu obě vlády ihned uzavřeli. Beneš však vycouval, 

pravděpodobně protože neznal sovětské stanovisko. To přišlo nedlouho poté – sovětské 

kruhy byly i v tomto případě proti smlouvě mezi Československem a Polskem.267 

 Za definitivní konec projektu československo-polské konfederace však Beneš 

považuje polsko-sovětskou roztržku, kdy v dubnu 1943 podala, na základě informací 

o katyňských událostech, polská exilová vláda protest proti Sovětskému svazu a mezi 

oběma zeměmi došlo k přerušení diplomatických styků.268 

8.5 Předem prohraná bitva? 

  Většinou se jako hlavní příčina neúspěchu československo-polské spolupráce 

uvádí právě „sovětské veto“. Je pravdou, že změna sovětského postoje a následné 

negativní stanovisko k československo-polské spolupráci jakékoliv vyhlídky ukončila, ale 

měl vůbec konfederační projekt už od počátku nějakou naději? 

 Za prvé zde byla otázka Těšínska, jejíž řešení se zdálo podle stanovisek obou stran 

nemožné. Jak československá exilová vláda, tak i ta polská trvala na zachování Těšínska 

ve svých hranicích. Zatímco Beneš se pokoušel dojít k nějakému kompromisu – například 

odstoupením Frýštátu nebo dokonce ambiciózním plánem udělat z Těšína hlavní město 

československo-polské konfederace, nenabízela polská exilová vláda žádné alternativy. 

Dokonce i zástupci Foreign Office v tomto ohledu považovali Sikorského postoj jako 

bláhový.269 

                                                             
265 Válečné deníky Jana Opočenského, záznam z 9. září 1942, 10. září 1942 a 5. října 1942, 234-235, 243 
266 Smetana, In the Shadow of Munich, 272-273. 
267 Smetana, Ani vojna, ani mír, 317. 
268 Beneš, Paměti II, 332. 
269 Smetana, In the Shadow of Munich, 255. 
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 Za druhé zde byla mezinárodní situace a vztah k Sovětskému svazu. Zatímco 

Beneš zakládal spolupráci na přátelském vztahu k východní velmoci obou 

středoevropských zemí, Poláci s tím souhlasili pouze v omezené míře. Nehodlali ustoupit 

v otázce východních hranic. Beneš se je od tohoto přístupu snažil odradit. Sám do určité 

doby (poslední záznam z 3. dubna 1944) připouštěl odstoupení určitých oblastí 

Německu, jak je patrné z deníku Jana Opočenského. Ovšem Benešem navrhované 

územní koncese byly ve srovnání s těmi, které se požadovaly od Poláků, velmi mírné 

(týkaly se pouze některých výběžků).270 A pokud si vezmeme, co prohlásil Beneš 

v jednom rozhovoru se Sikorským – „Co bylo pro Poláky dělení Polska, tím byl pro nás 

Mnichov“, je jeho postoj v této věci ještě paradoxnější. Polská exilová vláda však v otázce 

východních hranic dostávala od Sovětského svazu kompromisní nabídky, které odmítala. 

S ohledem na budoucí řešení lze říci, že tyto návrhy byly velice „štědré.“271 Ovšem jedná 

se o ex post hodnocení a je otázkou, jak by se celá otázka vyvinula a zda by skutečně 

Stalin své sliby dodržel. Nicméně pokud si vezmeme, že Beneš trval na tom, aby 

Československo i Polsko bylo v přátelském vztahu se Sovětským svazem, musel vnímat 

polskou neochotu v otázkách hranic značně kriticky. 

 Za třetí hrála roli také postupná izolace polské exilové vlády. Beneš pracoval 

s informacemi, které svědčily o tom, že polská exilová vláda má pouze omezenou 

podporu ve svých sporech se Sovětským svazem u ostatních Spojenců. Už v červenci 

1941 se k Benešovi dostala zpráva, že Britové nelibě nesli formu Sikorského jednání se 

Sovětským svazem týkající se hranic a propouštění polských zajatců. V květnu 1942 se 

pak k československé exilové vládě dostala zpráva, že ani Američané nepodporují polské 

teritoriální požadavky.272 Benešovy předpoklady byly správné. Jak dokládá Vít Smetana, 

Britové se v otázce východních hranic Polska nechtěli nijak vázat, a to ještě před 

vstupem Sovětského svazu do války. Tuto věc pouze příliš nezmiňovali, aby nezhoršili 

pozici polské exilové vlády.273 Na jedné straně tak v Benešových očích byla polská exilová 

reprezentace dostávající se do izolace a na druhé straně ta československá, která naopak 

                                                             
270 Válečné deníky Jana Opočenského, záznam z 24. listopadu 1942 a 3. dubna 1944, 255, 343. 
271 Beneš, Paměti III., dok. 136, 1942, 20.-21. května, Londýn – záznam rozhovoru E. Beneše s W. 
Sikorským a E. Raczyńským pořízený H. Ripkou, 458-459. 
272 Válečné deníky Jana Opočenského, záznam z 8. července 1941 a 7. května 1942, 131, 213. 
273 Smetana, In the Shadow of Munich, 255. 
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jistou izolaci i díky Sovětskému svazu prolomila a mohla si zakládat na vztazích 

s východní velmocí, která u některých vyvolávala dokonce žárlivost.274 

 Přístup Velké Británie také příliš nepomohl. Britové myšlenku československo-

polské konfederace sice podporovali, ale pouze skrytě. Nechtěli, aby jejich podpora 

působila jako politický nátlak. Zároveň chtěli, aby se obě země na spolupráci dohodly 

samy – jinými slovy, aby se jednalo o záležitost jejich, ne Velké Británie.275 

 Navíc Foreign Office sám nebyl jednotný ve vztahu středoevropských zemí 

k Sovětskému svazu. Zatímco jedna sekce trvala na tom, aby československo-polská 

konfederace měla se Sovětským svazem dobré vztahy, druhá považovala myšlenku 

středoevropského spolku chránícího obě země před sovětským vlivem za legitimní. 

Druhé stanovisko se zakládalo na tom, že připuštění dominance Sovětského svazu by se 

rovnalo přechodu od nacistické nadvlády pod sovětskou.276 

 I fakt, že Velká Británie přistupovala zpočátku k československé exilové 

reprezentaci jinak než k polské, danou věc zkomplikoval. Pro československou stranu 

totiž bylo důležité, aby byla spolupráce založená na principu rovnosti.277 

 V únoru 1943 si Beneš postěžoval svému bratru Vojtovi: „Poláci naproti tomu by 

chtěli s námi jakoukoli dohodu, jen aby ji ve svých sporech s Ruskem mohli použít pro 

sebe.“278 

 V československo-polském projektu konfederace bylo příliš mnoho překážek, než 

aby se dalo říci, že příčinou jeho neúspěchu bylo právě ono „sovětské veto“, jak tvrdí 

například Eduard Táborský.279 To spíš celou záležitost stvrdilo. Beneš se o spolupráci 

s Polskem snažil opravdu upřímně, přestože k němu choval značnou zášť kvůli jeho 

krátkozrakému a nečestnému chování v mnichovské krizi. Zpočátku tento blok vnímal 

nejen jako obranu proti Německu, ale také Sovětskému svazu. Po vstupu východní 

velmoci do války však začal věřit, že se Sovětským svazem lze najít příznivý modus 

vivendi. Ovšem polská strana nebyla ochotná se dohodnout se svým východním 

                                                             
274 Válečné deníky Jana Opočenského, záznam z 12. ledna 1942, 185. 
275 Smetana, In the Shadow of Munich, 245, 248-249, 253. 
276 Ibid, 270-271. 
277 Válečné deníky Jana Opočenského, záznam z 10. prosince 1940, 67. 
278 Beneš, Dopisy bratru Vojtovi, dopis z 1. února 1943, 53. 
279 Táborský, Prezident Beneš, 99-100. 
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sousedem. Proto nebyl ochoten zavléci Československo do nepřátelského vztahu se 

Sovětským svazem. A události mu daly jistým způsobem za pravdu. Polská exilová vláda 

se brzy pro svůj postoj vůči Sovětskému svazu dostala do mezinárodní izolace. 

Spolupráce se Sovětským svazem mu navíc v dané chvíli mohla nabídnout mnohem více 

než ta s Polskem. Východní velmoc podporovala obnovu Československa v jeho 

předmnichovských hranicích, tedy i s Těšínskem, které Beneš nebyl ochoten Polsku 

postoupit.280 

 I britský ministr zahraničí Anthony Eden došel v té době k závěru, že na 

neúspěchu československo-polské konfederace měly obě strany stejný podíl.281 

 V budoucnu se však jako proroctví měla vyplnit Benešova slova, která psal bratru 

Vojtovi: „V mezinárodním měřítku ukázaly události uplynulého roku ve střední Evropě, že 

když padne Československo, padne také Polsko a ostatní malé středoevropské státy 

budou nutně následovat.“282 Polská nezávislost v roce 1947 „padla“ a ta československá 

ji měla následovat o dva roky později.  

                                                             
280 Smetana, In the Shadow of Munich, 263. 
281 Ibid, 268. 
282 Beneš, Dopisy bratru Vojtovi, dopis z 12. května 1940, 40. 
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9. Západ a boj za uznání československé exilové vlády 

 Výchozí pozice československého exilového odboje se západními mocnostmi 

nebyla na začátku války příliš dobrá. Velká Británie, Francie a do určité míry Spojené 

státy se podílely na politice appeasementu, která byla jednou z příčin zničení 

Československa. První dvě zmíněné mocnosti se ještě navíc přímo účastnily na 

Mnichovské dohodě. Benešovým cílem v počátečních letech druhé světové války bylo 

získat plné uznání československé exilové vlády. V těchto jednáních Britům ani 

Francouzům jejich účast na Mnichovské dohodě z počátku nevyčítal, jelikož by to celé 

věci mohlo uškodit. I přesto byl, možná paradoxně, Beneš na začátku války mezi vládními 

kruhy až na výjimky nepopulární. Z počátku totiž byli ve vládách Velké Británie a Francie 

ti, kteří se v předválečných letech podíleli na politice appeasementu, a Beneš pro ně 

představoval memento neúspěchu jejich politiky. 

 Jaká byla cesta k uznání československé exilové vlády a jak se promítla tato cesta 

do Benešových úvah o budoucnosti? Měla jednání o uznání československé exilové vlády 

se Západem nějaký vliv na Benešovu zahraniční politiku? 

 V této kapitole se budu především detailně zabývat tím, jak Beneš boj za uznání 

československé exilové vlády vnímal a jak ho interpretoval. Do velké míry tak ustoupí do 

pozadí důvody, které stály za chováním západních velmocí v otázkách uznání 

československé exilové vlády a odvolání Mnichovské dohody.283 

9.1 Československý národní výbor 

 „Potvrzuji s díky šlechetný projev sympatie a podpory, zaslaný mi Vaší Excelencí 

v této vážné chvíli. Utrpení českého národa nebylo zapomenuto a věříme, že zásady, pro 

které jsme se chopili zbraní, vymaní český národ z cizího jařma.“284 

 Takto Chamberlain odpověděl na Benešovo prohlášení o tom, že se 

Československo připojuje ke Spojencům a vyhlašuje válku Třetí říši. Následovaly i další 

projevy britských vládních kruhů – státní sekretář pro zahraniční věci Lord Halifax měl 

Benešovi říci: „My v Anglii jsme si dobře vědomi, jakou část spoluodpovědnosti máme na 

                                                             
283 Otázku britského postoje však detailně zpracovává Vít Smetana ve studii In the Shadow of Munich.  
284 Beneš, Paměti III., dok. 116, 1939, 3. září, Londýn – Benešův telegram N. Chamberlainovi po 
vypovězení války Německu a Chamberlainova odpověď, 386. 
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osudu vaší vlasti a na vašem osudu osobním.“ V další rozmluvě, která se týkala 

požadavku uznání exilové vlády byl Lord Halifax už značně rezervovanější. Podle Beneše 

byl jeho postoj v zásadě kladný, ale celou věc chtěl raději odložit a počkat na vývoj 

dalších událostí a stav československého exilu.285 

 Představitelé Francie – země, do které se ve svých studijních letech Beneš 

zamiloval – se na jeho prohlášení neobtěžovali vůbec reagovat. V prvních týdnech po 

začátku války se ani francouzská vláda nijak kladně nestavěla k Benešem vedenému 

exilovému odboji. Druhý československý prezident to přisuzoval vládnoucí 

pomnichovské garnituře, která dle jeho slov byla „proti všemu, co jsem za hranicemi 

podnikal“.286 Beneš si na to stěžoval i svému bratru Vojtovi 5. listopadu 1939 – „Ve 

Francii jsou poměry horší. Tam je stále ještě boj o Mnichov.“287 Benešův výrok je 

poměrně absurdní vezmeme-li v potaz, že Francie byla v této době už přes dva měsíce 

ve válce s nacistickým Německem. O Mnichově v dané době nemohla být řeč, jelikož se 

řešily válečné záležitosti. 

 Ve zmíněném tvrzení ho však dle jeho Pamětí ještě utvrdila jednání o vytvoření 

československé armády ve Francii, která měla být podřízena prozatímní československé 

exilové vládě – ta ale ještě neexistovala, a tak tato skutečnost vyvolala naději, že by 

Francie mohla prozatímní vládu uznat. Beneš se tak na výzvu Huberta Ripky, Sergeje 

Ingra a Eduarda Outraty vydal na cestu do Paříže. Co ovšem následovalo, bylo pro 

Beneše trapné a urážející – Daladier se s ním odmítl sejít. Místo toho s francouzským 

premiérem jednal předseda předválečné Československé strany lidové Msgre. Jan 

Šrámek. Podařilo se mu získat souhlas pouze s utvořením Československého národního 

výboru, který by stál v čele armády. Šrámek pak Benešovi tlumočil, že Daladier je proti 

jakékoliv účasti Beneše na vládě a že by mnohem raději na této pozici viděl Milana 

Hodžu.288 

 Beneš francouzskou politiku chápal jako pokračování v „mnichovanství.“ 

Vysvětluje si tak francouzskou pasivitu při napadení Polska a v období podivné války. 

                                                             
285 Beneš, Paměti II., 101. 
286 Ibid, 100. 
287 Beneš, Dopisy bratru Vojtovi, dopis z 5. listopadu 1939, 26-27. 
288 Beneš, Paměti II., 104-106. 
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Beneš za chováním Daladierovy vlády viděl snahu obrátit nacistické Německo ještě více 

na východ – na Sovětský svaz: „Pro dosažení tohoto cíle byli ochotni obětovati 

Československo podruhé, a nově v nějaké formě i Polsko.“ Kromě toho také tvrdí, že 

Daladier a Bonnet si nechtěli znepřátelit Hitlera a Mussoliniho udržováním vztahů se 

symbolem předválečného Československa. Paradoxně je od tohoto postoje odradil 

britský Foreign Office, který považoval za nereálné zabránit Benešovi ve vedení 

exilového odboje. Přestože Francie uznala 17. listopadu 1939 Československý národní 

výbor sídlící v Paříži, Beneš došel na základě zkušeností z jeho návštěvy k závěru, že 

s větší francouzskou podporou nebude moci počítat do té doby, dokud budou vládnout 

Daladier a Bonnet, a tak obrátil svou pozornost na Londýn. Faktické vedení 

Československého národního výboru připadlo Janu Šrámkovi, se kterým Francouzi 

neodmítali jednat, a současně byl Benešovi věrný.289 Druhý československý prezident si 

Šrámkovy loajality skutečně nadmíru cenil a psal o ní i svému bratrovi – „Šrámek věci 

projednával dobře a loajálně. Neustoupil ve věci hlavní.“290  

 Edvard Beneš svůj dojem z pařížské návštěvy v pozdějším dopise bratrovi více 

rozvádí – 10. prosince 1939 mu psal, že francouzská vláda stále nepřekonala neúspěch 

mnichovské politiky a stále se na ní snaží stavět svou činnost. Odcházel s pocitem, že 

jméno Beneš je „program, který my Francouzi přijmout nemůžeme. Program první 

republiky, program protifederativní, program pro původní hranice, program určité 

zahraniční politiky, která se neosvědčila atd. atd.“. Podstatu problému vidí ve špatném 

svědomí Francouzů z Mnichovské dohody a v jejich snaze hodit celé neštěstí politiky 

appeasementu na Beneše.291 Hurbanovi po svém návratu do Londýna dokonce oznámil, 

že už s Francií nepočítá.292 

 Daladier sice ještě před německým útokem podal demisi a ve funkci ho vystřídal 

Paul Reynaud, což Beneš vnímal pozitivně, na československo-francouzské vztahy to 

však nemělo vliv, jelikož následný blitzkrieg rychle vyřadil Francouze „ze hry.“ Beneš tím 

dle svých slov nebyl překvapen, protože porážku Francie předpokládal.293 Dopisy, které 

                                                             
289 Ibid, 101. 
290 Beneš, Dopisy bratru Vojtovi, dopis z 10. prosince 1939, 27-28. 
291 Ibid, 28. 
292 Marès, Edvard Beneš, 229. 
293 Beneš, Paměti II., 106-108, 112. 
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posílal bratru Vojtovi, však vypovídají o něčem jiném. Ještě 2. dubna 1940 mu psal: 

„Anglie a Francie nyní už nepovolí. Poslední rozhodnutí z konce března o trvalé alianci 

i po válce a o uzavření společného míru zavírá definitivně cestu všem pokusům 

o defétism, pacifism nebo nějaký předčasný mír.“294 

 Beneš tedy rozhodně porážku Francie nepředpokládal. Pravděpodobně však 

chtěl vybudovat negativní obraz Francie v prvních poválečných letech. Byl totiž později 

přesvědčen, že Francie záměrně nechtěla československou věc podpořit a její výhrady 

k nejednotnosti československého exilového odboje způsobující průtahy ve věci uznání 

byly pouze záminkou vládu neuznat. V dopise pak potvrzuje svoje stanovisko o pravé 

příčině francouzské neochoty, a to, že si Francie nechtěla znepřátelit fašistickou Itálii, 

která prozatím nebyla se západní velmocí ve válečném stavu.295 V tomto ohledu Beneš 

situaci odhadl částečně správně, Francie a Velká Británie skutečně nebyly v situaci října 

1939 ochotny s ohledem na zdánlivě nejasný postoj Itálie československou exilovou 

vládu uznat. Nejednotnost československé exilové reprezentace na ně však také 

nepochybně působila a nelze tedy jednoduše říci, že sloužila pouze jako záminka 

k neuznání československé exilové vlády.296 

 Britové nakonec následovali francouzský příklad a 20. prosince 1939 uznali 

Československý národní výbor, který v té době sídlil v Paříži.297 

 Beneš se v Pamětech k uznání Československého národního výboru příliš 

nevyjadřuje. Táborský dokládá, jak nepříjemné toto téma pro druhého 

československého prezidenta bylo. Československý národní výbor totiž měl sloužit pouze 

jako orgán, který je oprávněn zastupovat československý lid, nikoliv stát a zároveň měl 

zajistit vybudování československé armády. Beneš se marně snažil získat od Britů 

alespoň uznání, že cílem výboru je vést boj za osvobození Československé republiky. 

Táborský dokládá, že „Beneš byl chabými výsledky svého úsilí tak zklamán, že chtěl 

doslovnou formulaci uznání uchovat v tajnosti, dokud nebude příznivější“.298 

                                                             
294 Beneš, Dopisy bratru Vojtovi, dopis z 2. dubna 1940, 34. 
295 Ibid, dopis z 28. října 1940, 44. 
296 Kuklík a Němeček, „Druhý exil Edvarda Beneše“, 20. 
297 Beneš, Paměti II., 108. 
298 Táborský, Prezident Beneš, 63. 



78 
 

 Táborského svědectví možná vysvětluje absenci Benešova líčení československo-

britského jednání v této věci v Pamětech. Britové totiž hned z počátku nechtěli uznat 

vedoucí Benešovu pozici, dokud by jim neprokázal, že má dostatečnou podporu k tomu, 

aby reprezentoval český národ. Druhý československý prezident sice po 29. září 1939 

zásoboval britský Foreign Office „lavinou dokumentů a memorand“, ale Britové zůstali 

v této věci stále rezervovaní. Vít Smetana k tomu zároveň uvádí, že Benešova 

podezřívavost vůči Britům rostla, vzhledem k tomu, jak dlouho jim trvalo, než definitivně 

připustili vedoucí pozici druhého československého prezidenta.299 

9.2 Prozatímní československá exilová vláda 

 Nespokojen se statusem československé exilové reprezentace, zaměřil se Beneš 

v Londýně na dosažení další pomyslné mety – uznání definitivní exilové vlády. Základem 

pro ni měl být právě Československý národní výbor, který už Velká Británie uznala. 

Přestože v dubnu narazil dle svého výkladu v Pamětech na nějaké prvotní obtíže, 

koncem června bylo dle jeho slov uznání vlády rozhodnuto a zajištěno.300 Toto doložil 

i na první schůzi Státní rady 23. července 1940: „Bezprostředně před pádem Francie byl 

jsem s Foreign Office zajedno, že se blíží okamžik, kdy uznání bude dáno“.301 

 První výzvu československo-britských vztahů představovala v Benešových 

Pamětech záchrana československého vojska z Francie. Když už byla porážka 

kontinentální velmoci zřejmá, rozhodl se 18. června 1940 obrátit na Anthony Edena, v té 

době ministra války, se žádostí o evakuaci československé armády z Francie. Beneš 

argumentoval politickým kapitálem, který československá armáda představovala jak pro 

československý odboj, tak i pro Velkou Británii. Přestože se nakonec podařilo zachránit 

pouze necelou polovinu československých vojáků, vnímal britskou roli v tomto ohledu 

pozitivně. Vzpomíná také na Edenův projev, kterým vítal československou armádu 

a přijal její pomoc v britské obraně proti nacistickému Německu.302 Beneš v tomto 

ohledu opomíjí fakt, že většinu „nezachráněných“ představovali ti českoslovenští vojáci, 

kteří byli nuceně mobilizováni na území Francie a po její porážce se tam rozhodli zůstat. 

                                                             
299 Smetana, In the Shadow of Munich, 169, 174-175. 
300 Beneš, Paměti II., 112. 
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Mnozí z nich tam měli rodiny, ke kterým se chtěli vrátit a jiní prostě nechtěli pokračovat 

v bojích.303 

 Pro Beneše představovala československá armáda mimo jiné i argument, který 

využíval ve svém úsilí o uznání československé exilové vlády Velkou Británií. 

Československou exilovou reprezentaci však provázely vnitřní potíže, se kterými se 

Beneš musel nejprve vypořádat. Britové totiž před uznáním prozatímní exilové vlády 

požadovali, aby byli zastoupeni i Slováci a prokázala se tak jednota v československém 

odboji. Dle svých slov se o to Beneš ze všech sil pokoušel, přestože podle něj Britové 

neznali skutečné poměry v emigraci. Brzy však podle něj pochopili, že někteří z řad 

opozice se pouze snaží poškodit československou věc a že s nimi nelze spolupracovat. 

Beneš tak 9. července 1940 oznámil vytvoření prozatímního státního zřízení a zároveň 

žádal o uznání prozatímní exilové vlády. Pro druhého československého prezidenta 

znamenala souhlasná odpověď Lorda Halifaxe z 18. července 1940 velkou úlevu. Spolu 

s uznáním však vláda Jeho Veličenstva rovnou upozornila na to, že tento akt neznamená 

jakýkoliv závazek v otázkách budoucích hranic Československa.304 Beneš už nezmiňuje, 

že ve snaze získat si britské uznání sám zdůrazňoval, že uznání prozatímní vlády 

neznamená přijetí předmnichovských hranic ani jakýkoliv závazek v teritoriálních 

otázkách.305 

 Beneš tak britské uznání považuje za „první velký a významný krok na poli 

mezinárodního práva k odčinění Mnichova a z něho vyplynuvší německé okupace“. 

Zároveň tento akt pokládá za uznání, že je „mezinárodně právně presidentem republiky“. 

Beneš současně interpretuje britské uznání jako přijetí teorie právní kontinuity první 

republiky, kterou tak důsledně prosazoval.306  O uznání právní kontinuity Československa 

však v dané chvíli nemohla být vůbec řeč a Britové navíc projevili více výhrad – jednou 

z nich byla i otázka jurisdikce nad československými Němci a Maďary. Tyto otázky však 

Beneš hodlal řešit až následně.307 V tomto ohledu postupoval druhý československý 

prezident důsledně a systematicky – krok za krokem. 

                                                             
303 Zdenko Maršálek, „Česká“, nebo „československá armáda?, 172-174. 
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 V Pamětech nevytváří Beneš vůbec zlý obraz britského postupu v uznání 

prozatímní exilové vlády. To však nutně neznamená, že ve svém výkladu reflektuje své 

skutečné tehdejší pocity či hodnocení, jak je například patrné i ve věci uznání 

Československého národního výboru. Vít Smetana tak ve svém hodnocení dochází 

k závěru, že Velká Británie i Francie svým váhavým a pomalým postupem přisypávala 

Benešovi sůl do rány způsobené Mnichovem a že v konečném důsledku to mělo mít 

nedozírné následky, jelikož „Beneš (…) byl neschopný odpouštět či vůbec zapomínat“.308 

9.3 Od prozatímní k definitivní exilové vládě 

 „Vyžádalo si to rok plný proseb, vysvětlování a zapřísahání, než se Benešovi 

podařilo přesvědčit Brity, aby upustili od ponižujícího epiteta prozatímnosti a poskytli 

jemu i jeho vládě plné uznání de iure (…)“.309 

 Takto popisoval Benešovo úsilí o změnu stavu prozatímnosti exilové vlády Eduard 

Táborský. Druhý československý prezident sice nelíčí události tak dramaticky, ale Beneše 

prozatímní status exilové vlády jistě trápil. Je to patrné i z jeho argumentů pro plné 

uznání, které předkládal Foreign Office. Jako první uvádí nerovné postavení exilových 

vlád v Londýně. Ostatní totiž nebyly zatíženy prozatímností a Beneš to považoval za 

diskriminaci československé exilové reprezentace. Další argumenty se týkaly poměrů 

v Československu. Beneš tvrdil, že má podporu všeho lidu českých zemí a valné většiny 

Slováků. Protektorátní vládu, prezidentství Emila Háchy a Slovenský stát považoval 

z mezinárodněprávního hlediska za neexistující s poukazem na německou nadvládu.310 

 V tomto ohledu Beneš popisuje sérii jednání mezi ním a Anthony Edenem, která 

probíhala mezi dubnem a červnem 1941. Druhý československý prezident vidí příčinu 

váhavosti britského postupu v nejistotě mezinárodní situace a v úspěších nacistického 

Německa ve válce. Koncem června 1941 pak došlo ke shodě mezi československou 

exilovou vládou a Velkou Británií. Trvalo však více než tři týdny, než Britové vydali 

oficiální prohlášení. Beneš naznačuje, že v tomto ohledu hrál roli i rychlý průběh jednání 

se Sovětským svazem, který se po německé agresi zařadil do tábora Spojenců.311 
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 Beneše zdlouhavost jednání trápila více, než v Pamětech připouští. Už 10. února 

1941 si na obědě s Anthony Edenem postěžoval, že britské uznání pouze prozatímní 

vlády zhoršuje pozici československého exilového odboje. Britský postoj podle něj 

způsobil, že Američané ani Poláci nejmenovali vyslance k československé exilové vládě. 

Eden slíbil, že se na záležitost podívá a mimo jiné zajistí Benešovi schůzku 

s Churchillem.312 

 Setkání s ministerským předsedou Beneš v Pamětech sice zmiňuje, ale dle 

výkladu druhého československého prezidenta s Churchillem mluvil pouze o Sovětském 

svazu a jeho vojenského stavu.313 Při příležitosti návštěvy československých vojáků se na 

něj druhý československý prezident však obrátil s žádostí o plné uznání exilové vlády.  

Podle Táborského si měl Beneš i potvrdit Churchillův vliv tomto ohledu, když mu 

Lockhart řekl, že to mělo „skvělý účinek“ a Foreign Office dostal pokyn „vše napravit“. 

Beneš dále vynechává nátlak, který činil ve věci uznání československé exilové vlády na 

Velkou Británii po 22. červnu 1941. Beneš totiž opakovaně upozorňoval Lockharta, že by 

si Britové měli s uznáním pospíšit, jestli nechtějí, aby je Sovětský svaz předběhl. 

Domníval se, že by to bylo na škodu britským zájmům.314 Foreign Office však v danou 

chvíli již návrh uznání „definitivnosti“ československé exilové vlády měl. Zatímco v rámci 

návrhu bylo vypuštěno označení „prozatímní“, nebyl jmenován vyslanec, ale pouze 

diplomatický zástupce.315 

 Beneš považuje britskou nótu, ve které vláda Jeho Veličenstva uznala definitivní 

československou exilovou vládu a jmenovala k ní vyslance, za velice důležitou, i když k ní 

určité výhrady měl. Britové totiž neuznali právní kontinuitu Československa a opět 

zopakovala dřívější stanovisko ohledně hranic. S tím se však Beneš dle výkladu Pamětí 

prozatím smířil, jelikož tento postup uplatňovala Velká Británie i vůči ostatním exilovým 

vládám.316 To dokládá i Táborský, který uvádí, že absence uznání předmnichovských 

hranic Beneše sice neznepokojovala, ale ani nezmírnila jeho odhodlání tohoto uznání 

dosáhnout.317 Beneš totiž považoval otázku československých hranic za odlišnou od těch 
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polských či jugoslávských. Polsko ani Jugoslávie nemusely podstoupit takovou oběť 

v dobách pomyslného míru jako Československo, které tak navíc učinilo k domnělému 

benefitu celé Evropy. To si podle něj zasloužilo speciální přístup, a proto britskou 

neochotu vázat se v otázkách hranic příliš nerespektoval.318 

 V zapomnění však neměla upadnout skutečnost, že britské uznání 18. července 

1941 přišlo až po tom sovětském. Sovětský svaz se na zhruba čtyři hodiny stal jedinou 

zemí, která uznala plnoprávnou československou exilovou vládu.319 Britové se skutečně 

v obavě před dřívějším sovětským uznáním snažili celou věc urychlit. Když se jim to 

nepodařilo, tak se aspoň dle svědectví Jana Opočenského pokusili minimalizovat 

dopady. Ladislav Feierabend mu vylíčil, jak Janu Masarykovi volal 18. července 1941 

Anthony Eden „a řekl mu: „Tak vy jste se dohodli s Rusy. A my zase přijdeme pozdě.“ 

Masaryk mu přitakal: ‚Jako obyčejně.‘.“ Masaryk se chystal ten den učinit projev 

v britském rozhlasu ohledně sovětského uznání a Eden ho požádal, aby svou řeč 

poupravil. Tím ho informoval o britském uznání.320 

9.4 Odvolání Mnichovské dohody Velkou Británií 

 „Bylo zřejmě na něm vidět, že je rozrušen, že ho mnichovské věci stále bolí, že 

stále zkoumá, zdali skutečně jednal správně a že ho těžce trápí mlčení, k němuž je 

v případě Mnichova odsouzen.“321 

 Takto si zapsal Benešův vztah k Mnichovské dohodě Jan Opočenský do svého 

deníku 16. října 1943. A to už se jednalo o dobu, kdy západní mocnosti Mnichovskou 

dohodu odvolaly (prohlásily ji za neplatnou), nebo slíbili, že na ni nebudou při určování 

budoucích československých hranic brát ohled. Je těžké si představit, jak velké trauma 

musela znamenat Mnichovská dohoda pro Beneše ještě před její „nulifikací.“ Spolu 

s prosazením právní kontinuity se jednalo o hlavní cíl druhého československého 

prezidenta. Zásadně se tak promítal do jeho jednání se spojeneckými mocnostmi. 

 Jedna z prvních iniciativ proběhla v září 1940. Beneš se pokusil domluvit, aby 

Britové učinili v den výročí Mnichovské dohody prohlášení, kterým by odsoudili 
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Mnichovskou dohodu a vyslovili úsilí pro její odčinění. Zpracoval pro ně dokonce návrh 

projevu. Přestože projev, který učinil Winston Churchill 30. září 1940, byl od Benešova 

návrhu odlišný, považoval ho druhý československý prezident za „podstatný politický 

krok k uskutečnění našich národních cílů“.322 Táborský k tomu poznamenal, že Beneše 

muselo uspokojovat, že toto prohlášení bylo učiněno v době, kdy ve vládě Jeho 

Veličenstva byli zastánci politiky appeasementu – Chamberlain, Halifax a Simon.323 To 

mimo jiné potvrzuje i záznam Jana Opočenského.324 Beneš však následně líčí, jak projev 

vyvolal bouři nevole mezi některými československými kruhy v emigraci i ve vládě, proto 

se Beneš obrátil 10. října 1940 na britského diplomata Roberta Bruce Lockharta, který 

působil jako spojka mezi československou exilovou vládou a vládou Jeho Veličenstva, 

s dotazem na upřesnění významu projevu.325 Beneš dostal poměrně strohou odpověď, 

ve které Lockhart pouze zopakoval postoj Foreign Office a prohlášení Churchilla, že 

dohoda byla zničena a v otázce hranic se Velká Británie v dané chvíli nebude vázat 

podporou kterýchkoliv hranic ve střední Evropě, ani těch mnichovských.326 

 Beneše to ovšem zcela neuspokojilo. Postoj Foreign Office interpretoval tak, že 

vyjádřil „(…) co už není; nebylo ještě řečeno, co je nebo co bude“.327 Jeho dalším cílem 

tak bylo získat britské stanovisko k budoucím hranicím už v průběhu války. 

 Od začátku roku 1942 do konce července pak intenzivně jednal s britským 

vyslancem u československé exilové vlády Phillipem Nicholsem ve věci odvolání 

Mnichovské dohody. Beneš navrhoval různé formulace, jak by Velká Británie mohla 

Mnichovskou dohodu anulovat, ale vždy narážel na odpor Foreign Office. Britské výhrady 

spočívaly v tom, že Benešem navrhované formulace by fakticky znamenaly, že se Velká 

Británie vysloví pro předmnichovské hranice Československa. Britové zároveň nebyli 

ochotní Mnichovskou dohodu jednoduše anulovat od samého počátku. Argumentovali 

tím, že se jednalo o mezinárodní smlouvu, podepsanou ministerským předsedou Velké 

Británie a jako taková nemohla být odvolána jen jednou stranou. Požadavek na uznání 
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právní kontinuity Československa Foreign Office respektoval a pouze žádal, aby Beneš 

tuto otázku odložil na později dobu.328  

 Táborský uvádí, že Beneš ve svých Pamětech záměrně zmírňoval průběh jednání 

o odvolání Mnichovské dohody. Nichols podle Táborského musel čelit v dané věci 

soustavnému náporu a často opouštěl jednání s Benešem „celý zrudlý a pokořen“.329 

 Beneš námitky týkající se Mnichovské dohody vůbec nepřijímal. Považoval to za 

projev, že se Churchillova vláda hlásí k „zachování Chamberlainova Mnichova“. V tomto 

ohledu nebyl sám a v podobném duchu se vyjadřoval i Jan Masaryk.330 Druhý 

československý prezident dochází ve svých Pamětech k závěru, že příčinou britské 

neochoty v odvolání Mnichova byla skutečnost, že se v britské vládě stále nacházelo 

mnoho těch, kteří politiku appeasementu praktikovali a zároveň, že by to poškodilo 

prestiž předválečné zahraniční politiky Velké Británie, a především samotného Foreign 

Office. Jistou roli podle Beneše také hrál loajální přístup Churchilla ke svému 

předchůdci.331 Je zvláštní, že druhý československý prezident viděl, pokud pomineme 

otázku „mnichovanství“ ve vládě, důvody vedoucí Foreign Office k opozici vůči anulování 

Mnichovské dohody v jím navrhované podobě poměrně dobře, a přitom jeho postoj 

nedokázal respektovat. Foreign Office skutečně nebyl ochoten připustit, že by Velká 

Británie ex post odřekla podpis bývalého ministerského předsedy na mezinárodním 

dokumentu. Ani ti největší odpůrci Mnichovské dohody z řad britských politiků – 

Churchill a Eden – takovou možnost nepřipouštěli.332 

 Beneš měl mimo jiné i další výhrady vůči britským návrhům o odvolání 

Mnichovské dohody, které se týkaly především jurisdikce nad československými Němci 

a Maďary. Britové požadovali, aby byli do Státní rady jmenováni zástupci těchto 

československých menšin, čímž by byla věc uzavřena.333 Podle Táborského to považoval 

za zásah do „nejvlastnějších zájmů Československa“ a protestoval proti tomu u Anthony 

Edena.334 Pro Brity by bylo po případném přibrání zástupců těchto československých 
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330 Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně II. (1942), 63. schůze – 21. srpna 1942, 504. 
331 Beneš, Paměti II., 199-200. 
332 Smetana, In the Shadow of Munich, 239. 
333 Beneš, Paměti II., 203. 
334 Táborský, Prezident Beneš, 66-67. 
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menšin, jmenovitě Němců, mnohem jednodušší přijmout kladnější stanovisko vůči 

poválečným hranicím Československa. Velká Británie totiž spolu se Spojenými státy 

podepsala Atlantickou chartu, jejímž druhým článkem byla podpora práva na sebeurčení 

národů a z toho plynoucí odmítnutí jakýchkoliv teritoriálních závazků, které by tomuto 

právu odporovaly. Pokud by se tak zástupci českých Němců postavili za československou 

exilovou vládu, dalo by se to interpretovat tak, že chtějí být součástí československého 

státu.335 

 Zároveň v této době připustili Britové poválečný transfer, proti němuž se podle 

Beneše neměli v úmyslu stavět.336 Otázka transferu byla současně s jednáním 

o Mnichovské dohodě skutečně řešena, ale nebyla zcela formálně uzavřena. Vláda Jeho 

Veličenstva došla k závěru, že transfer může být dobrý prostředek ke zvýšení 

bezpečnosti poválečné Evropy, nehodlala však v této otázce činit jakékoliv závazky. Eden 

tak sice o tomto postoji Beneše informoval, ale s dovětkem, že prozatím by to mělo 

zůstat mimo psané záznamy. Je třeba také říci, že Benešem navrhované podoby 

transferu v této době obsahovaly územní koncese vůči budoucímu německému 

státnímu uspořádání. Radikální podobu transferu začal Beneš prosazovat později a v jiné 

mezinárodní situaci.337 

 Zlom v odvolání Mnichova Velkou Británií podle Beneše představoval až sovětský 

postoj k československým hranicím. Beneš totiž 9. června 1942 získal od Molotova 

ujištění, že Sovětský svaz uznává Československou republiku v jejích předmnichovských 

hranicích a že tuto zprávu může veřejně komunikovat. Anthony Eden se pak v několika 

jednáních s Benešem snažil najít nějaké řešení problému s odvoláním Mnichova. Beneš 

ho přitom ujišťoval, že sovětské uznání v žádném případě nepoužívá jako nátlak na vládu 

Jeho Veličenstva a že si chce „svou věc o Mnichovu loajálně vyřídit s každým příslušným 

státem přímo a odděleně (…)“.338 

 K dořešení otázky britského odvolání Mnichova došlo až v srpnu 1942. Beneš 

v tomto ohledu slevil ze svých původních požadavků a smířil se s formulací, že 

                                                             
335 Smetana, In the Shadow of Munich, 283, 286. 
336 Beneš, Paměti II., 203. 
337 Smetana, In the Shadow of Munich, 287, 300. 
338 Beneš, Paměti II., 201. 
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Mnichovskou dohodu zrušilo svým postupem nacistické Německo, a proto neexistuje. 

Velká Británie se zavázala, že v dalších mezinárodních jednáních nebude jakkoli 

ovlivněna tím, co se 30. září 1938 stalo. Beneš po dlouhých úvahách a rozmluvách 

s Janem Šrámkem a Hubertem Ripkou došel k závěru, že nemá smysl danou věc dále 

protahovat, a tak tuto formulaci přijal. Nutno si však povšimnout Benešovy kritiky 

britského postoje: „Postupovali jsme v celém tom boji o odstranění Mnichova bez hluku. 

Angličané s jistou zdrženlivostí. Mnozí z nich mi to neváhali dávat otevřeně a mužně 

najevo. Také britský parlament přešel celou věc rychle, nemaje ani chuť, ani snahu věcí 

tou se dlouze zabývat.“339 

 Tento Benešův pohled dokládá i Táborský, který říká, že přestože nebyl druhý 

československý prezident s britskou formulací zcela spokojen, tak se domníval, že se 

jedná o maximum, které lze od Britů získat.340 Beneš odhadl situaci dobře. Britské 

prohlášení z 5. srpna 1942 bylo skutečně maximem, které byla vláda Jeho Veličenstva 

ochotna učinit. Paradoxně však nešlo o mnoho dále než Churchillův projev z 30. září 

1940. Smysl zůstával stejný. Mnichovskou dohodu zrušilo svým postupem samotné 

nacistické Německo, a jako ke zrušené k ní bude Velká Británie přistupovat.341 

 Milan Hauner poukazuje na určitou bagatelizaci důsledků atentátu na Heydricha 

v otázce odvolání Mnichovské dohody v Benešových Pamětech. Druhý československý 

prezident totiž obsadil do hlavní role Sovětský svaz. Kuklík a Němeček pak říkají, že tato 

událost měla „nezanedbatelnou roli“.342 Ačkoliv následný teror v českých zemí vyvolal 

vlnu solidarity po celém světě a zvýšil prestiž československého domácího odboje, byl 

jeho vliv na britské stanovisko v otázce Mnichova omezený. Smetana totiž dokládá, že 

v době, kdy byly zničeny Lidice, už návrh formulace britského Foreign Office, která byla 

později použita, existoval. Eden sice koncem června 1942 slíbil, že se pokusí formulaci 

upravit, aby více odpovídala Benešovým přáním, ale to se mu nepodařilo.343 To spíše 

svědčí o méně podstatné roli „Heydrichiády“ v otázce oficiálního britského postoje 

k Mnichovské dohodě. 

                                                             
339 Ibid, 203-206. 
340 Táborský, Prezident Beneš, 68. 
341 Smetana, In the Shadow of Munich, 302-303. 
342 Kuklík a Němeček, „Druhý exil Edvarda Beneše“, 52. 
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9.5 Svobodná Francie 

 Postava Charlese de Gaulla situaci československo-francouzské vztahy zcela 

změnila. Jak píše Beneš, navázal s vůdcem Svobodné Francie kontakt již v srpnu 1940. Po 

konverzaci, ve které se shodli na zásadních věcech – mimo jiné odsoudili francouzský 

postup v roce 1938 a kapitulaci před nacistickým Německem, se dohodli na vzájemné 

podpoře a prozatím tiché spolupráci mezi oběma exilovými reprezentacemi. Beneš sice 

přiznává, že očekával úpadek kontinentální velmoci, ale předpokládal, že nebude trvalý. 

Svobodnou Francii hodlal druhý československý prezident podporovat jako pravého 

reprezentanta Francie, a tento úmysl řekl i de Gaullovi.344 Podle dokladu Táborského 

Beneš v červenci 1941 prohlásil, že Francii bude trvat dalších dvacet let, než opět získá 

vedoucí postavení v Evropě.345 

 Mezi Benešem a de Gaullem vzniklo silné pouto. Oba muži se chovali ve veliké 

úctě a vzájemně se respektovali. Podle historika Antoina Marèse dokazuje vztah obou 

státníků a exilových reprezentací, že Beneš nechoval zášť vůči Francii, ale spíše proti 

aktérům Mnichovské dohody.346  Mimo jiné sdíleli určitou nedůvěru vůči Velké 

Británii.347 

 Po britském uznání faktické neplatnosti Mnichova 5. srpna 1942 se proto Beneš 

obrátil na Svobodnou Francii s žádostí o stejný postup a po několika jednáních došlo ke 

vzájemné shodě.348 

 De Gaulle anuloval dopisem z 29. září 1942 jménem Francouzského národního 

výboru Mnichovskou dohodu. Francouzské prohlášení šlo mnohem dále než to britské, 

jelikož prohlašuje, „že pokládá tyto dohody (v Mnichově, pozn. aut.) hned od počátku za 

neplatné stejně jako veškeré další akty, ke kterým došlo při provádění nebo v důsledku 

těchto dohod“.349 

                                                             
344 Beneš, Paměti II., 230-231 
345 Táborský, Prezident Beneš, 144. 
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349 Beneš, Paměti III., dok. 139, 1942, 29. září, Londýn – Ch. de Gaulle v dopise předsedovi vlády 
J. Šrámkovi anuluje jménem Francouzského národního výboru Mnichovskou dohodu a odpověď premiéra 
Šrámka z 30. září, 468-469. 
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 Beneš v Pamětech opomíjí, že Francouzi nejdříve navrhli poměrně vágní 

a stručnější formulaci odvolání Mnichovské dohody, než jakou si druhý československý 

prezident představoval. Podle Táborského si úprava formulace vyžádala „další Benešovo 

a Ripkovo úsilí“.350 

 V lednu 1944 pak de Gaulle pozval Beneše k oficiální návštěvě do Alžírska, kde 

měla Svobodná Francie vybudovanou svou základnu. Při schůzkách s reprezentanty 

francouzského exilu se s nimi v zásadních věcech shodoval – především v otázce vztahu 

se Sovětským svazem. De Gaulle dle Benešových slov prohlásil, že nikdo nemá 

z československých úspěchů, jmenovitě uzavření silné smlouvy se Sovětským svazem, 

takovou radost jako Francie.351 

 Posledně se pak Beneš věnuje uznání Francouzského národního výboru 

Československem, kdy vyzdvihuje, že československá exilová vláda byla mezi prvními, 

které tak učinily. Benešův přátelský vztah ke Svobodné Francii je možné doložit i jeho 

návrhem z 10. června 1944 na uzavření spojenectví mezi Francií a Československem. De 

Gaulle však byl vůči tomuto návrhu rezervovaný. Antoine Marès uvádí, že příčinou této 

zdrženlivosti byla nejednoznačná budoucnost střední Evropy s ohledem na poměr sil. 

Představitelé Svobodné Francie na sebe nechtěli brát neuvážené závazky. Nakonec tak 

bylo vypracováno pouze prohlášení, jehož neurčitost nezavazovala Francii v bodech, na 

kterých Benešovi záleželo především.352 I proto lze pochopit, že se k této epizodě druhý 

československý prezident ve svých Pamětech nevyjadřuje. Nicméně představuje 

pozoruhodný krok z Benešovy strany a svědčí také o tom, že na Francii zcela nezanevřel. 

Na druhou stranu však přispívá i k obrazu neochotného Západu, který odmítal hrát 

důležitou roli ve střední Evropě a „přenechal“ ji Sovětskému svazu. Výsledkem tak byla 

pouhá československo-francouzská deklarace mluvící o záměru „ve vhodnou dobu“ 

podniknout kroky, které by umožnily „užší a účinnější“ spolupráci mezi Československem 

a Francií.353 
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550. 



89 
 

9.6 Spojené státy americké 

 Beneš ve svých Pamětech vytváří v celku dobrý obraz Spojených států na začátku 

druhé světové války. Podle něj se americký prezident Roosevelt snažil Spojencům 

pomoci, byl ale omezen akty neutrality. Beneš pozitivně vnímá Rooseveltovu iniciativu, 

která vedla k přijetí politiky cash and carry a později lend and lease. Současně kladně 

hodnotí i postoupení amerických válečných lodí Velké Británii za cenu pronájmu 

některých britských ostrovů. Podle druhého československého prezidenta by měl 

Rooseveltovi za jeho přístup v první válečných letech děkovat celý civilizovaný svět.354 

 Přitom v březnu 1940 se Beneš marně snažil setkat se státním podtajemníkem 

Spojených států Sumnerem Wellesem. O to hůře neochotu amerického diplomata 

vnímal, když se dozvěděl, že se Welles setkal s představiteli polské exilové vlády. 

Americký diplomat navíc vůbec neodpověděl na memorandum, které mu druhý 

československý prezident poslal v naději, že s ním začne jednat – když ne osobně, tak 

alespoň písemně.355 V roce 1940 Beneš pokračoval ve své iniciativě. Obrátil se na země 

Latinské Ameriky, které byly závislé na politice Spojených států, v domnění, že jejich 

přízeň bude vyjadřovat i přízeň americké velmoci, ale ani tam nepochodil.356 

 Beneš přesto ve svých Pamětech říká, že byl přesvědčen o dobré víře Spojených 

států v otázce uznání československé exilové vlády. Poprvé se dle jeho slov obrátil 

ohledně této věci na Washington po uznání prozatímní československé vlády Velkou 

Británií 21. července 1940. Vláda Spojených států v odpovědi přiznala, že uznává právní 

kontinuitu Československa, které pro ni nepřestalo existovat, v otázce uznání však pouze 

připustila, že vývoj událostí „může vésti k uznání vlády“ a že v tomto ohledu celou věc 

pečlivě zkoumá.357 

 Americký bojkot československé exilové reprezentace v Londýně však dále 

pokračoval. V únoru 1941 navštívil Londýn osobní Rooseveltův nejbližší poradce Harry 

Hopkins a Beneš si moc přál se s ním setkat. Odmítnutí schůzky představovalo další ránu 

ve vnímání Spojených států Benešem. V této době Beneš poslal zprávu vyslanci 
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Hurbanovi a postěžoval si na postoj Spojených států k československé věci. Říkal, že 

přese všechnu podporu, kterou Američané projevují vůči československému vyslanectví 

ve Spojených státech, poškozuje jejich neochota jednat s exilovou reprezentací 

v Londýně československou věc, a to jak v Protektorátu, tak i u ostatních mocností. 

Beneš považuje jejich postup za záměrný a nechápe ho: „Po opravdu krásném a slibném 

začátku, když jsem byl v Americe, nedovedu dnešní jejich politiku chápat vůbec.“358 

 Druhý československý prezident ve svých Pamětech vůbec nedává znát, co pro 

něj tehdejší postoj Spojených států znamenal. Velkou ránu pro něj především znamenalo 

rozhodnutí Washingtonu o rozšíření působnosti amerického vyslance u polské exilové 

vlády na ostatní exilové vlády sídlící v Londýně – kromě té československé. V tomto 

momentě už ani Beneš neudržel své nervy na uzdě a Eduard Táborský si zapsal jeho 

podrážděnou reakci: „Cožpak jsme nějaké černé ovce, nebo co?“359 

 Další iniciativa proběhla v červenci 1941, kdy byl vyslanec Hurban přijat 

Rooseveltem. Obsahem diskuze byla právě otázka uznání československé exilové vlády. 

Hurban americkému prezidentovi předal také osobní poselství od Beneše.360 V něm 

apeluje na Roosevelta:  

 „Rozhodnou-li se Spojené státy učinit v naší věci totéž, co učinila Velká Británie 

(tj. uznání exilové vlády), věřím, že by to byl čin, který by jen odpovídal duchu Vaší politiky 

na podporu a záchranu svobody a důstojnosti moderního člověka, na záchranu 

demokratických institucí v Evropě a k odstranění z politického světa onoho barbarského 

režimu, jenž je dnes zosobněn v nacistické diktatuře, ničící malé evropské národy.“361 

 Beneš v dopisu dále říká, že poskytnutí pomoci si československý národ zaslouží, 

a zároveň zmiňuje, že se jedná o národ, na kterém byla „spáchána veliká křivda a jehož 

věc je spravedlivá“. Několikrát vyslovuje vděčnost za dosavadní podporu Spojených 

států, která spočívala nejen v protestu proti okupaci českých zemí, ale i za sympatie 

a přátelství, které Roosevelt vůči Československu projevuje.362 
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 Roosevelt v reakci na tento apel oznámil, že jmenuje mimořádného vyslance 

k československé exilové vládě – Anthony Drexela Biddla.363 Biddle byl již začátkem roku 

jmenován k ostatním exilovým vládám sídlícím v Londýně, a ta československá tak byla 

mezi posledními. Uznána byla navíc pouze „prozatímní“ československá exilová vláda, 

přestože Velká Británie již v této době ve svém uznání „prozatímnost“ opustila. 

 Beneš zároveň interpretuje nótu, kterou dostal Jan Masaryk 1. srpna 1941 od 

amerického velvyslance v Londýně Johna Winanta, jako uznání, že se Spojené státy 

nebudou v otázce hranic vázat Mnichovskou dohodou.364 Přitom jejich stanovisko 

znamenalo, že se naopak nechtějí nijak vázat v otázkách územních hranic 

Československa.365 

 Druhý československý prezident vyzdvihuje jmenování mimořádného vyslance: 

„Rozhodnutí presidenta Roosevelta bylo konečnou a rozhodnou ranou celé tehdejší 

německé akci proti znovubudování Československa a proti svobodě jeho lidu. Bylo také 

posledním krokem, který potřebovala naše akce pro znovuzřízení mezinárodního 

právního, politického a diplomatického předmnichovského postavení Československa 

v celém světě.“366 

 Benešovo uspokojení nad tímto výsledkem potvrzuje i Táborský. Podle něj druhý 

československý prezident oceňoval, že Spojené státy uznaly alespoň prozatímní 

československou exilovou vládu ještě v době, kdy byly neutrální. Dává to do kontextu se 

zdlouhavým jednáním o britském uznání. Velká Británie na rozdíl od Spojených států 

válčila s nacistickým Německem, které české země okupovalo a uznání československé 

exilové vlády by bylo krokem proti jeho zájmům.367 Ať už byla míra zapojení 

československých vojáků do války jakákoliv, těchto bojů se účastnili na straně Velké 

Británie, která i přesto s uznáním váhala. 

 Beneš také považoval britské váhání v plném uznání československé exilové vlády 

za jednu z příčin průtahu v uznání z americké strany. To potvrzuje Benešovo upřímné 
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uspokojení nad formou uznání, které se mu dostalo od Spojených států, přestože se 

s podobným uznáním od Velké Británie v červenci 1940 nehodlal smířit.368 

 Dále pokračuje tím, že otázka definitivního uznání československé exilové vlády 

Spojenými státy byla už jen otázkou času a mezinárodního vývoje, a že v tomto ohledu 

již nebylo potřeba žádných iniciativ. Došlo k tomu až 26. října 1942 byť „bez nových 

formálních jednání a procedur“.369 

 Nutno však dodat, že Spojené státy byly mezi posledními, které uznaly 

československou exilovou vládu de iure – a dlouho poté, co se dostaly do válečného 

stavu s nacistickým Německem.370 

9.7 Benešova druhá cesta do Spojených států 

 Po americkém uznání československé exilové vlády byl Beneš pozván v prosinci 

1942 na osobní schůzku k presidentu Rooseveltovi. Ve svých Pamětech Beneš líčí, jak se 

intenzivně připravoval na tuto návštěvu. Ve víře zachování své zahraničněpolitické 

koncepce o této návštěvě zpravil Moskvu, aby si ujasnil vztah mezi Československem 

a Sovětským svazem. Do Spojených států dorazil druhý československý prezident 

v květnu 1943. V jednáních s klíčovými zástupci vlády Spojených států se Beneš 

přesvědčil, že mezi nimi a československou exilovou vládou „nebylo žádných 

nedorozumění nebo právních nejasností, nebylo tehdy také žádných rozporů v názorech, 

pokud šlo o naše podstatné otázky“. Ujasnil si tak, že Spojené státy neuznávají 

Mnichovskou dohodu a respektují právní kontinuity československé exilové vlády. Beneš 

dále líčí, jak byl svědkem německé diskreditační kampaně vůči Sovětskému svazu 

a jejímu efektu na Spojené státy. Za své působení si Beneš dle vlastních slov vysloužil 

označení bolševického nebo Stalinova agenta.371 

 Beneš se i dle svých slov při návštěvě pokoušel jistým způsobem zastupovat 

Sovětský svaz, jak svědčí následující slova: „(…) vzkázal jsem po velvyslanci Bogomolovovi 

do Moskvy, že by bylo dobře, kdybych znal před návštěvou v Americe některá zásadní 

hlediska Sovětského svazu stran Německa, Francie, Polska a i nás, abych mohl správně 

                                                             
368 Smetana, In the Shadow of Munich, 238. 
369 Beneš, Paměti II., 182-183. 
370 Hauner, „Ke vzniku rukopisu Jana Opočenského“, 44. 
371 Beneš, Paměti II., 184-187. 
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ve Washingtonu na příslušné dotazy odpovědět.“ Druhý československý prezident podle 

Pamětí vyložil Rooseveltovi své plány ohledně smlouvy se Sovětským svazem a svůj 

pohled na postup polské exilové vlády, která by měla Benešova příkladu následovat. 

Podle Beneše vyslovil Roosevelt (a v pozdějších rozhovorech také Cordell Hull a Sumner 

Welles) s těmito zásadními stanovisky souhlas. Jedním z témat představoval transfer 

Němců z Československa. Dle Benešovy interpretace našel u Roosevelta plné pochopení 

a dostal od něj úplný souhlas s provedením transferu. V čem se však neshodli, byla 

pozice Francie. Beneš ji hájil, ale Roosevelta, i když uznával jeho argumenty, se mu 

podařit nepřesvědčilo.372 V podobném duchu informoval po svém návratu detailně 

i Státní radu.373 Souhlas Američanů s Benešovou politikou se následně měl stát 

předmětem politické blamáže. Beneš totiž po svém návratu do Velké Británie informoval 

Edena o souhlasu Roosevelta, Hulla a Wellese s československým cílem uzavřít smlouvu 

se Sovětským svazem. Britové si chtěli americký postoj ověřit a obrátili se na Wellese, 

který popřel, že by Američané souhlasili s Benešovým záměrem uzavřít smlouvu se 

Sovětským svazem. Welles doložil, že Beneš mluvil pouze o snaze dojít k porozumění 

s východní velmocí.374  

 Táborský se však snaží tuto pochybnost vyvrátit. Dokládá, že ho Beneš průběžně 

informoval o vývoji návštěvy a ve zprávách mu psal, že Roosevelt (a také Sumner Welles) 

souhlasí s jeho názorem na Sovětský svaz a s jeho plánem uzavřít s ním spojeneckou 

smlouvu. Táborský připouští, že vzhledem k dokumentům si zcela jist být nemůže, ale 

pochybuje o tom, že by Beneš svůj záměr o uzavření smlouvy se Sovětským svazem před 

Rooseveltem tajil, jelikož americký prezident byl k přátelským vztahům s východní 

velmocí nakloněn. Navíc se v konfrontaci s britským nesouhlasem rozhodl svou cestu do 

Moskvy odložit a odkládal ji až do doby, kdy souhlas získal.375 Lze tak dojít k závěru, že 

se jednalo o nedorozumění mezi Benešem a americkými představiteli. Příčinou může být 

skutečnost, že rozhovory byly vedeny v anglickém jazyce, který druhý československý 

prezident neovládal zcela perfektně.376 

                                                             
372 Ibid, 188-191. 
373 Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně III.1 (1943), 92. schůze – 17. června 1943, 403-424. 
374 Smetana, Ani vojna, ani mír, 319-320. 
375 Ibid, 146-154, 158-161. 
376 Milan Hauner dává Benešovu znalost angličtiny do kontextu s Janem Masarykem, který Beneše „jistě 
předčil svou znalostí jazyka“ – viz Hauner, „Ke vzniku rukopisu Jana Opočenského“, 53. 
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 Sovětský svaz nicméně byl předmětem většiny konverzací mezi americkými 

představiteli s Benešem. Jeho cílem bylo působit pozitivně na americko-sovětské vztahy, 

jelikož považoval spolupráci obou velmocí za klíčovou k zachování evropského míru. Jak 

dokládá Táborský, Beneš se zároveň obával, že Spojené státy se po konci války od 

okolního světa izolují, podobně jako to udělaly po první světové válce. V tom viděl riziko, 

jelikož se bál, že by se mohla historie opakovat. Podle Táborského hledal Roosevelt 

v otázce Sovětského svazu ujištění, že východní velmoc jedná čestně a že je možné 

Stalinovi věřit. V tomto ho Beneš v duchu svých cílů ubezpečil. Oba si také společně 

postěžovali na polský postoj v otázce katyňského masakru, jelikož se shodli na tom, že 

se spíše jedná o německý plán, jak vrazit klín mezi Spojence.377  

 Druhá pochybnost se týká amerického souhlasu s transferem. State Department 

totiž souhlas s transferem nepotvrdil. Navíc z americké strany neexistuje žádný 

dokument, který by svědčil o tom, že Roosevelt s tímto Benešovým návrhem souhlasil. 

Dle záznamů Jana Opočenského měl Ladislav Feierabend 12. června 1943 s Benešem 

tříhodinovou konverzaci, ve které se mimo jiné bavili i o transferu. Druhý československý 

prezident mu říkal, že některé kruhy z řad State Departmentu, profesorů a intelektuálů 

jsou proti transferu.378 Pokud Beneš připouštěl opozici proti transferu, může to vyvolat 

dojem, že mylně interpretoval Rooseveltův pohled. Nebylo by to poprvé. Už při jejich 

osobní schůzce v roce 1939 Beneš odcházel s pocitem, že americký prezident se zasadí 

o uznání československé exilové vlády při první příležitosti. Ovšem tvrzení, že mu 

Roosevelt transfer schválil, se mu v dané chvíli nadmíru hodilo, jelikož v této otázce byl 

jinak ochotný Sovětský svaz stále nerozhodný. Zpráva o tom, že i Spojené státy podpořily 

transfer, udělala velký rozruch mezi sovětskými diplomaty a vzápětí na to získal Beneš 

schválení transferu i z jejich strany. Na druhou stranu o půl roku později v Teheránu se 

Roosevelt s Churchillem a Stalinem na principu transferu poprvé společně domluvili. Pro 

Spojené státy tak otázka transferu pravděpodobně nepředstavovala problém ani v době 

Benešovy návštěvy.379 

                                                             
377 Táborský, Prezident Beneš, 146-154. 
378 Válečné deníky Jana Opočenského, záznam z 12. června 1943 a 15. června 1943, 292-293. 
379 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 393-394. 
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 Z dostupných pramenů je však zřejmé, že Beneš v průběhu druhé světové války 

vůbec nerozvíjel myšlenku užší spolupráce se Spojenými státy. Za příčinu toho, že nad 

tím vůbec neuvažoval, lze označit jednak zdlouhavost ve věci uznání definitivní 

československé exilové vlády a jednak vzdálenost Spojených států od Československa. 

Beneš se snažil zajistit svou zem proti případnému německému budoucímu 

expanzionismu a spolupráce se Spojenými státy se v tomto ohledu nemohla v kontextu 

dané doby zdát natolik účinná, jako spolupráce s jinými evropskými mocnostmi. Navíc 

v době, kdy už došlo k uznání definitivní československé exilové vlády Spojenými státy 

(tj. 26. října 1942), byl Beneš rozhodnut zabezpečit Československo spoluprací 

s východní Evropou. 

9.8 Absence alternativ? Do náruče Sovětů! 

 Výsledkem postoje Západu vůči československému exilovému odboji v druhé 

světové válce byla nezanedbatelná nedůvěra Beneše a většiny československého 

exilového vedení. Problém spočíval v tom, že druhý československý prezident 

potřeboval a požadoval v dané chvíli co nejsolidárnější postup. Západní mocnosti však 

ve věcech závazků postupovaly krajně obezřetně. Na druhé straně stál Sovětský svaz, 

který byl nadmíru ochotný slíbit vše, co si Beneš a představitelé československé exilové 

vlády přáli. Foreign Office druhého československého prezidenta varoval před 

sovětským oportunismem. Správně odhadl situaci, když Beneše upozornil na to, že 

sovětské závazky se mohou zdát štědré, ale že ve finále nebudou mít příliš velkou váhu, 

protože se jich Sověti snadno mohou zříct. Proto měl být mírnější postup Britů 

a Američanů v postoji k československému exilovému odboji vnímán jako spolehlivější 

s poukazem na nekonzistenci sovětské politiky. Jeden z klíčových představitelů Foreign 

Office Frank K. Roberts se domníval, že by v tomto ohledu „nemělo být těžké“ o tom 

Beneše přesvědčit.380 Západ však nedokázal pochopit situaci, ve které se československá 

exilová reprezentace nacházela. Československo před začátkem druhé světové války, 

následkem Mnichovské dohody a politiky appeasementu, následkem události, na níž se 

svým rozhodnutím podílel i druhý československý prezident, zmizelo z mapy Evropy. 

Beneš v dané chvíli potřeboval nejen proklamovanou solidaritu, ale i závazky pro 

                                                             
380 Smetana, In the Shadow of Munich, 290. 
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Československo, které mu představitelé Západu nebyli ochotní nebo schopní dát 

v takové míře, jako Sovětský svaz. Přestože prosazoval věcný, vědecký přístup k politice, 

byl jeho přístup ve druhé světové válce značně emocionální. Proč Britové nebyli ochotni 

vůči Československu podstoupit ve smyslu své zahraniční politiky oběť, když ji on 30. září 

1938 podstoupil? Na váhavosti Západu Beneš nemohl stavět svou další činnost, a tak se 

rozhodl obrátit na ochotnou východní velmoc, jejíž sliby a ujišťování mu v jeho očích 

nabízely pevný základ pro stavění nového a bezpečnějšího Československa. Jan Kuklík 

a Jan Němeček docházejí k závěru, se kterým se lze ztotožnit: „Orientace na spojenectví 

s USA a Velkou Británií, která je u něj patrná od samého počátku jeho druhého exilu, však 

narážela na neochotu americké a britské strany uzavírat spojenecké smlouvy s menšími 

spojenci vůbec a se státy střední a východní Evropy obzvláště.“381 Beneše tak k jeho 

orientaci na Sovětský svaz nedovedlo pouze „mnichovské trauma“, ale i postoj Západu 

k „československé věci“ na začátku druhé světové války.  

                                                             
381 Kuklík a Němeček, „Druhý exil Edvarda Beneše“, 60. 
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10. Sovětský svaz a cesta k československo-sovětské smlouvě 

 Otázka československo-sovětských vztahů byla řešena v předchozích kapitolách, 

a proto se v této kapitole budu zabývat spíše jen určitými detaily Benešovy cesty do 

Moskvy a československo-sovětské smlouvy. Součástí této kapitoly budou také úvahy 

o některých aspektech Benešovy zahraniční politiky. 

 Pokud Beneš měl nějaké pochybnosti o vývoji války, které ale nedával najevo, 

zmizely se vstupem Sovětského svazu do spojeneckého tábora. Svému bratru Vojtovi 

psal 24. července 1941: „Válku pokládám nyní za vyhranou; bez Ruska to však možné 

nebylo. Naše věc je definitivně zachráněna.“ Beneš si však neodpustil poznámku k tomu, 

že se Sovětský svaz snažil ještě na poslední chvíli konflikt odvrátit. To jde v duchu jeho 

předchozích dopisů, kdy projevoval určitou nedůvěru vůči sovětskému postoji.  Zároveň 

naráží na věc uznání československé exilové vlády, kdy říká: 

 „Uznání britské a sovětské má přirozeně význam veliký. Právně máme zde vše 

tedy hotovo – zpět se už jíti nedá. Bylo to těžké – s vládou britskou o to jednám od 

17. února. Se Sověty to bylo snazší; na jednom obědě jsem s Majským dojednal 

všecko.“382  

 Beneš, který v duchu svého cíle zabezpečit Československo proti budoucí 

německé agresi, se zpočátku snažil dohodnout se s Poláky o konfederaci. Když však tuto 

myšlenku definitivně opustil na konci roku 1942, obrátil svůj zrak na východní velmoc. 

Když byl schopen dojednat s Majským to, o co usiloval tři roky u Britů, během jednoho 

oběda, byl tento vývoj Benešovy zahraniční politiky do určité míry pochopitelný. Se 

Sovětským svazem mělo v budoucnu Československo sousedit, a navíc obě země pojil 

společný zájem zastavit další případnou drang nach osten. Bylo by však ukvapené si 

myslet, že Benešova nedůvěra vůči Sovětům, kterou projevoval například 

v korespondenci se svým bratrem Vojtou, zcela zmizela se vstupem Sovětského svazu do 

války. 

 V Pamětech Beneš uvádí svou cestu do Moskvy v souvislosti s cestou do 

Spojených států. Vytváří tak obraz rovnováhy jeho zahraniční politiky. Plánovanou 

                                                             
382 Beneš, Dopisy bratru Vojtovi, dopis z 24. července 1941, 48-49. 



98 
 

smlouvu považuje za logické vyústění své snahy o obnovu Československa a zároveň 

zajištění proti případné budoucí německé agresi. Zároveň interpretuje uzavření smlouvy 

jako „obnovení smlouvy“ z roku 1935. Velkou roli v jeho výkladu hraje otázka Západu 

a jeho postoje k Sovětskému svazu. Beneš říká, že uzavření smlouvy s východní velmocí 

může sblížit Západ a Východ, jelikož se smlouva stane ukázkou upřímnosti a dobrých 

záměrů Sovětského svazu.383 Rovnováhu v zahraniční politice v této době zdůrazňoval 

i svým spolupracovníkům – „Východ i Západ“ a „orientace z padesáti procent na Západ 

a z padesáti na Východ“.384 

 Cestu do Moskvy plánoval Beneš hned po návratu ze Spojených států v létě 1943, 

kde dle jeho interpretace přední američtí představitelé včetně Roosevelta „zásadně 

souhlasili“ s československou politikou se Sovětským svazem. Jistým způsobem tak dává 

do kontrastu britský nesouhlas, kvůli kterému musel cestu odložit. Britská neochota 

podle něj byla způsobena částí představitelů Foreign Office, kteří ve smlouvě viděli 

prohloubení izolace polské exilové vlády. Eden podle Beneše nebyl v zásadě proti 

uzavření smlouvy, jen doporučoval, aby byla uzavřena až po dojednání příměří 

s nacistickým Německem a vyřešení sovětsko-polského sporu. Churchill se pak podle 

Beneše „spíše klonil“ k jeho postupu. Beneš také říká, že Moskva podmiňovala jeho 

návštěvu právě podepsáním smlouvy mezi Československem a Sovětským svazem.385 

 Benešův výklad je problematický hned z několika důvodů. Nejenže byl Eden proti 

cestě druhého československého prezidenta do Moskvy, ale snažil se ho od jejího 

uzavření dokonce i odradit.386 Churchill byl pak podle Jana Masaryka také proti.387 Beneš 

zároveň zcela opomíjí ten nejpodstatnější britský argument, a to zásadu self-denying 

ordinance, na které se spojenecké velmoci dohodly. Jednalo se o dohodu, v jejímž rámci 

se velmoci zavázaly neuzavírat spojenecké smlouvy s menšími státy.388 Britští diplomaté 

argumentovali mimo jiné i tím, že uzavření podobné smlouvy nemá zapotřebí. Beneš se 

totiž těšil silné pozici jak v Moskvě, tak i v Londýně i ve Washingtonu.389 Moskva však 

                                                             
383 Beneš, Paměti II., 237-239. 
384 Smetana, Ani vojna, ani mír, 325. 
385 Beneš, Paměti II., 242-244. 
386 Viz poznámka Milana Haunera in Beneš, Paměti II., 254. 
387 Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně III.2 (1943), 99. schůze – 30. července 1943, 100-101. 
388 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 410-411. 
389 Smetana, Ani vojna, ani mír, 321. 
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kontrovala a k britskému stanovisku o „sebeomezující“ zásadě trvala na tom, že se 

k ničemu nezavázala. Na prvotní britský návrh o zásadě self-denying ordinance 

odpověděla ve smyslu, že s tím souhlasí a požaduje konkrétní návrh takové dohody. 

Absenci odpovědi z Londýna si pak Sověti vyložili tak, že tato dohoda nepřekročila fázi 

jednání a nejsou tedy ničím vázáni, zatímco Britové považovali, vzhledem k sovětskému 

souhlasu, věc za vyřízenou.390 Eden také oponoval, že spojenectví Československa se 

Sovětským svazem by mohly anglosaské kruhy vnímat negativně. Beneš byl však 

rozhodnutý smlouvu podepsat. Podle něj by smlouva doplňovala britsko-sovětské 

spojenectví, a tak by neměla narušit vztahy s anglosaskými zeměmi. Navíc argumentoval 

i tím, že musí zajistit bezpečnost své země jak před případným vnějším nebezpečím, tak 

před případným vnitřním nebezpečím v podobě komunistů.391 

 Moskva britskou iniciativu nesla nelibě a prostředním sovětských 

i československých diplomatů na Beneše vyvíjela nátlak, aby smlouvu se Sovětským 

svazem podepsal. Beneš v dalších měsících prováděl diplomatické manévry s cílem 

nepoškodit si vztahy ani s jednou velmocí. Moskvě navrhl kompromis v podobě pouhé 

dohody o úpravě vztahů obou zemí, která by připravovala půdu pro zamýšlené a chtěné 

spojenectví a zároveň odložil cestu do Moskvy.392 

 Tato situace musela být Benešovi krajně nepříjemná. Jak dokládá záznam Jana 

Opočenského, Beneš nechtěl přiznat pravý důvod k odkladu cesty do Moskvy. 

K Opočenskému se dostalo zdůvodnění, že Beneš cestu odložil, protože „je unavený a že 

si musí odpočinout“. Opočenský, který druhého československého prezidenta dobře znal 

a věděl, že únava by ho rozhodně od cesty neodradila, se tím oprávněně nenechal 

přesvědčit.393 

 Beneš v rámci plánované smlouvy se Sovětským svazem myslel i na Polsko. Věřil, 

že pangermánský „imperialismus“ lze zastavit pouze jednotnou politikou Sovětského 

svazu, Polska a Československa. Sám v tomto ohledu považuje za příčinu Mnichovské 

dohody a počátečních úspěchů nacistického Německa právě meziválečný konfliktní 

                                                             
390 Smetana, Ani vojna, ani mír, 260. 
391 Dejmek, Edvard Beneš, 410-411. 
392 Ibid, 412-413. 
393 Válečné deníky Jana Opočenského, záznam z 17. června 1943, 293. 
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vztah mezi Polskem a Sovětským svazem. Součástí navrhované smlouvy tak byla 

klauzule, která umožňovala třetí zemi, aby se ke smlouvě připojila.394 Tento návrh byl 

pozitivně přijat Brity, kteří měli zájem na tom, aby Poláci měli dobré vztahy se Sověty 

a zároveň prolomili mezinárodní izolaci, ve které se po polsko-sovětské roztržce 

nacházeli.395  

 Rozuzlení britsko-sovětského sporu o uzavírání smluv s malými státy měla 

přinést nadcházející konference ministrů zahraničí Velké Británie, Sovětského svazu 

a Spojených států v Moskvě, která se konala v druhé polovině října 1943. Beneš ve svých 

Pamětech vytváří dojem, že na jejím závěru mu stejně nezáleželo, protože by po ní 

smlouvu se Sovětským svazem stejně podepsal.396 Přitom ještě 18. října 1943 psal 

velvyslanci Fierlingerovi, že „za cenu konfliktu s Anglií do Ruska jeti nemohu a smlouvu 

tam podepsat nemohu“.397 

 Po moskevské konferenci oznámil Eden na začátku listopadu 1943 Benešovi, že 

otázka československo-sovětské smlouvy byla vyjasněna, a proto mu nebude dále bránit 

v jeho cestě do Sovětského svazu.398 

 Po změně britského stanoviska se tak Beneš vydal na cestu do Moskvy, kde byla 

hned druhý den po příjezdu podepsána smlouva o přátelství, vzájemné pomoci 

a poválečné spolupráci mezi Československem a Sovětským svazem. Zároveň byl 

podepsán protokol týkající se případné dohody s Polskem. Beneš zařazuje tuto dohodu 

do bezpečnostního systému světa a považuje ji za definitivní zaražení 

pangermanismu.399  

 V Pamětech pak detailně líčí rozhovory se Stalinem a Molotovem. Z nich vyvodil, 

že jednota názorů je mezi ním a Sověty „úplná“. Tato shoda spočívala především 

v politice vůči Německu a Maďarsku, v otázce transferu a československých hranic. 

Zároveň si potvrdil správnost své teorie konvergence – v průběhu své návštěvy 

                                                             
394 Beneš, Paměti II., 238, 240-241. 
395 Smetana, Ani vojna, ani mír, 322. 
396 Beneš, Paměti II., 244. 
397 Jan Němeček, Helena Nováčková, Ivan Štovíček, Miroslav Tejchman, eds. Československo-sovětské 
vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945, díl 2. (Praha: Státní ústřední archiv, 1999), dok. 40, 87-89. 
398 Beneš, Paměti II., 254. 
399 Ibid, 254-255. 
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pozoroval posun sovětského systému „napravo“. Z debat s představiteli Sovětského 

svazu si také odnesl pocit, že zásah do československé suverenity je to poslední, co by si 

Sověti přáli. Dále se bavili o sovětském postupu v osvobozování československého 

území, a i v této otázce se shodli. Stalin pak Beneše ujišťoval i o tom, že si Sověti přejí 

silné a nezávislé Polsko, přestože nemohou zapomenout na nepřátelskou politiku Poláků 

vůči Sovětskému svazu v meziválečném období.400 Shodně tyto dojmy z moskevské 

návštěvy telegrafoval Státní radě.401 

10.1 Benešův gambit?  

 V Benešových memoárech jsou přítomny i určité obavy ze Sovětského svazu. 

Přestože byl z moskevské cesty nadšen a viděl mnoho dokladů, že se sovětský systém 

posouvá napravo, tvrdí, že změna ještě není dostatečná a bude muset být hlubší, pokud 

si bude chtít Sovětský svaz udržet světovou pozici i nadále. Na své zpáteční cestě do 

Londýna se pak dle svých memoárů sám sebe ptal: „jsme, či nejsme na správné 

cestě?“.402 Zároveň se ve svých memoárech zabývá otázkou výběru mezi Západem 

a Východem – „jsme národem kultury východní, nebo kultury západní?“. Beneš však 

dochází k závěru, že tato otázka není pro národ Čechů a Slováků relevantní, jelikož se 

nachází právě na „rozcestí“, kde se vlivy Západu a Východu potkávají. Československo-

sovětskou smlouvu pak dává do kontextu s britsko-sovětskou smlouvou z 26. května 

1942. Podle něj se Československo touto smlouvou zařadilo do spolupráce Západu  

a Východu, nikoliv, že by si vybralo jednu ze stran.403 

 Jistým způsobem však v jeho výkladu vyniká formulace zhodnocení 

československo-sovětské smlouvy v souvislosti s komunismem a československým 

lidem: 

 „My sami v Londýně jsme však dostávali z domova zprávy, že většina našeho lidu 

komunistická sice není, ale že plně chápe a schvaluje náš postup, moji cestu, naši 

                                                             
400 Ibid, 260-261. 
401 Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně III.2 (1943), 117. schůze - 23. prosince 1943, příloha 
A, 553-554. 
402 Je otázkou, zda tuto otázku nevložil do textu později – např. v září 1947, kdy byl termín uzávěrky pro 
Paměti. Na základě výzkumu Milana Haunera a jeho kritického vydání Pamětí se lze domnívat, že tomu 
tak nebylo. Milan Hauner totiž v jiných případech upozorňuje na Benešovy revize textu z roku 1947. 
403 Beneš, Paměti II., 278-279. 
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smlouvu, krátce: chápe problematiku poválečné politiky evropské, rozumí, že po tom, co 

se stalo v roce 1938 a 1939, a vzhledem k tomu, že po válce budeme sousedy Sovětského 

svazu, naše zahraniční vláda se orientuje správně a že národ doma její politiku – včas se 

se Sovětským svazem dohodnout – plně schvaluje.“404 

 Všimněme si, že dohodu se Sovětským svazem dává Beneš do kontextu budoucí 

společné hranice Československa a východní velmoci. Smlouva také měla být uzavřena 

„včas“. Není to doklad o tom, že si druhý československý prezident uvědomoval rizika 

poválečného sovětského vlivu? Projekt československo-polské konfederace vnímal jako 

prostředek k zastavení jak německého expanzionismu, tak i bolševického vlivu. Ještě 

10. ledna 1942 k tomu Janu Opočenskému řekl: „Rusko bude naším sousedem ve střední 

Evropě. To je dnes již jisté. Rusko žádá určitý vliv na středoevropské věci a budeme musit 

to přijmout. Bude také proto třeba dohody s Polskem, abychom byli silnější“.405 Bylo by 

těžké myslet si, že určitá obava ze Sovětského svazu by u Beneše zcela vymizela, natož 

pak když ji připouštěl i po sovětském uznání, které interpretoval jako bezvýhradnou 

podporu a projev přátelství východní velmoci vůči Československu. Teorie konvergence 

byla spíše produktem Benešova optimismu než objektivní a důsledné analýzy vývoje 

sovětské politiky. Co kdyby se toto Benešovo zbožné přání nevyplnilo a Sovětský svaz se 

dostal do konfliktu se Západem? Zabýval se druhý československý prezident touto 

otázkou? Pokud ano, musel by přirozeně dojít k závěru, že smlouva se Sovětským svazem 

zařadí Československo do sovětského tábora. Do konání moskevské konference ho na to 

upozorňoval i britský ministr zahraničí Eden.406 Pokud by se mu však podařilo získat 

jakousi protiváhu spojenectví se Sovětským svazem, mohl by se z Československa 

skutečně stát most mezi Západem a Východem, o kterém tak často mluvil. Západní 

demokracie by pak mohly se Sovětským svazem soupeřit o vliv v Československu, které 

by mezi nimi mohlo balancovat, a i díky tomu si zachovat svou nezávislost. 

 Ani určitá vzájemná nedůvěra, která bylo přítomna v britsko-československých 

vztazích, způsobena z jedné strany váhavostí v uznání československé exilové vlády 

a z druhé strany uzavřením československo-sovětské smlouvy, pak v tomto ohledu 

                                                             
404 Beneš, Paměti II., 280. 
405 Válečné deníky Jana Opočenského, záznam z 10. ledna 1942, 184. 
406 Viz poznámka Milana Haunera in Beneš, Paměti II., 254. 
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nebyla překážkou pro Benešovy úvahy o užší spolupráci s Velkou Británií.407 Ještě 

v únoru 1944 předpokládal, že mu Britové nabídnou smlouvu obdobnou té, kterou 

uzavřelo Československo se Sovětským svazem.408 Benešovy naděje však byly 

neopodstatněné. Velká Británie se jednak, na rozdíl od Sovětského svazu, cítila skutečně 

vázána „sebeomezující“ zásadou a jednak československo-sovětská smlouva připouštěla 

přibrání pouze zemí hraničících s Československem nebo se Sovětským svazem.409 

Fakticky však Britům nikdy žádný projekt případné československo-britské smlouvy 

nepředložil. Později v červnu 1944 se však pokusil uzavřít smlouvu s Francií. Ta sice měla 

ztratit svůj meziválečný status výlučného spojence, ale přesto považoval její vzestup za 

nutný. Narazil však na neochotu Charlese de Gaulla činit neuvážené závazky. Ještě před 

koncem války v únoru 1945 připustil v rozhovoru s francouzským vyslancem v Londýně 

René Massiglim, že „budoucnost bez těsného spojenectví Francie s Anglií by byla temná. 

To je pro mou zemi zásadní“.410 Tyto Benešovy iniciativy či přání dokládají jeho snahu 

o vyváženou zahraniční politiku. Dalo by se nyní namítnout, že pokud by se snažil 

o rovnováhu v orientaci Československa, proč by nejprve bez ohledu na ostatní, uzavíral 

smlouvu se Sovětským svazem? Navíc když byl varován, že tento krok nemusí být na 

Západě kladně přijat. Co když jednou z motivací k uzavření československo-sovětské 

smlouvy bylo přimět právě Západ k obdobnému kroku? Nebylo by to poprvé. Beneš 

často používal v diplomatických jednáních argumenty odkazující se na postup jiných – 

například, když používal „sovětskou kartu“411 v úsilí o uznání československé exilové 

vlády Velkou Británií. Nebo když argumentoval britským uznáním ve snaze získat to 

americké. Jedná se pouze o úvahu založenou na určité interpretaci Benešových Pamětí, 

ale i jiných pramenů. Nicméně pokud to tak bylo, nelze než konstatovat, že se Beneš 

v tomto ohledu, jako nejednou, přepočítal. Československo-sovětská smlouva spíše 

utvrdila západní mocnosti v tom, že s nimi Beneš příliš nepočítá. Publicista Viktor Fischl, 

který komentoval britskou politiku, už v únoru 1944 upozornil na to, že část britské 

veřejnosti vnímá uzavření smlouvy mezi Československem a Sovětským svazem za 

                                                             
407 Smetana, In the Shadow of Munich, 243. 
408 Válečné deníky Jana Opočenského, záznam ze 14. února 1944, 334. 
409 Smetana, Ani vojna, ani mír, 324. 
410 Marès, Edvard Beneš, 233-234, 236. 
411 Beneš Britům naznačoval, že by byl raději, kdyby uznali československou exilovou vládu dříve než 
Sovětský svaz. Viz Smetana, In the Shadow of Munich, 230. 
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projev československého vazalství. Fischl pak dodal, že vzhledem k tomu, jak se toto 

mínění šíří, hrozí riziko poklesu zájmu Britů o Československo.412 

10.2 Československá suverenita – iluze? 

 V historiografii se často hovoří o Benešově servilním chování vůči Sovětskému 

svazu. Týká se to především jeho projevů, kdy neustále zdůrazňoval přátelství a ochotu 

spolupracovat se Sovětským svazem za každou cenu. Podle sovětského záznamu 

připustil Majskému v listopadu 1939 možnost federativního svazku Československa se 

Sovětským svazem.413 Při jeho návštěvě v Moskvě poznamenal, že si přeje, „aby naše 

politika byla koordinována s politikou a postupem Vaším. To má pro nás velmi značný 

význam.“414 Podobných projevů bylo mnohem více. Na druhé straně jsou však i události 

a momenty, kdy sovětskému vedení oponoval a ze své pozice neustoupil. 

 Jednalo se například o již zmíněnou plánovanou cestu do Moskvy. Tváří v tvář 

britskému nesouhlasu nehodlal smlouvu se Sovětským svazem podepsat, přestože na 

něj sovětské vedení, ale i mnozí zástupci československé exilové vlády naléhali, aby do 

Moskvy jel i přes nesouhlas Britů. Vít Smetana tento moment vyzdvihuje: „Slouží 

Benešovi ke cti, že tak daleko nemínil zajít a čekal, až se celá záležitost urovná na 

velmocenské úrovni“.415 

 Návrh československo-sovětské smlouvy byl před Benešovou cestou do Moskvy 

také předmětem diskuzí. Beneš totiž nesouhlasil s některými články nebo jejich zněním, 

které navrhovali Sověti. Jednalo se o články, které svou neurčitostí fakticky omezovaly 

suverenitu Československa. Jedním z nich byl článek zakazující smluvním stranám 

účastnit se jakékoli koalice „namířené přímo nebo nepřímo proti druhé straně“, ve 

kterém druhý československý prezident nesouhlasil s formulací „přímo nebo nepřímo“. 

Beneš dále odmítl část pojednávající o závazku vzájemné konzultace, pokud by hrozilo 

nebezpečí z „některého evropského státu“. Fierlinger se zdráhal Benešovy námitky 

                                                             
412 Vít Smetana, „Se sovětským zajištěním a s nadějí na poválečnou spolupráci velmocí“ in Draze 
zaplacená svoboda: Osvobození Československa 1944-1945, svazek I (Praha: Paseka, 2009), 80. 
413 Dokumenty vněšnej politiky, díl 22. – kniha 2, dok. 802, 326-327. 
414 Jan Němeček, Helena Nováčková, Ivan Štovíček, Miroslav Tejchman, eds. Československo-sovětské 
vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945, díl 2, dok č. 63, 148-163. 
415 Smetana, Ani vojna, ani mír, 325. 
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předat Sovětům, ale druhý československý prezident na tom trval. Sovětské vedení 

Benešovy připomínky přijalo a v druhé polovině října byla smlouva přepracována.416 

 V průběhu roku 1943 také probíhaly menší spory náčelníka československé 

vojenské mise v Moskvě plukovníka Heliodora Píky se Sověty. Spor se týkal 

československého důstojníka Stoje,417 který působil v Teheránu. Moskevské vedení na 

základě pomluv trvalo na jeho odvolání. Zatímco Píka Stojovu pozici hájil, Fierlinger se, 

jako mnohokrát, projevil spíše jako velvyslanec Sovětského svazu a obhajoval stanovisko 

Moskvy. Píka považoval sovětský nátlak za vměšování se do československé suverenity. 

Beneš v tomto sporu zasáhl ve prospěch Píky a zároveň dal Fierlingerovi na vědomí, že 

je to velvyslanec Československa, jehož zájmy má hájit především.418 Druhý 

československý prezident udělil Fierlingerovi dokonce přímo důtku.419 V polovině října 

1943 se Píka dostal do sporu i se sovětským generálem Georgijem Žukovem.420 V ovzduší 

těchto sporů byl plukovník Píka během Benešova moskevského pobytu povýšen do 

hodnosti brigádního generála.421 Problém postoje československého velvyslance však 

přetrvával i nadále. Proto se Státní rada 28. července 1944 usnesla navrhnout Benešovi, 

aby Fierlingera odvolal.422 Vít Smetana se na základě Benešova postoje kloní k tomu, že 

si druhý československý prezident byl „dobře vědom toho, jak vysoko si Fierlingera 

v Moskvě cení“, a proto ho i přes návrh Státní rady neodvolal.423 Je ovšem pozoruhodné, 

jakou důvěru měla Státní rada v československo-sovětské vztahy. V souvislosti 

s projednáváním Fierlingerových „prohřešků“ prohlásil Ripka, že „náš poměr k Sovětům 

není založen na osobě Fierlingerově“.424 Jakožto blízký spolupracovník druhého 

československého prezidenta s ním musel tento pohled zajisté sdílet. Nespočívá pak 

Benešova neochota ve věci odvolání československého velvyslance v nedůvěře druhého 

československého prezidenta k Sovětskému svazu? 

                                                             
416 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 417. 
417 Krycí jméno Františka Hiekeho. 
418 Marès, Edvard Beneš, 249. 
419 Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně IV.1 (1944), 121. schůze – 4. února 1944, 157. 
420 Marès, Edvard Beneš, 249. 
421 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 431. 
422 Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně IV.2 (1944), 147. schůze – 28. července 1944, 65. 
423 Smetana, Ani vojna, ani mír, 334. 
424 Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně IV.1 (1944), 120. schůze – 25. ledna 1944, 145. 
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 Nicméně lze říci, že alespoň v některých případech nebyla servilita, kterou 

projevoval ve svých proslovech, v jeho činech reflektována. Lze si však všimnout, že 

v některých tezích jistým způsobem možnost samostatnosti malých států vylučoval. 

V Demokracii dnes a zítra tvrdil, že v Evropě musí nějaká velmoc figurovat jako 

„žandarm“. V meziválečném období tuto úlohu měla podle Beneše vykonávat Francie, 

která v ní však zcela selhala.425 Přestože Beneš nejmenuje konkrétního budoucího 

„žandarma“, je možné, vzhledem k jeho výrokům426 od roku 1938, bezpečně říci, že 

jedním z nich (ne-li jediným) měl být po válce Sovětský svaz. Mnohokrát Beneš opakoval, 

že Sovětský svaz bude rozhodující činitel ve střední Evropě. Teheránská konference to 

měla potvrdit. Beneš v Pamětech používá v souvislosti s definovaným vojenským 

postupem Spojenců v Evropě termín „sféry vlivu“: „Sovětský svaz v každém případě 

naznačil už tehdy, že do své sféry počítá severovýchodní Německo, celé Polsko, 

Československo, Rumunsko a Maďarsko. Pravděpodobně ze strany britské a americké 

nebylo tu námitek, vzhledem k tomu, že vpád do Francie měl být uskutečněn až na jaře 

příštího roku.“ Benešovi ani zástupcům československé exilové vlády však o tomto 

„rozdělení“ řečeno nebylo a dle svých slov si rozdělení poprvé uvědomil při Slovenském 

národním povstání, kdy se projevily jisté obtíže v britském a americkém postupu.427 

Z pohledu slovenského území odhadl situaci správně, nicméně si pravděpodobně 

neuvědomoval motivaci Britů nezasahovat. Britové se totiž obávali, aby Sověti 

neinterpretovali britský postup jako přejímání odpovědnosti za povstání a nepoužili to 

jako záminku pro to, aby nezasáhli.428 Nicméně neexistuje mnoho prokazatelných 

důkazů o tom, že by se Spojenci předem domluvili na nějaké operační sféře týkající se 

českých zemí.429 Beneš si však musel být vědom, že Sověti jsou k osvobození 

československého území mnohem blíže než Západ. Dokládá to i záznam Charlese de 

Gaulla ze schůzky obou státníků z 2. ledna 1944.430 

                                                             
425 Beneš, Demokracie dnes a zítra, 238. 
426 Mám na mysli výroky týkající se především budoucího uspořádání středovýchodní Evropy, ve kterém 
měl podle Beneše hrát zásadní roli v Evropě Sovětský svaz viz kapitola 2. Salus rei publicae. 
427 Beneš, Paměti II., 251-252 
428 Smetana, Ani vojna, ani mír, 337. 
429 Vít Smetana, „Národní mytologie mezi Východem a Západem“ in Nultá hodina? Československo na 
jaře 1945 ve strategických souvislostech (Praha: Euroslavica, 2011), 106-107. 
430 Charles de Gaulle, Válečné paměti 1940-1944 (Praha: Naše vojsko: 2011), 381. 
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 Nebyla tedy samostatnost Československa pouze iluzí, kterou Beneš vytvářel? 

Často se mluví o mnichovském „traumatu“ či „syndromu“, který přiměl druhého 

československého prezidenta, aby obrátil svou zahraniční politiku na Východ.431 

Nespočívalo však toto „trauma“ nebo „syndrom“ v uvědomění, že suverenita malých 

států je pouze iluzí? Pokud se podíváme na Benešovu tezi o „žandarmovi“ Evropy, je 

třeba se podívat na jeho politiku prosazovanou vůči Francii v meziválečném období. 

Beneš, a tudíž Československo bylo loajálním partnerem Francie. Ta se mu však za jeho 

loajalitu a dvacetiletou francouzskou politiku „odvděčila“ nechvalnou rolí v Mnichovské 

dohodě. Mezi loajalitou a servilitou je rozdíl pouze ve vnitřní motivaci – obě se mohou 

na povrchu projevovat velmi podobně. Není tudíž politika, kterou Beneš vůči 

Sovětskému svazu prosazoval, stejná jako ta vůči Francii v meziválečném období? 

Jednalo se skutečně o obrat zahraniční politiky? Cílem meziválečné politiky bylo uchránit 

Československo před revizionismem poražených Centrálních mocností. Beneš 

předpokládal, že revizionistické snahy přijdou i po druhé světové válce. Zatímco 

v meziválečném období byla na kontinentální Evropě pouze Francie schopna uhájit 

Československo, po druhé světové válce měla tato pozice připadnout Sovětskému svazu. 

Už Ferdinand Peroutka v úvaze, kterou formuloval v padesátých letech dvacátého století 

se o Benešově orientaci na Sovětský svaz vyjádřil následovně: 

 „Poněvadž nikdy nepochyboval o tom, že Německo bude poraženo a poněvadž 

v síly Francie ztratil důvěru, viděl kvapem blížit se chvíli, kdy na evropském kontinentě 

zůstane jediná velmoc: Rusko. Jeho celoživotním politickým zvykem bylo dohodnout se 

s největší silou.“432  

 A o východní velmoci byl Beneš navíc přesvědčený, že bude blokovat jakékoliv 

snahy o novou drang nach osten. Pro Beneše byla nejdůležitější bezpečnost národa.433 

Německé běsnění na východě mu v druhé světové válce ukázalo, že před nacisty není 

v bezpečí žádný slovanský národ. V obavě před budoucími nacisty pak nabízel Sovětský 

svaz vyhlídku přinejmenším zachování národa. Hrála tedy otázka suverenity v Benešově 

zahraniční politice vůbec roli? Samozřejmě by nemohl připustit, že mu je samostatnost 

                                                             
431 Smetana, In the Shadow of Munich, 314. 
432 Ferdinand Peroutka, Byl Edvard Beneš vinen? (Jinočany: H&H, 1993), 11. 
433 Marès, Edvard Beneš, 216. 
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Československa lhostejná, proto by ji musel alespoň „iluzorně“ bránit. Dokladem může 

být i článek československo-sovětské smlouvy o vzájemném nezasahování do vnitřních 

záležitostí obou smluvních stran, který Beneš prosadil. Vzápětí však Sověty vyzval, aby 

po válce naléhali na československou vládu ve věci potrestání kolaborujících Slováků.434 

10.4 Podkarpatská Rus – první spor? 

 Na problému Podkarpatské Rusi lze částečně doložit oprávněnost mé domněnky 

o Benešově přístupu k československé suverenitě. Už od roku 1938 připouštěl druhý 

československý prezident odstoupení Podkarpatské Rusi Sovětskému svazu.435 Činil tak 

jednak proto, že s ním chtěl udržovat přátelské vztahy, a jednak proto, že Sovětský svaz 

mohl nejvýchodnější československé území prakticky kdykoliv anektovat. Anexe byla 

běžnou praxí východní velmoci v druhé světové válce. Tím, že Beneš v podstatě 

Podkarpatskou Rus Sovětskému svazu nabízel, tak mohl určitým způsobem zachovat iluzi 

československé suverenity. Jenže pouze pokud by Sovětský svaz dodržel 

podmínky Benešovy nabídky. 

 Ještě po návratu z Moskvy Beneš ve svém referátu pro Státní radu počítal 

s obnovou Podkarpatské Rusi v Československé republice.436 Sovětský postup při 

osvobozování nebo spíše obsazování nejvýchodnější části Československa ho pak 

náležitě zaskočil. Sověti nejenže odváděli „dobrovolníky“ do Rudé armády, ale 

pronásledovali ty, kteří se chtěli přihlásit do Československé armády.437 Beneš proti 

tomu téměř okamžitě protestoval.438 Sovětští diplomaté se ho snažili přesvědčit, aby 

alespoň netrval na propuštění již přijatých dobrovolníků do Rudé armády. Ani v tomto 

ohledu však Beneš neustoupil.439 

                                                             
434 Smetana, Ani vojna, ani mír, 327. 
435 Poprvé to připustil v rozhovoru s vyslancem Sergejem Alexandrovským v době mnichovské krize viz 
Milan Hauner, „Předmluva k Benešovým Pamětem II.“, 24. 
436 Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně IV.1 (1944), 118. schůze – 11. ledna 1944, 94-95. 
437 Jaroslav Hrbek, „Situace na území Podkarpatské Rusi po příchodu Rudé armády“ in Draze zaplacená 
svoboda, 197. 
438 Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945, díl 2. (Praha: Státní ústřední 
archiv, 1999), dok. 154, 342-343. 
439 Jaroslav Hrbek, „Situace na území Podkarpatské Rusi po příchodu Rudé armády“ in Draze zaplacená 
svoboda, 197. 
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 Možnost efektivního vzdoru však byla omezená. Táborský dokládá, jak Beneš 24. 

listopadu 1944 poznamenal: „Teď uvidíme, jestli Stalin myslel vážně to, co řekl v roce 

1943, nebo jestli nás chtěl jen oklamat.“440  

 V lednu 1945 se na něj však přímo obrátil Stalin, který se ho snažil uklidnit tím, 

že otázku budoucnosti Podkarpatské Rusi položilo samo jeho obyvatelstvo, jemuž 

sovětská vláda nezakázala vyjádřit svou vůli. Stalin apeloval, že Sověti ve svém postupu 

pouze respektovali vůli obyvatelstva Podkarpatské Rusi a v žádném případě neměli 

v úmyslu porušit smlouvy mezi Československem a Sovětským svazem. Vyzývá Beneše 

k tomu, aby byla tato otázka vyřešena společně před skončením války nebo po jejím 

konci, podle domluvy obou stran. Jediný autentický dopis, který Stalin Benešovi poslal, 

pak končí ujištěním: „Věřte, prosím, že sovětská vláda nemá v úmyslu jakkoliv poškodit 

zájmy Československé republiky a její prestiž. Naopak, sovětská vláda je plně odhodlána 

poskytnout Československé republice veškerou pomoc při jejím osvobození a obnově.“441 

 Benešova odpověď je formulována v duchu jeho diplomacie. Druhý 

československý prezident děkuje za Stalinovo ujištění a současně ho ubezpečuje, že 

neměl nikdy pochyb o upřímnosti sovětského postoje. Odpovídá na jeho výzvu ke 

společnému řešení této otázky a vyslovuje přání, aby k tomu došlo až po konci války, 

tedy po obnovení Československa v předmnichovských hranicích. Stalina také ujišťuje 

o tom, že své stanovisko k Podkarpatské Rusi, které už tolikrát formuloval, nezměnil, 

a proto rozhodně nebude předmětem sporu.442 

 Toman Brod dochází k závěru, že Stalinovo stanovisko představovalo východisko 

ze slepé uličky, kterou otázka Podkarpatské Rusi představovala: „Jestliže se již kdysi 

přiklonil k závěru, že Podkarpatskou Rus sice Sovětskému svazu odevzdá, ale až po 

splnění všech náležitostí, jež považoval za nezbytné pro československý státní zájem, 

prestiž a hlavně pro jednotu zbylé části republiky, pak Stalinovo poselství reprezentovalo 

                                                             
440 Táborský, Prezident Beneš, 32. 
441 Beneš, Paměti III., dok. 159, 1945, 23. ledna, Moskva – dopis J. V. Stalina E. Benešovi o otázce 
Podkarpatské Rusi, 581-582. 
442 Ibid, dok. 160, 1945, 29. ledna, Londýn – Benešův dopis J. V. Stalinovi o otázce Podkarpatské Rusi, 
583-584. 
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i pro Beneše přijatelnou variantu konečného řešení tohoto smutného a trapného 

případu.“443 

 Sověti se v dalších měsících neustále za svůj postup v Podkarpatské Rusi 

omlouvali, přičemž neustále zdůrazňovali, že k tomu byli donuceni místním 

obyvatelstvem. Podle Táborského se tak Sovětům podařilo získat ještě v březnu 1945 

Benešovu důvěru zpátky. Otázka Podkarpatské Rusi a sovětského postoje jistým 

způsobem svědčí o iluzornosti československé suverenity. Sovětský svaz byl schopen 

„vzít“ si, co chce, ale činil tak s československým souhlasem. Beneš se diplomatických 

„her“ nebál. Stačí si vzpomenout na Nečasovu misi. Druhý československý prezident se 

snažil podsunout Francii a Velké Británii svůj vlastní plán na předání určité části pohraničí 

pro uspokojení sudetských Němců a Hitlera, aby ho jako vlastní obě velmoci přijaly 

a podporovaly. Pokud by ho pak navrhly, byl by Beneš nucen jeho přijetí československé 

vládě doporučit. 

 Nebyla tedy Benešova politika vůči Sovětskému svazu podobnou hrou? Nesnažil 

se Sovětskému svazu podsouvat „suverenitu“ Československa, aby ji jen domněle 

respektoval? Nespočívala tato hra ve snaze zabránit Sovětskému svazu, aby do 

Československa dosadil loutkovou vládu?  

10.5 Pozitivní výsledky československo-sovětské smlouvy  

 Bez ohledu na úvahy a možné interpretace Benešovy zahraniční politiky, je 

potřeba říci, že se Československo díky uzavření smlouvy se Sovětským svazem těšilo 

oproti ostatním exilovým vládám středovýchodní Evropy sídlících v Londýně poměrně 

silné mezinárodní pozici. Foreign Office došel v memorandu z června 1944 k závěru, že 

Československo se díky své přátelské politice vůči Sovětskému svazu těší nezávislé 

zahraniční politice, kdy se může pokoušet o rovnovážnou politiku mezi Západem 

a Východem a sloužit jako spojnice Velké Británie a Východu.444 Je potřeba mít na 

paměti i to, že smlouva byla uzavřena v době, kdy byla většina Evropy pod kontrolou 

nacistického Německa a zůstávalo otázkou, jak válka skončí. Beneš ve své zahraniční 

politice projevoval nemalou obavu z toho, že se historie bude opakovat. Ex post je jeho 

                                                             
443 Brod, Osudný omyl Edvarda Beneše, 333. 
444 Smetana, Ani vojna, ani mír, 335-337. 
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obava z německého expanzionismu naprosto absurdní, v druhé světové válce však 

několikrát projevil obavy z uzavření separátního míru a toho, že z války vyjde v takové 

podobě, kdy se bude moci v krátké době opět stát velmocí. Nesmí se pominout ani to, 

že byla uzavřena v době, kdy už bylo zřejmé, že sovětský vojenský postup do 

středovýchodní Evropy bude podstatně rychlejší než ten těch západních mocností. 

Beneš si měl 2. ledna 1944 pochvalovat svůj počin v rozmluvě s de Gaullem: „Podívejte 

se na mapu, Rusové se blíží ke Karpatům a západní státy dosud nejsou připraveny 

k vylodění ve Francii. Mou zemi tedy osvobodí Rudá armáda. Abych v ní mohl nastolit 

svou vládu, musím se dohodnout se Stalinem. To jsem právě udělal, a to za podmínek, 

které nezpochybňují nezávislost Československa, protože, jak jsme se dohodli, nebude se 

ruské velení v ničem plést do našich politických záležitostí.“445 

  

                                                             
445 Charles de Gaulle, Válečné paměti 1940-1944 (Praha: Naše vojsko: 2011), 381. 
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Závěr 

 Nahlédnout do Benešovy mysli, a tudíž i do jeho zahraničněpolitické strategie je 

téměř nemožné. Příčina tkví ve značných rozdílech v Benešových projevech. Beneš jinak 

mluvil se zástupci exilové reprezentace v Londýně, v Moskvě, jinak promlouval 

k domácímu odboji, jinak se vyjadřoval v soukromých konverzacích, jinak komunikoval 

se zástupci Moskvy a Londýna, a tak dále. Domnívám se, že tento Benešův přístup je 

jednou z možných příčin nepochopení Benešových záměrů Západem. Dokonce 

i Anthony Eden, který Československo značně podporoval, došel koncem roku 1943 

k závěru, že Beneš hraje na více stran. Toto Edenovo zklamání z Benešovy politiky mělo 

připravit Československo o jednoho z jeho největších britských zastánců.446 

 Pokud se však podíváme na Benešovo počínání v prvních letech po Mnichovské 

dohodě, lze říci, že se skutečně snažil o nalezení rovnováhy v zahraniční politice 

Československa. Jak sám ve svých Pamětech zmiňoval – otázka orientace nespočívala ve 

výběru mezi Západem a Východem, ale v prosazování rovnovážné politiky k oběma 

stranám. Zatímco se Západem pojily Československo demokratické tradice, s Východem 

ho spojovaly slovanské pocity sounáležitosti a zájem na zastavení německého 

expanzionismu. S Východem ho však na rozdíl od Západu měla po druhé světové válce 

pojit také hranice. Na jednu stranu si společnou hranici se Sovětským svazem přál, 

protože v ní viděl zajištění Československa proti Německu, na druhou stranu připouštěl 

riziko pronikání bolševického vlivu. O to nezbytnější bylo nalezení modu vivendi 

s východní velmocí. Západní mocnosti současně vedly s východní velmocí nerovný boj. 

Zatímco Sovětský svaz se nemusel zabývat některými otázkami a nebál se slibů 

a závazků, byl Západ v tomto ohledu opatrnější. Postup Velké Británie a Spojených států 

v uznání československé exilové vlády prohluboval Benešovu nedůvěru vůči Západu 

a posouval ho tak směrem k navenek ochotnému Sovětskému svazu. Ex post nelze 

nevidět určitou zbytečnost britských a amerických průtahů ve věci uznání 

československé exilové vlády nebo neochotu Britů vázat se v otázce západních hranic 

Československa. 

                                                             
446 Smetana, Ani vojna, ani mír, 325. 
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 Je však třeba také myslet na to, že primárním cílem Benešovy zahraniční politiky 

bylo zarazit jakékoliv budoucí snahy Německa o expanzi na úkor Československa. 

Zpočátku se snažil tento cíl realizovat ve spolupráci s Polskem. Případnou 

československo-polskou konfederaci pak vnímal nejen jako zajištění proti Německu, ale 

také jako zabezpečení proti sovětskému vlivu. Beneš si tak prokazatelně nedělal iluze  

o sovětských záměrech. Polská neústupnost v některých kritických otázkách však spolu 

se sovětsko-polskou roztržkou tento plán zhatila. Nijak však nezměnila prioritu 

Benešových zahraničněpolitických cílů. Na prvním místě bylo stále zastavení drang nach 

osten. V tomto ohledu se jevila spolupráce se Sovětským svazem logickým a racionálním 

krokem. Výsledkem byla československo-sovětská smlouva z prosince 1943. Orientace 

na východní velmoc však nepřinášela zabezpečení proti sovětskému či bolševickému 

vlivu. Ale ani přes podepsání smlouvy se Sovětským svazem na tento cíl Beneš 

nerezignoval. Velmi si přál obdobnou smlouvu s Velkou Británií a Francií. Těsnou 

spolupráci s nimi považoval za klíčovou pro Československo. Pokud by s nimi dokázal 

uzavřít podobné smlouvy, sloužily by obě západní demokracie jako protiváha 

Sovětskému svazu. 

 Svou cestou do Moskvy si však částečně užší spolupráci se Západem zablokoval. 

Především proto, že některé západní kruhy interpretovaly uzavření československo-

sovětské smlouvy za přiznání československého vazalství, a v tom případě nemělo smysl 

bojovat o vliv v případě národa, který už si svou stranu vybral. 

 Benešova zahraniční politika byla po roce 1944 fakticky neměnná. Na 

proklamační úrovni však postupem času vymizela často zdůrazňovaná rovnováha mezi 

Západem a Východem. Lze to ilustrovat na Benešově projevu z 14. července 1946, kdy 

redefinoval mezinárodněpolitickou pozici Československa. Beneš v tomto projevu již 

neřešil dilema československé pozice mezi Východem a Západem, Československo se 

nacházelo mezi Německem a Sovětským svazem a mělo pokračovat v zahraniční politice 

zvolené na konci války, která spočívala v nekompromisní kooperaci se Sovětským 

svazem. „Kdyby došlo ke konfliktu, není pochyby, co budeme dělat. Půjdeme se svým 

velkým spojencem.“447 

                                                             
447 Dejmek, Edvard Beneš: Část druhá, 582. 
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 Součástí mé diplomové práce byla i úvaha nad Benešovým vnímáním 

československé suverenity, která obsahuje i možnou příčinu Benešovy nekompromisní 

orientace na Sovětský svaz. Domnívám se, že Mnichovská dohoda vedla Beneše 

k pochybám o samostatnosti malých států. Mnoho jeho výroků a událostí to dokládá. Za 

prvé, když Majskému připustil už v listopadu 1939, že by Československo vstoupilo do 

federace se Sovětským svazem.448 Vezmeme-li v potaz, že se Beneš při jednání 

o československo-polské konfederaci obával převahy Poláků v případě úzké unie, musel 

si být vědom, že federativní spojení se Sovětským svazem by znamenalo ztrátu 

československé suverenity.449 V průběhu války se však pokusil o realizaci konceptu 

Československa jako mostu mezi Západem a Východem. Beneš však nedokázal pochopit 

politiku Západu, který nebyl ochoten ve druhé světové válce činit jakékoliv závazky 

týkající se hranic exilovým vládám okupovaných zemí. Současně si neuvědomoval rizika 

podepsání československo-sovětské smlouvy. V Pamětech o ní mluví jako o nástroji ke 

sblížení Západu a Východu. Domníval se, že smlouva bude sloužit jako test case, na 

kterém si západní velmoci ověří upřímnost sovětské politiky. Na základě provedeného 

výzkumu si dovolím tvrdit, že Benešova důvěra v Sovětský svaz nebyla nikdy úplná. 

Svému bratru Vojtovi až do června 1941 psal o tom, že východní velmoc bude vždy 

sledovat pouze své zájmy. Projekt československo-polské konfederace vnímal nejen jako 

zajištění bezpečnosti proti Německu, ale také proti bolševickému vlivu. Zastavení 

jakékoliv další možnosti německého expanzionismu však bylo pro Beneše prioritou číslo 

jedna. Beneš se však v duchu své teze o československo-sovětské smlouvě jako test case 

spletl v jedné zásadní věci. Lze se totiž domnívat, že předpokládal, že smlouva s východní 

velmocí rozšíří příležitosti Československa z hlediska uzavření obdobných smluv s Velkou 

Británií a Francií. Jenže smlouva měla opačný efekt – Západ považoval tento krok za 

výraz československé ochoty přidat se k sovětskému táboru. Správnost domněnky 

o tom, že Beneš nepředpokládal, že československo-sovětská smlouva nebude mít 

takový účinek lze doložit tím, že si smlouvy s Velkou Británií i Francií přál a v případě 

Francie se ji pokusil i realizovat. Je otázkou, zda nedoufal v to, že Velká Británie opustí 

zásadu self-denying ordinance v momentě, kdy uvidí, že ji Sovětský svaz nerespektuje. 

Beneš se v politice řídil heslem gouverner, c’est previor – vládnout znamená 

                                                             
448 Dokumenty vněšnej politiky, díl 22. – kniha 2, dok. 802, 326-327. 
449 Smetana, In the Shadow of Munich, 257-258. 
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předvídat.450 Dovolím si tvrdit, že Beneš i v duchu své teze o „žandarmovi“ Evropy 

nevěřil, že malé státy si mohou zachovat suverenitu a že jistým způsobem budou jejich 

osudy určovat velmoci. Koncepce zahraniční politiky Československa jako mostu mezi 

Západem a Východem pak teoreticky mohla suverenitu zachovat, protože by oba tábory 

soupeřily v Československu o vliv. Československo-sovětská smlouva však Západ od 

tohoto soupeření odradila. Na základě této interpretace nicméně nelze než konstatovat, 

že se Beneš přepočítal. 

 Domnívám se, že si to Beneš uvědomoval. Z jeho pohledu musel situaci vnímat 

jako slepou uličku. Jeho politika se tak po roce 1943 nesla v jistém duchu appeasementu 

Sovětského svazu. K tomu lze říci, že Táborský mluví o jednom z Benešových přístupů 

k politice: „Nejlepším způsobem, jak přimět protivníka, aby dodržel slovo, (…) je věřit 

tomu, že ho skutečně chce dodržet, a postupovat podle toho.“451 Táborský dále uvádí 

jednu z dalších Benešových vlastností, o které mluvil i sám druhý československý 

prezident: „Podaří-li se vám dostat Beneše do nebezpečné situace a držíte-li ho 

dostatečně zkrátka, nakonec povolí.“.452 Pokud užijeme Benešových slov, Sovětský svaz 

držel od roku 1943 Beneše zkrátka a ten se tak nezmohl k většímu otevřenému odporu. 

Beneš však do této situace dostal sebe a Československo sám – chybnými předpoklady. 

Docházím tak k závěru, že československo-sovětská smlouva představovala v Benešově 

mysli bezvýchodnou situaci, a tak se jako už mnohokrát uchýlil ke svému optimismu, kdy 

se vírou v upřímnost sovětského přátelství snažil přispět k tomu, aby bylo skutečně 

pravdivé. A to i přese všechny sovětské kroky, které upřímnost přátelství obou zemí 

popíraly. Prvním větším projevem této neupřímnosti byl sovětský postoj v osvobozování 

Podkarpatské Rusi. Další z událostí byly únosy československých občanů ruského či 

ukrajinského původu, mezi nimiž byli i loajální zastánci a služebníci Československa, 

které se odehrály ještě v roce 1945. Armádní generál Sergej Vojcechovský byl za svou 

téměř dvacetiletou službu v Československé armádě a aktivní roli v domácím odboji 

odměněn smrtí v gulagu.453 Závěrem mé interpretace Benešovy zahraniční politiky od 

roku 1938 do roku 1945 je to, že už od počátku začal pochybovat o možnosti zachování 

                                                             
450 Táborský, Prezident Beneš, 40. 
451 Ibid, 28. 
452 Ibid, 54. 
453 Petr Hofman, „Ve stínu osvobození“ in Nultá hodina?, 100-102. 
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československé suverenity. Východiskem však mohlo být mezinárodní postavení 

Československa jako mostu mezi Západem a Východem. Svým postupem však realizaci 

tohoto konceptu znemožnil a od roku 1944 je stále více patrná Benešova rezignace na 

československou suverenitu. Beneš tak na úkor Československa provozoval politiku 

jistého druhu appeasementu Sovětského svazu. Podobně jako Chamberlain se pokoušel 

usmířit neusmiřitelného a podobně jako britský ministerský předseda v této politice 

selhal. 

 Ke zhodnocení Benešova postupu lze sáhnout k Machiavelliho Vladaři: „Každé 

sebeuvážlivější rozhodnutí je však vždycky spojeno s rizikem. Tak už je ten náš svět 

zařízen, že v dobré víře vykonáš to, co je v dané situaci nejmoudřejší, abys zažehnal 

nebezpečí, a vzápětí upadneš do nového, mnohem horšího. Proto uvážlivý muž volí 

z možných zel to nejmenší.“454 Československo-sovětská smlouva byla rizikem. Beneš se 

snažil zajistit Československo proti případnému německému expanzionismu, přičemž se 

spolu se svým státem stal předmětem toho sovětského. 

 

  

                                                             
454 Niccoló Machiavelli, Vladař (Praha: Ivo Železný, 1997), 79. 
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Summary 

 This master’s thesis focused on Beneš’ foreign policy in 1938-1945. I have 

identified some key aspects of his foreign policy. Firstly, he was trying to secure 

Czechoslovakia against any future threat from Germany. Secondly, he was trying to 

achieve a balanced foreign policy of Czechoslovakia with the same focus on Western 

Powers and Soviet Union. I have drawn the conclusion that British and American stance 

towards Beneš’ goals have led him to shift his focus primarily on Soviet Union. This lies 

in Beneš’ fear of future German aggression and the urge to stop this by entering into 

alliance with a strong nation which had the same interests regarding Germany. This 

resulted in signing the Czechoslovak-Soviet treaty in December 1943. Even after this he 

still made efforts to find a counterbalance to Soviet Union and its influence. But in this 

manner, he narrowed chances of close cooperation with Western Powers since some of 

the western circles started interpreting Czechoslovak step as a declaration of fealty 

towards Soviet Union. Why fight for influence in a nation which has already chose its 

side? I am contemplating upon motivation of the second Czechoslovak President. Maybe 

he thought that if he signs such a treaty with Soviet Union, Western Powers would follow 

this example. Many times, he tried to use the Soviet “card” and force the West to do 

something. One example is when he insisted on full recognition of Czechoslovak 

Government-in-exile by Great Britain. He was distressing the British to grant full 

recognition because otherwise the Soviet Union would be the first to grant it to 

Czechoslovak Government-in-exile. There’s also one example when Beneš tried to slip 

his own plan and make the Western Powers present is as theirs – the Nečas mission. He 

thought that if he unofficially presented the plan to the British and the French, they 

would support it stand ground on the boundaries set by Beneš. He was wrong – all it did 

was that it convinced them that Czechoslovaks are ready to make concessions. If my 

interpretation is correct it is nonetheless necessary to say that Beneš’ policy was 

unsuccessful. In the end it dramatically reduced Beneš’ options. The alliance provided 

the most important objective of Beneš’ foreign policy – stopping the Germans, he surely 

didn’t want to give up on it. I assume that Beneš after his unsuccessful attempts to find 

a western counterbalance for his foreign policy in 1944 resigned on Czechoslovak 

sovereignty. There are many indications. First, the well-known “Munich trauma” or 
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“Munich syndrome” which is mostly interpreted as a loss of faith in Western Powers. In 

this master’s thesis I claim that so called “Munich trauma” could also mean a loss of faith 

in the sovereignty of small states. Western Powers were willing to break the sovereignty 

of Czechoslovakia in fear of Nazi Germany by forcing it to cede important borderlands. 

Soviet Union was annexing entire states in World War II. I assume that Beneš concluded 

that sovereignty of small nations is only an illusion. My claim is also based on Beneš’ 

thesis about need of “gendarmes” in Europe. In this thesis he claims that great powers 

are supposed to act as “gendarmes” which clearly expresses his opinions about 

sovereignty of small states. Since Beneš supposed that Soviet Union will arise as the 

strongest European state it is safe to assume that he thought of the Eastern Power as 

the future “gendarme”. In 1944 and even more in 1945 Beneš’ statements towards 

Soviet Union are still servile – what is worse though is that his actions and decisions are 

starting to be the same. His unwillingness to remove the Czechoslovak Ambassador to 

Soviet Union Zdeněk Fierlinger even though he himself is unsatisfied with his actions 

and, he is also called to do so by the Government-in-exile. After that his submission to 

Soviet takeover of Subcarpathian Ruthenia. And even worse – his passivity towards 

Soviet abduction of Czechoslovak citizens of Russian or Ukrainian descent. That is why 

one of the most important conclusions of this thesis is that Beneš started losing faith in 

sovereignty of small states after Munich and finally he did resign on Czechoslovak 

sovereignty in 1944. 
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