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Anotace 

Období druhé světové války je důležité pro každý stát, pro neutrální Éire, dnešní 

Irskou republiku, má však i symbolické hodnoty – poprvé v její moderní historii jednali 

irští politici samostatně a bez ohledu na přání Velké Británie. V září 1939 toto britské 

dominium vyhlásilo neutralitu, kterou praktikovalo až do samotného konce války. 

Během této doby přistoupili irští politikové v čele s ministerským předsedou Eamonem 

de Valérou k některým kontroverzním krokům, které spolu s antiirskou kampaní ve 

spojeneckém tisku vedly ke vzniku mýtu o irské pomoci nacistickému Německu.  

S použitím primárních a sekundárních pramenů se pokusím dokázat, že irská 

neutralita byla produktem historického vývoje vztahů mezi Irskem a Velkou Británií a 

že byla silně ovlivněna irským nacionalismem. Budu analyzovat, co vedlo politiky 

k tomu, že neutralitu vyhlásili, jaká byla a k čemu vedla po skončení války a zároveň se 

ji pokusím demytizovat.  

 

Klíčová slova:  Éire, Irsko, neutralita, druhá světová válka, nacionalismus 

Annotation 

 The Second World War was very important for every state, including neutral 

Éire, or the Irish Republic as it is known today.  It was, moreover, a very symbolic 

period in the growth of modern Ireland. For the first time in history, Irish politicians 

acted entirely independently of Great Britain, their powerful neighbour to the east.  

At the beginning of the war, it was doubted that Éire would be able to remain 

neutral until the end, but the Irish taoiseach, Eamon de Valéra, succeeded in maintaining 

this policy. He made many controversial decisions during the war.  From these 

decisions, and from an anti-Irish press campaign among the Allies, the myth about 

Éire’s pro-Nazi attitude during those turbulent years arose. 

 In my bachelor thesis I want to analyze Irish neutrality during the Second World 

War and to explore what Irish neutrality actually involved. I want to provide answers to 

such questions as why Eamon de Valéra decided to declare neutrality, how this policy 

was characterized, what endangered it and where it led. Last but not least, I want to 

disprove the widely-held belief that Eire cooperated with Adolf Hitler during the war 

and to try and find out where this myth originated.    

 With the use of primary and secondary sources, I will seek to establish that Irish 

neutrality during the Second World War was a historical result of anti-British oriented 
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nationalism among the Irish, and that Éire was indeed neutral, although it did sometimes 

act in favour of the Allies during the war years. Eamon de Valéra defined staying out of 

the war as in the Irish national interest and he did not consider that the needs of Great 

Britain took precedence over those of his own country.          

 

Key words:  Éire, Ireland, Neutrality, Second World War, Nationalism   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu. 

 

2. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti pro účely výzkumu a studia.  

 

 

 V Praze dne 19. května 2008 Kathleen Brenda Geaney 

 

 

 

 



- 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé práce PhDr. Vítu Smetanovi 

Ph.D. za jeho pomoc, vstřícný přístup a cenné rady. 

 



Bakalářská práce                                                                                Irská neutralita za druhé světové války 
 

 3

Obsah 

 
1 ÚVOD ………………………………………………………………………   4 

1.1 Úvod do problematiky, autorčiny motivy a nástin hypotéz …………….    4 

1.2 Pracovní postup …………………………………………………………    6 

1.3 Kritika pramenů a literatury …………………………………………….    7 

2 DE VALÉROVO IRSKO …………………………………………………  10  

2.1 Irsko do roku 1932 ……………………………………………………...  10 

2.2 Eamon de Valéra – muž, který představoval Irsko ……………………..  11 

2.3 Válka se blíží ……………………………………………………………  13 

2.4 Éire a „podivná válka“ ………………………………………………….  15 

3 TĚŽKÉ ČASY …………………………………………………………….  17 

3.1 Odmítnutí nabídky, která se neodmítá ………………………………….  17 

3.2 Neutralita v ohrožení ……………………………………………………  20 

3.3 Kořeny mýtu o irské neutralitě ………………………………………….  23 

4 NEUTRALITA V OBDOBÍ OD ČERVNA 1941 DO JARA 1945 ……..  25 

4.1 Spojenci a irská neutralita ………………………………………………. 27 

4.2 Neutralita na domácí politické scéně ……………………………………  31 

4.3 Éire a židovská otázka …………………………………………………..  33 

4.4 Němečtí agenti v Éire. Možné nebezpečí pro irskou neutralitu? ………..  35 

5 ÉIRE PO HITLEROVĚ SMRTI …………………………………………   37 

6 IROVÉ A DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA ………………………………...   41 

7 HISTORIOGRAFIE A OTÁZKA IRSKÉ NEUTRALITY …………….   45 

8 ZÁVĚR ……………………………………………………………………..   48 

RÉSUMÉ ……………………………………………………………………….   51 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ ……………………….   53 

 

 

  



Bakalářská práce  

- 4 - 

1 Úvod 

1.1 Úvod do problematiky, autorčiny motivy a nástin hypotéz  

V září 1939 vyhlásila Éire1, budoucí Irská republika, jako jediný člen britského 

Commonwealthu neutralitu ve válečném konfliktu, což znamenalo pro Velkou Británii 

značný šok a pro britskou válečnou strategii a obranu také mnoho závažných problémů. 

Britští politikové na počátku druhé světové války nevěřili, že Éire bude schopná se po 

celou dobu mimo válku udržet, ale jejímu ministerskému předsedovi Eamonu de 

Valérovi2 se to skutečně až do května 1945 podařilo. Během let 1939 až 1945, a i poté, 

Éire a její vrchní představitelé vyvolali řadu konfliktů na mezinárodní politické scéně. 

De Valéra svými mnohokrát až kontroverzními kroky a svými mnohdy udivujícími 

postoji přispěl ke vzniku mýtu, že Irsko za druhé světové války stálo na straně 

Německa. Tento mýtus je i dnes velmi vžitý a je nutné ho uvést na pravou míru.  

Téma irské neutrality za druhé světové války jsem si vybrala z důvodu, že se 

dlouhodobě zajímám o dějiny Irska a dějiny druhé světové války. Období mezi léty 

1939 a 1945 je důležité pro každý stát a pro Éire, respektive dnešní Irskou republiku, 

znamenalo, že poprvé ve své historii jednala zcela samostatně a dokonce proti vůli 

svého odvěkého „nepřítele“ – Velké Británie. Téma se ukázalo jako nesmírně 

komplexní a komplikované, plné rozporů a protichůdných jednání irských 

reprezentantů, vzhledem k limitovanému rozsahu práce jsem byla jsem nucena téma 

poněkud zúžit a v textu se věnuji pouze problematice, která se přímo nebo nepřímo 

dotýká politiky neutrality.      

Cílem této práce je analyzovat irskou neutralitu, zachytit vývoj mezi léty 1939 a 

1945, zjistit, jaká byla irská neutralita a najít odpovědi na otázky, co vedlo politiky 

k tomu, že neutralitu vyhlásili, co tuto politiku charakterizovalo a co ji ohrožovalo, a 

dále k čemu tato politika vedla po skončení války. V neposlední řadě chci také irskou 

neutralitu během druhé světové války demytizovat, vysvětlit, kde a jak vznikl mýtus o 

tom, že Éire během války pomáhala nacistickému Německu, a jak k vytvoření tohoto 

mýtu přispěli sami irští politikové.   

S použitím primárních a sekundárních pramenů se pokusím ve své práci dokázat, že 

neutralita byla vyhlášena jako důsledek protibritsky orientovaného irského 

                                                 
1 Éire byl od roku 1937 oficiální název státu, vzhledem k výslovnosti [Ajra] používám toto slovo 
v ženském rodě, slovo zároveň neskloňuji. Pojmosloví bude vysvětleno dále.   
2 Eamon de Valéra (1882-1975) byl irským ministerským předsedou v letech 1932-1948.  
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nacionalismu, že v praxi byla mnohdy probritská a nikoliv proněmecká, a především, že 

byla zaměřená „proirsky“ a že usnadnila Éire vyhlásit úplnou nezávislost na Velké 

Británii v roce 1949. De Valéra definoval neúčast ve válce, na kterou Éire nebyla 

připravena, jako irský národní zájem. Chtěl dokázat Velké Británii, že Éire může jednat 

samostatně a nemusí se ohlížet na potřeby a přání svého východního souseda. Svým 

jednáním za druhé světové války posílil suverenitu své země, jeho protibritskost se ale 

nesmí zaměňovat s proněmeckostí. On sám byl přesvědčen, že dělá dobrou věc pro 

Irsko jako takové.    

Irsko bylo po několik staletí pod anglickou, později britskou, nadvládou a během 

tohoto období se, zejména u obyvatel katolického vyznání, vypěstoval velmi silný 

protibritsky orientovaný nacionalismus. Ortodoxním nacionalistou byl i Eamon de 

Valéra. Byl to právě on, kdo svou politikou ve třicátých letech přispěl k tomu, že Éire 

mohla deklarovat neutralitu ve válce. Dokázal těžit z politiky appeasementu britského 

premiéra Nevilla Chamberlaina, kterého v roce 1938 přesvědčil, aby Velká Británie 

navrátila přístavy Cobh, Lough Swilly a Berehaven do irských rukou. Neutralita byla 

oficiálně vyhlášena 2. září 1939 a od samého začátku byl na vládní představitele Éire 

vyvíjen nátlak ze strany britské i německé, aby od své politiky upustili. Nejkrušnější 

období zažila Éire mezi květnem 1940 a červnem 1941, kdy se obávala invaze jak 

z německé, tak z britské strany, a kdy se musela bránit nepravdivým zprávám ve 

spojeneckém tisku. Tento tlak polevil poté, co Adolf Hitler 22. června 1941 zahájil útok 

na Sovětský svaz. Nátlak z britské strany sice i nadále pokračoval, ale pravděpodobnost, 

že by Velká Británie obsadila Éire vojenskou cestou, nebyla velká. Od června 1941 Éire 

prožívala období bez významnějších událostí. Když ale Adolf Hitler v dubnu 1945 

spáchal sebevraždu, de Valéra šokoval téměř celý svět tím, že kondoloval německému 

vyslanci v Dublinu Dr. Eduardu Hempelovi k úmrtí německého vůdce. Jeho těžko 

pochopitelné jednání pokračovalo i po skončení války.           

Na celou problematiku irské neutrality je nutno pohlížet ze dvou úhlů – za prvé 

z pohledu de Valérovy vlády, která po celou dobu války trvala na striktně stejném 

jednání jak vůči Spojencům, tak vůči státům Osy, a za druhé z pohledu samotných 

obyvatel Éire. Postoj obyvatel dvaceti šesti hrabství je poněkud komplikovanější, 

většina, ovlivněná de Valérou, zaujímala vůči válečnému konfliktu neutrální postoj. 

Mnozí Irové odešli do Velké Británie, kde svou prací nebo vstupem do armády vlastně 

určitým způsobem pomohli britskému válečnému úsilí. Někteří naopak zaujímali postoj 

proněmecký a chtěli Velké Británii co nejvíce uškodit, a tím vylepšit pozici Irska. 
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Nyní je na místě představit hlavní aktéry, jejichž jména se v průběhu textu objevují. 

Nejvýznamnější postavou byl samozřejmě Eamon de Valéra (1882-1975), bývalý učitel 

matematiky a jeden z vůdců Velikonočního povstání z roku 1916,3 který byl značně 

aktivní během irské války za nezávislost v letech 1919 až 1921. Poté se kvůli 

nesouhlasu s Anglo-irskou dohodou stáhl do roku 1926 z politického života, toho roku 

však založil politickou stranu pod názvem Fianna Fáil, která v roce 1932 vyhrála 

parlamentní volby. De Valéra se stal předsedou vlády a tento úřad vykonával až do roku 

1948. Ani pak ale z politiky neodešel, v letech 1959 až 1973 byl prezidentem Irské 

republiky. Za druhé světové války byl jeho nejbližším spolupracovníkem Joe Walshe 

(1886-1956), který zastával funkci tajemníka ministerstva zahraničních věcí. Jistou roli 

sehrál i diplomatický reprezentant Velké Británie, bývalý koloniální správce Sir John 

Maffey (1894-1969), a zástupce Spojených států amerických David Gray (1870-1968), 

který nebyl profesionálním diplomatem a který nepatřil k de Valérovým oblíbencům. 

Přítomnost německého vyslance v Éire vyvolávala u Spojenců značný nesouhlas. Od 

roku 1937 jím byl Dr. Eduard Hempel (1887-1972), profesionální diplomat a člen 

NSDAP. Během války mnohokrát do Berlína zaslal informace špionážního charakteru, 

čemuž ale de Valéra nikdy neuvěřil – Hempel byl totiž jeho oblíbencem.4  

 

1.2 Pracovní postup  

Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila metodu empirické analýzy a anglosaský 

styl, kladla jsem důraz na srozumitelnost textu tak, aby bylo jasné, jak jsem 

postupovala, k jakým závěrům jsem došla a nakolik jsem si jimi jista. Práci jsem 

rozdělila do šesti kapitol, přičemž první čtyři jsou řazeny chronologicky, poslední dvě 

naopak tématicky a v každé z nich vysvětluji a zdůrazňuji ty nejzásadnější momenty 

vývoje. Těžištěm této práce je analýza postoje, který Éire, budoucí Irská republika, 

zastávala v letech 1939-1945. Pro analýzu irské neutrality za druhé světové války jsem 

však považovala za důležité zařadit i kapitolu o vývoji v Éire před rozpoutáním války. 

Jsem totiž přesvědčena, že je nutné nahlížet na irskou neutralitu jako na produkt 

historického vývoje. Proto, než se začnu věnovat přímo období válečného konfliktu, 

musím vysvětlit nejen problematičnost vztahů mezi Éire a Velkou Británii, ale také to, 

co umožnilo de Valérovi politiku neutrality během války praktikovat. Za nezbytné jsem 

                                                 
3 Irské povstání proti britské nadvládě, které vypuklo v dubnu 1916. Po týdnu bojů bylo povstání 
potlačeno a jeho hlavní vůdci byli popraveni. De Valéra se popravě vyhnul, jelikož vlastnil americký pas.  
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také považovala zařadit kapitoly, které se rovněž v základních rysech věnují 

poválečnému vývoji v Éire a vztahu irských obyvatel k samotné válce. Bez těchto 

kapitol není možné pochopit komplexnost irské neutrality. 

Na začátku každé kapitoly je krátký úvod, který má čtenáři usnadnit orientaci v této 

práci a v té které kapitole. V průběhu textu si dále pokládám doplňující otázky a text 

také doplňuji o své vlastní postřehy, které se přímo nedotýkají vývoje v letech 1939 a 

1945. Rovněž jsem se rozhodla, že již v průběhu textu budu upozorňovat na určité 

limity této práce, jako například na neznalost německých, britských a amerických 

primárních zdrojů a archivních materiálů, kvůli níž je v několika konkrétních případech 

problematické vyvodit jasný závěr.   

Za podstatné také považuji vysvětlit pojmosloví, se kterým pracuji. Mluvím-li o 

Irsku, jedná se o celý ostrov, tedy jak o jeho severní část, která byla a je integrální 

součástí Velké Británie, tak o zbylých dvacet šest hrabství, které zaujímaly ve válečném 

konfliktu neutrální postoj. Pojem Severní Irsko nebo Ulster používám, když mluvím o té 

části Irska, která je součástí Spojeného království a nachází se v severní části ostrova. 

Nejkomplikovanější je název pro tu část ostrova, která byla britským dominiem a která 

byla ve válce neutrální. V roce 1921 získalo dvacet šest irských hrabství statut dominia 

pod názvem Irský svobodný stát, tento název byl ale v roce 1937 novou ústavou změněn 

na Éire, proto tedy používám toto označení jako oficiální název státu. Označení „jižní 

část ostrova“, jak mnohdy používají například novináři, kvůli jeho nepřesnosti nemohu 

uvádět, jelikož kupříkladu hrabství Donegal se z geografického pohledu nachází rovněž 

v jeho severní části. 

 

1.3 Kritika pramenů a literatury  

Pro svou práci jsem čerpala z primárních a sekundárních pramenů, snažila jsem se 

vybírat takové publikace, abych si zachovala odstup, mohla danou situaci hodnotit 

objektivně a abych si vytvořila na irskou neutralitu vlastní názor. Obecně se dá říci, že 

v České republice je jen velmi málo publikací, které by se věnovaly historii Irska, jako 

příklad mohu uvést Dějiny Irska z Nakladatelství Lidové noviny, ale jejich autoři věnují 

období druhé světové války pouze jednu stránku.5 Monografie, které by se přímo 

věnovaly otázce irské neutrality, nejsou u nás k dispozici vůbec a touto problematikou 

                                                                                                                                               
4 Duggan John P., Neutral Ireland and the Third Reich, Dublin, The Lilliput Press 1989, s. XIII-XV.  
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se nezabývá žádný český historik. Ve své práci jsem čerpala z literatury psané zejména 

irskými badateli, ale v jejich publikacích jsem narazila na skutečnost, že existuje velký 

rozdíl mezi publikacemi „starší“ a „mladší“ generace irských historiků. 

Mezi výše zmíněnou starší generaci irských historiků patří John P. Duggan, se svou 

knihou Neutral Ireland and the Third Reich, a Joseph Carroll, který napsal monografii 

nazvanou Ireland in the War Years 1939-1945.6 Samozřejmě jsem v obou publikacích 

nalezla užitečné informace, ale u sporných otázek, například jak velké bylo nebezpečí 

britské invaze Éire nebo Hempelovo špionážní jednání, jsem se raději přiklonila 

k názorům irského historika Briana Girvina, jehož knihu The Emergency, Neutral 

Ireland 1939-1945 hodnotím jako nejlepší k dané otázce.7  

Ve starších publikacích nalézáme několik velmi problematických jevů. Jejich autoři 

jsou přesvědčeni, že neutralita byla pro Irsko nejprospěšnější politikou (mám na mysli i 

Severní Irsko, kde například nebyla kvůli de Valérovým protestům zavedena branná 

povinnost, i když oficiálně bylo ve válečném stavu). Dospěla jsem k názoru, že nahlížejí 

na postoje Éire během války nekritickým způsobem, několik skutečností přehlížejí a 

v některých případech příliš vyzdvihují kladné aspekty neutrality – jako příklad bych 

uvedla výměnu informací irských a britských tajných služeb nebo vstup irských 

dobrovolníků do britské armády.8 Domnívám se, že nutnost obhajoby irského 

stanoviska za války a jednání Eamona de Valéry, zejména jeho kondolence, vedly ke 

vzniku určitého společenského komplexu, který se formou autocenzury objevil 

v pracích těchto irských historiků, kteří druhou světovou válku zažili.   

V některých publikacích psaných v sedmdesátých a osmdesátých letech je značně 

cítit antibritské zaměření, jako jeden příklad za všechny bych uvedla označení 

„maniakální válečník“,  jak nazval britského premiéra Winstona Churchilla právě 

Duggan.9 Dále je nutné u těchto monografií vzít v úvahu, že jejich autoři mohou mít 

zkreslené informace o věcech, které se bezprostředně netýkají Irska. Zde bych jako 

příklad uvedla, že někteří historikové dřívější generace nerozlišují mezi Čechy a 

sudetskými Němci.10 

                                                                                                                                               
5 Moody Theodore W., Martin Francis X. a kolektiv, Dějiny Irska, Praha, Nakladatelství Lidové Noviny 
1996.  
6 Carroll Joseph, Ireland in the War Years 1939-1945, Newton Abbot, David & Charles 1975. 
7 Girvin Brian, The Emergency, Neutral Ireland 1939-1945, London, Pan Books 2006. 
8 Této problematice se podrobněji věnuje kapitola sedmá „Historiografie a otázka irské neutrality“.  
9 Duggan John P., Neutral Ireland and the Third Reich, s. 143.  
10 Duggan John P., Neutral Ireland and the Third Reich, s. 58.  
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Jak jsem již uvedla výše, Girvinovu práci hodnotím jako nejlepší, on však není 

jediný z „mladší“ generace historiků, kdo se snaží na toto období irských dějin nahlížet 

kritickou optikou. Mezi tyto autory patří dále Mervyn O’Driscoll s knihou Ireland, 

Germany and the Nazis, Politics and Diplomacy 1919-1939, která mi velmi pomohla při 

analýze de Valérovy politiky ve třicátých letech.11 Kladně také hodnotím publikace 

londýnského rodáka Geoffreyho Robertse, který je spolu s Girvinem editorem sborníku 

Ireland and the Second World War, Politics, Society and Remembrance, kde jsem 

nalezla velmi užitečné kapitoly zaměřené na konkrétní oblasti neutrality Éire za druhé 

světové války.12 Ve své práci jsem pak použila ještě další publikace, jedná se však o 

literaturu doplňkovou, o které jsem přesvědčena, že ji není nutné hodnotit.  

Vzhledem k tomu, že jsem si chtěla na irskou neutralitu za druhé světové války 

udělat vlastní objektivní názor, rozhodla jsem se dohledat relevantní materiály v Irském 

národním archivu v Dublinu, což mi umožnil můj studijní pobyt v Irské republice, a 

využít jejich znalost pro vlastní závěry. V archivu jsem pracovala s dobovými 

dokumenty, které se týkaly navrácení strategicky důležitých přístavů do irských rukou, 

jednání mezi britskou a irskou vládou, problémů s německým vyslanectvím v Dublinu, 

nátlaku Spojenců, německých agentů v Éire a tak dále, a také jsem nasbírala mnoho 

užitečných informací z dobového tisku, a to jak z irského, tak ze spojeneckého. U citací 

z Irského národního archivu se držím irských citačních norem, které jsou odlišné oproti 

těm českým. Vzhledem ke způsobu, jakým jsou jednotlivé složky v archivu řazeny, 

nemám ani jinou možnost.13 

Jako další primární zdroj jsem pro svou práci zvolila materiály Dr. Karla Košťála, 

československého konzula v Éire,  které se nacházejí v archivu Ministerstva 

zahraničních věcí České republiky.14 Materiály k irské neutralitě za druhé světové války 

                                                 
11 O’Driscoll Mervyn, Ireland, Germany and the Nazis, Politics and Diplomacy, 1919-1939, Dublin, Four 
Courts Press 2004.  
12 Girvin Brian, Roberts Geoffrey (eds.), Ireland and the Second World War, Politics, Society and 
Remembrance, Dublin, Four Courts Press 2000. 
13 Složky v Irském národním archivu jsou řazeny poměrně složitým způsobem. Každá je za prvé řazena 
tématicky, tj. každá má vlastní název, a za druhé časově, tzn. že se v dané složce nacházejí dokumenty 
týkající se stanoveného tématu v určitém časovém období. Zároveň jsou složky řazeny strukturálně, tj. 
podle toho, zda dokumenty pochází například z ministerstva zahraničních věcí, vlády atd. Označení match 
je pak interní záležitost, která archivářům slouží jako vodítko, kde složku hledat. Kvůli tomuto systému 
jsou některé složky velmi rozsáhlé a jiné obsahují například jen jeden dokument.   
14 Dr. Košťál byl po obsazení zbytku Druhé československé republiky nucen odevzdat klíče od konzulátu 
a také většinu dokumentů. Zůstal ale v Éire a během války pořádal v Dublinu různé recepce. V roce 1944 
dosáhl toho, že byl irskou stranou opět oficiálně uznán jako konzul Československé republiky. De Valéra 
se kvůli tomu dostal do sporu s německých zástupcem Hempelem, který to považoval za nepřijatelné, 
jelikož „Slované se usadili na německém území“. Irská strana své rozhodnutí vysvětlila pochopením pro 
malé národy a přirovnala německý postoj vůči Československu k britskému vůči Irsku. Cena tohoto 



Bakalářská práce  

- 10 - 

jistě nejsou něčím novým, ale výjimečnost Košťálových materiálů tkví v tom, že z nich 

čerpá mladá generace irských historiků. Ti jsou však nuceni čerpat z dokumentů 

psaných v anglickém jazyce, které jsou uloženy v Irském národním archivu v Dublinu, 

já vycházím z materiálů psaných v českém jazyce, které se nacházejí v Praze. Dr. 

Košťál nám poskytuje zajímavé svědectví jako dobový pozorovatel, i když samozřejmě 

neměl informace o všem, co dělalo irské vládě starosti. Z jeho zpráv je cítit, že on 

osobně si přál, aby Éire vstoupila do války po boku Velké Británie, což je vzhledem ke 

zkušenosti Československa pochopitelné. Na druhou stranu ale dokázal irskou situaci a 

postavení velmi dobře analyzovat a chápal, proč se de Valéra rozhodl zvolit politiku 

neutrality. 

 

2 De Valérovo Irsko 

2.1 Irsko do roku 1932 

Dějiny Irska jsou nesmírně komplikované a k jejich plnému porozumění je vždy 

třeba zkoumat jednotlivé historické události v souvislosti s anglo-irskými vztahy. Je to 

nutné především z toho důvodu, že dnešní Irská republika byla po dlouhá staletí pod 

britskou nadvládou a tuto skutečnost dodnes Irové Velké Británii vyčítají. Vzhledem 

k limitovanému rozsahu práce tato podkapitola pouze v základních rysech nastíní 

nejdůležitější události do roku 1932, a to zejména ty z nich, které jsou dle mého názoru 

klíčové pro pochopení vývoje v jižní části ostrova. 

Irské království se definitivně dostalo do britského područí za vlády anglického 

krále Jindřicha VIII.  (1509-1547), přesto až do roku 1801, kdy byl podepsán tzv. Akt 

unie, byla obě království oficiálně oddělena a panovník požíval titulů král anglický a 

irský. Sloučením obou zemí došlo k nárůstu nespokojenosti irského obyvatelstva a jeho 

touhy po vlastní svrchovanosti, což vedlo irskou politickou elitu „v dlouhém 

devatenáctém století“ k tomu, že několikrát žádala o autonomii, ale vládnoucí britští 

politikové ji nikdy nevyslyšeli.15 Potenciální šanci k získání autonomie viděli irští 

nacionalisté v první světové válce. Avšak povstání, které vypuklo v dubnu 1916, 

jednotky britské armády rychle potlačily. V této době byl již irský nacionalismus natolik 

silný, že Irové, zejména obyvatelé katolického vyznání, přestali usilovat pouze o 

                                                                                                                                               
historického pramene tedy nespočívá pouze v tom, že nám podává informace o Irsku za druhé světové 
války. Tyto materiály shledávám zajímavé i pro české dějiny mezi lety 1939 a 1945.     
15 Moody Theodore W., Martin Francis X. a kolektiv, Dějiny Irska, s. 361.  
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autonomii, ale nově požadovali úplnou samostatnost. Přistoupili k radikálnějším 

metodám a v roce 1919 zahájili válku za nezávislost, která skončila na konci roku 1921, 

respektive na začátku roku 1922, kdy zúčastněné strany podepsaly a následně 

ratifikovaly tzv. Anglo-irskou dohodu.16 

Podle této Anglo-irské dohody, která je zásadní pro porozumění de Valérovy 

politiky ve třicátých letech, získalo dvacet šest irských hrabství statut dominia pod 

názvem Irský svobodný stát neboli Saorstát Éireann.17 Na textu dohody se podílel mimo 

jiné i tehdejší ministr kolonií Winston Churchill, který prosadil, že pod Velkou Británii i 

nadále spadaly tři strategicky nejvýznamnější přístavy v Irském svobodném státě, a to 

Berehaven, Cobh a Lough Swilly. Churchill si byl plně vědom důležitosti těchto 

přístavů pro obranu britských ostrovů a ve své knize Druhá světová válka uvádí, že si to 

uvědomoval také irský vyjednavač Michael Collins,18 který v této věci řekl: 

„Samozřejmě že ty přístavy musíte mít, jsou nutné pro váš život.“19 Z toho vyplývá, že 

dohoda vázala oba ostrovy v otázce obrany k sobě a že za těchto podmínek nemohla 

irská strana v případě vypuknutí jakékoliv válečného konfliktu vyhlásit neutralitu. To se 

však změnilo s příchodem Eamona de Valéry do čela vlády o deset let později.   

 

2.2 Eamon de Valéra – muž, který představoval Irsko  

De Valérova strana Fianna Fáil vyhrála v roce 1932 parlamentní volby a Eamon de 

Valéra se tak stal nejdůležitější politickou postavou v Irském svobodném státě na 

minimálně dalších šestnáct let.20 Jeho snem bylo sjednocené a nezávislé Irsko, jeho 

hospodářská soběstačnost, ochrana katolické církve a jejích hodnot, oživení irského 

jazyka a návrat k jednoduchému zemědělskému životu.21 V počátečních letech vlády de 

Valéra, jako zarytý nacionalista a odpůrce Velké Británie, chtěl zrušit Anglo-irskou 

dohodu a odpoutat Irsko od Spojeného království, na kterém byl Saorstát ekonomicky i 

jinak závislý.22  

                                                 
16 Foster R.F., Modern Ireland 1600-1972, London, Penguin Books 1989, s. 461-493. 
17 Šest hrabství v provincii Ulster zůstalo součástí Velké Británie.  
18 Michael Collins byl irský politik, jeden ze zakladatelů a čelní představitel Irské republikánské armády, 
který je dnes považován za národního hrdinu.   
19 Churchill Winston S., Druhá světová válka, 1. díl Blížící se bouře, Praha, Nakladatelství Lidové 
Noviny 1992, s. 256.  
20 Ani v Irském svobodném státě, ani v dnešní Irské republice se titul ministerský předseda nebo premiér 
nepoužívá, správné oslovení je Taoiseach – v překladu vůdce.    
21 Archiv ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále AMZV ČR), Londýnský archiv-důvěrný 
(dále LA-D), 76, 2351/dův/42, Zpráva o Irsku, květen 1942.  
22 O’Driscoll Mervyn, Ireland, Germany and the Nazis, Politics and Diplomacy, s. 268.  
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Po svém nástupu k moci zahájil de Valéra ekonomickou, politickou a sociální 

přestavbu země. V prvé řadě se rozhodl přestat platit Velké Británii tzv. rentu za půdu 

(starou daň zavedenou v devatenáctém století), na což Londýn reagoval tím, že zavedl 

dvacetiprocentní clo na zboží dovážené z Irského svobodného státu. De Valéra následně 

zavedl totéž clo na zboží dovážené z Velké Británie.23 Tím mezi oběma státy vypukla 

celní válka, která sice škodila více Saorstátu než Spojenému království, přesto snahy 

urovnat spory vyvíjel právě Londýn a nikoliv Dublin. Celní válka definitivně skončila 

v roce 1938, ale Velká Británie, jak se dále ukáže, za toto urovnání zaplatila velmi 

vysokou cenu.  

V období mezi roky 1932 a 1938 de Valéra prosadil dva naprosto klíčové politické 

akty, které mu umožnily budoucí politiku neutrality za druhé světové války. Tím prvním 

bylo vydání ústavy v roce 1937, druhým pak v následujícím roce fakt, že přístavy 

Berehaven, Cobh a Lough Swilly Velká Británie navrátila do irských rukou. Nová 

ústava byla na jaře 1937 nejprve schválena parlamentem a následně také referendem. 

V jejím textu byly zcela vynechány pravomoci krále a jeho postavení, nově byla 

zavedena funkce prezidenta, název státu byl změněn ze Saorstát na Éire atd. Tato 

ústava, která z dvaceti šesti hrabství de facto vytvořila republiku, se měla vztahovat na 

celé Irsko, tedy i na jeho severní část, jež byla integrální součástí Velké Británie.24 

Skutečnost, že Éire, budoucí Irská republika, získala zpět od Velké Británie tři 

strategicky důležité přístavy, byla de Valérovým největším a nejzásadnějším úspěchem 

ve třicátých letech, který umožnil vyhlásit neutralitu v září 1939.25 Jednání byla 

zahájena v lednu 1938 a de Valéra usoudil, že by Éire mohla v tomto okamžiku 

profitovat z politiky appeasementu britského premiéra Nevilla Chamberlaina, který byl 

ochoten za každou cenu ukončit celní válku mezi Londýnem a Dublinem, a tím ulehčit 

napětí v anglo-irských vztazích.26 De Valéra byl v jednáních s Chamberlainem 

neústupný a podle dobových pozorovatelů „de Valérova mentalita byla v některých 

ohledech podobná té Hitlerově; nemělo smysl u nich používat argumenty, které by 

oslovily rozumného člověka“.27 Nová anglo-irská dohoda byla podepsána 25. dubna 

1938. V části irské společnosti byla přijata kladně, jelikož podle ní nyní zbývalo vyřešit 

                                                 
23 Coogan Tim Pat, Ireland in the 20th Century, New York, Palgrave Macmillan 2003, s. 185. 
24 Fisk Robert, In the Time of War, Ireland, Ulster, and the Price of Neutrality 1939-1945, Dublin, Gill & 
Macmillan 1983, s. 36 a 39.  
25 V pevnostech přístavů Cobh mohlo být až 2377 mužů, v Berehaven až 866 a v Lough Swilly až 565. 
Jejich důležitost byla vysoká zejména v případě ponorkové války. Fisk Robert, In the time of war, p. 9.  
26 AMZV ČR, LA-D, 76, 2351/dův/42, Zpráva o Irsku, květen 1942.   
27 Citováno dle O’Driscoll Mervyn, Ireland, Germany and the Nazis, s. 213. 
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již jediný problém, aby bylo možné navázat skutečně dobré vztahy – rozdělení Irska.28 

Zbývající část irské společnosti přijala tuto dohodu negativně, zvláště ta, která dříve 

proti Velké Británii aktivně bojovala za sjednocené Irsko a nynější dohodu považovala 

za nedostatečnou.29  

Když Neville Chamberlain v dubnu 1938 podepisoval smlouvu s Éire, neuměl si 

představit, jaký bude budoucí vývoj nejen v Evropě, ale i ve světě. Byl přesvědčen, jako 

mnoho dalších, že pokud bude Velká Británie potřebovat použít irské přístavy pro svou 

obranu, nebude tomu de Valérova vláda bránit.30 Jak ošklivě se zmýlil… Tím, že byly 

přístavy v irských rukou, mohl de Valéra rozhodnout, zda v případě vypuknutí 

válečného konfliktu vstoupí Éire do války po boku Velké Británie, nebo zda zůstane 

neutrální.  

 

2.3 Válka se blíží 

Mým cílem v této podkapitole je poukázat na některé zajímavé odezvy irské vlády 

na zhoršující se mezinárodní situaci, a to zejména na její reakce během sudetoněmecké 

krize v Československu a v období po podepsaní Mnichovské dohody v září 1938. Dále 

analyzuji hrozbu, kterou představovala Irská republikánská armáda (IRA), možná pátá 

kolona, pro Éire, Velkou Británii a pro průběh budoucí války. Především druhá část této 

podkapitoly, jak se později v textu ukáže, je velmi důležitá pro pochopení vnitřní 

politiky neutrální Éire a oprávněných obav jejích představitelů z IRA v počátcích druhé 

světové války.      

Eamon de Valéra plně podporoval Chamberlainovu politiku appeasementu. Z tohoto 

důvodu souhlasil s postupem Velké Británie a ostatních mocností vůči Československu 

na Mnichovské konferenci ve dnech 29. a 30. září 1938. Nechápal ale nutnost odstoupit 

Sudety Třetí říši pouze jako odvrácení války, ale i jako možný precedens pro otázku 

Severního Irska.31 Několikrát uvedl, že on má své vlastní Sudety v Ulsteru a 

argumentoval tím, že když Velká Británie uznala Hitlerovy teritoriální nároky, měla by 

uznat i iredentistické požadavky populace katolického vyznání v Severním Irsku.32 De 

                                                 
28 National Archives Ireland (dále NAI), Match 7 from the Department of the Taoiseach, 2.5. 1938, 
Cabinet S10640, výstřižek z Irish Times, 27.4. 1938.  
29 NAI, Match 7 from the Department of the Taoiseach, 2.5. 1938, Cabinet S10640, výstřižek z Irish 
Independent, 26.4. 1938.  
30 Duggan John P., Neutral Ireland and the Third Reich, s. 3.  
31 Tamtéž, s. 5.  
32 Girvin Brian, The Emergency, s. 16.  
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Valérův sen o sjednoceném Irsku se nepodařilo před válkou naplnit; přesto, když 

z britské strany poprvé a naposledy v roce 1940 tato nabídka přišla, de Valéra ji zcela 

nepochopitelně odmítl.     

De Valéru ale situace kolem Mnichova donutila přemýšlet nejen o možnosti, jak 

podobným způsobem získat Severní Irsko. Uvědomil si, že i když se nyní podařilo válce 

zabránit, příště tomu tak být nemusí. Proto poprvé od roku 1922 začali vrchní 

představitelé Éire vážně uvažovat o stavu irské obrany a tehdy také de Valéra upozornil 

Londýn, že v případě, že vypukne nějaký konflikt, kterého se Velká Británie zúčastní, 

jedinou možnou politikou Éire bude neutralita. A na ni také od počátku roku 1939 irské 

obyvatelstvo připravoval.33 

Významnou úlohu ve vnitropolitických rozhodnutích irských politiků sehrála IRA, 

která představovala nejen reálné, ale i velmi závažné potencionální nebezpečí. Zastávala 

názor, že britské potíže jsou její příležitostí, a tím i příležitostí Irska se sjednotit a 

odpoutat od Velké Británie. V druhé polovině dvacátých let měly k sobě IRA a Fianna 

Fáil názorově velmi blízko, ale de Valérova strana nikdy nebyla do akcí IRA přímo 

zapletena (což ovšem nutně neplatí pro jednotlivé členy strany).34 Vztahy mezi IRA a 

Fianna Fáil se začaly ochlazovat poté, co de Valéra v roce 1932 vyhrál parlamentní 

volby. Tehdy se ukázalo, jak moc rozdílné jsou prostředky, které obě skupiny chtějí 

použít, aby dosáhly svého cíle. De Valéra se několikrát snažil vtáhnout IRA do 

demokratického politického procesu, nakonec však pochopil, že to není možné, a v roce 

1936 IRA prohlásil za nelegální organizaci.35 

Členové IRA se s rozdělením Irska nikdy nesmířili. Nevěřili, že by k tomu, aby se 

sjednotily obě části ostrova, mohl vést dialog, a proto používali strategii teroristického 

nátlaku. V lednu 1939 zaslala IRA britské vládě ultimátum, v němž požadovala, aby se 

Britové okamžitě stáhli ze Severního Irska. Britská vláda jejich požadavek samozřejmě 

odmítla, na což IRA reagovala bombovými útoky (operace pod názvem Sabotage-Plan). 

Útoky trvaly až do července 1939, kdy se je IRA rozhodla kvůli jejich neefektivitě 

ukončit.36 

Teroristická kampaň IRA by za normálních okolností pro vnitřní stabilitu a 

bezpečnost jak Velké Británie, tak Éire nebyla příliš nebezpečná, ale v době, kdy se 

                                                 
33 O’Driscoll Mervyn, Ireland, Germany and the Nazis, s. 236, 262 a 263.  
34 Girvin Brian, The Emergency, s. 39 a 43.  
35 NAI, Match 1 from the Department of the Taoiseach, 1949, Cabinet S11564A, IRA Activities in 
Ireland 1939-1950, shrnutí z roku 1941.  
36 Tamtéž.  
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v Evropě blížila válka a Německo hledalo možné spojence, tomu tak být mohlo. 

Německá tajná služba Abwehr totiž právě kvůli S-Planu usoudila, že IRA je silná 

organizace, a v únoru 1939 s ní navázala první kontakt.37 Abwehr byl ochotný dát IRA 

zbraně a bezdrátové vysílačky výměnou za příslib, že bude napadat britské jednotky 

v Severním Irsku a bude postupovat stejně jako sudetští Němci v Československu.38 

Konkrétní dohody mezi Abwehrem a IRA sice předtím, než vypukl válečný konflikt, 

nebylo dosaženo, ale jejich spolupráce, byť chabá a špatně organizovaná, představovala 

pro irskou neutralitu v počáteční fázi druhé světové války velkou hrozbu. 

 

2.4 Éire a „podivná válka“ 

Nacistické Německo 1. září 1939 přepadlo Polsko a tím zahájilo nejničivější válku 

v dějinách lidstva. Éire s reakcí na nastalou mezinárodní krizi neotálela. Hned 

následující den se sešly obě komory irského parlamentu, aby projednaly a přijaly již 

předem vypracované nouzové zákonodárství a aby v nadcházejícím konfliktu vyhlásily 

neutralitu. Nouzové zákonodárství bylo přijato jako dodatek k ústavě a soustředilo moc 

v rukou vlády, která nyní mohla kontrolovat téměř veškeré aspekty veřejného života. 

Okamžitě byla zavedena tvrdá cenzura tisku a drakonická opatření proti nepřátelským 

elementům ve společnosti, zejména proti IRA.39 S tímto novým uspořádáním v září 

1939 souhlasilo celé politické spektrum, čili i jeho probritská část, vedená druhou 

nejsilnější stranou Fine Gael.40 Tehdy se s tímto postupem irské politické elity smířila i 

britská strana, ovšem s důležitou výjimkou čerstvě jmenovaného prvního lorda 

Admirality a budoucího premiéra Winstona Churchilla, který, vzhledem ke členství Éire 

v Commonwealthu, považoval irskou neutralitu za nelegitimní. 

V tomto období vnímali Irové svoji neutralitu jako nejlepší a zároveň jedinou 

možnou politiku, avšak nebylo vůbec jisté, zda se Éire skutečně podaří po celou dobu 

války tuto strategii udržet. Irští politikové se dohodli, že vláda bude dodržovat neutralitu 

striktní. Éire se měla ze zásady chovat stejným způsobem jak vůči Velké Británii a jejím 

spojencům, tak vůči Německu a jeho spojencům, a to tak, aby nezavdala ani jedné 

z válčících stran důvod ke stížnostem. Slovy de Valérovy vlády tedy „neutralita 

znamená, že se nesmíme vyjádřit pro ani proti a že je třeba stále myslet na to, co řekne 

                                                 
37 Fisk Robert, In the time of war, s. 89. 
38 O’Driscoll Mervyn, Ireland, Germany and the Nazis, s. 269-270.   
39 Ó Longaigh Seosamh, Emergency Law in Action, 1939-1945, in: Keogh Dermot, O’Driscoll Mervyn, 
Ireland in World War Two, Neutrality and Survival, Cork, Mercier Press 2004, s. 61-80, zde s. 63-64.  



Bakalářská práce  

- 16 - 

‚druhá strana‛“.41 Geografická blízkost a ekonomická závislost Éire na jejím východním 

sousedovi ji sice v průběhu války donutily brát na Velkou Británii určitý „ohled“,42 

ovšem pomoc, o které se Hitler neměl dozvědět, nebyla v žádném případě natolik 

závratná, aby Spojencům usnadnila válku vyhrát.   

Do května 1940 Éire důsledky probíhající války nepociťovala a sami Irové se o 

válku mezi Velkou Británií a Francií na jedné straně a Třetí říší na straně druhé příliš 

nezajímali (je zajímavé, že se irský tisk v tomto období více věnoval „zimní válce“ mezi 

Sovětským svazem a Finskem).43 Členové vlády se ovšem o současnou situaci v Evropě 

zajímat museli a z bezpečnostních důvodů se rozhodli monitorovat pohyb cizinců 

v Éire. V této době de Valéra také souhlasil s tím, aby Éire ve veřejném rozhlasovém 

vysílání informovala o pohybu veškerých ponorek v blízkosti irského pobřeží.44 Irská 

historiografie vyzdvihuje toto vysílání jako pomoc Velké Británii. Na tuto „pomoc“ je 

ale nutné nahlížet kritickou optikou, a to z důvodu, že informace o výskytu ponorek 

byly vysílány právě veřejně – i kdyby bylo vysílání slyšitelné pouze v Dublinu, 

německé vyslanectví mohlo dané informace předat dále do Německa (zda byly skutečně 

přeneseny nebo nikoliv se mi z použitých pramenů nepodařilo zjistit). Výhodnost pro 

Velkou Británii tedy nespočívala v samotném vysílání, jak tvrdí irští historici, ale spíše 

v tom, že přítomnost britských ponorek v blízkosti irského pobřeží nebyla udivující, ale 

informace o pohybu německých ponorek mohly být důvodem ke znepokojení. Avšak ať 

již Berlín měl nebo neměl z tohoto počínání Éire užitek, nemohl proti němu nikterak 

protestovat.  

V počátcích světového konfliktu se de Valéra a jeho kolegové neobávali žádného 

zásahu ze strany nacistického Německa ani Velké Británie. Jediným opravdovým 

problémem, kterému se musela de Valérova vláda v tomto období věnovat, byla IRA. 

Ta mimo jiné o Vánocích roku 1939 vykradla v Dublinu vojenský muniční sklad a i 

nadále zůstávala v kontaktu s německou tajnou službou. Obě skutečnosti dělaly irské 

vládě velké starosti. Nouzová legislativa ze září 1939 však usnadnila represe proti 

                                                                                                                                               
40 Carroll Joseph, Ireland in the War Years, s. 13.  
41 AMZV ČR, LA-D, 76, 2351/dův/42, Zpráva o Irsku, květen 1942.   
42 Coogan Tim Pat, Ireland in the 20th Century, s. 233 a 237.  
43 Girvin Brian, The Emergency, s. 73. 
44 V této době de Valéra také souhlasil, že nebude podnikat kroky proti Velké Británii za občasné přelety 
nad hrabstvím Donegal, a nyní také pomalu začala určitá spolupráce mezi irskými a britskými tajnými 
službami (výměna informací). Dwyer Ryle T., Guests of state, in: Keogh Dermot, O’Driscoll Mervyn, 
Ireland in World War Two, s. 107-125, zde s. 108.  
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členům IRA a do konce roku 1940 byla IRA nucena přejít do defenzivy.45 Možné 

nebezpečí z její strany však definitivně zažehnáno nebylo.    

 

3 Těžké časy 

V období mezi jarem 1940 a červnem 1941 byl strategický význam Irska klíčový. 

V této době dělalo de Valérově vládě největší starosti, zda skutečně dokáže svoji 

politiku neutrality ubránit vzhledem k tomu, že na ni byl vyvíjen velmi intenzivní 

nátlak, a to jak ze strany německé, tak i britské, a existovala reálná hrozba, že Éire bude 

vojensky obsazena. Musela se bránit nepravdivým zprávám v britském a americkém 

tisku, vypořádat se se zahraničními agenty na svém území a neustále zdůvodňovat, proč 

je právě neutralita pro Éire tak důležitá a z jejího pohledu i tolik nutná. 

Tato kapitola se bude detailně věnovat tomuto pro Éire velmi těžkému období. 

Představí nabídku, kterou de Valéra dostal od nového britského premiéra Winstona 

Churchilla, jež byl z německých vojenských úspěchů pod silným psychickým stresem. 

Dále budu analyzovat obrovský tlak, který byl na dvacet šest hrabství vyvíjený z Berlína 

a který vrcholil na podzim a v zimě roku 1940, a rovněž nastíním, jak a kde vznikl 

mýtus o irské pomoci nacistickému Německu.  

 

3.1 Odmítnutí nabídky, která se neodmítá  

Éire byla až do května 1940 přesvědčena, že se jí válka probíhající v Evropě netýká. 

Eamon de Valéra dokonce zpočátku celý konflikt považoval za další imperialistickou 

válku Velké Británie. Neprotestoval ani proti obsazení Polska v září 1939 Německem, 

ani proti následnému obsazení Dánska a Norska v dubnu 1940. Změna nastala, když 

Hitler zahájil útok proti Beneluxu, který byl k Irsku geograficky blíže než ostatní 

napadené státy. Toto v de Valérovi vyvolalo obavy, aby se jednou z dalších německých 

obětí nestalo i Irsko. Tehdy poprvé, a také naposledy, protestoval proti expanzivní a 

agresivní nacistické politice. Avšak poté, co Hitler tento jeho projev označil za 

nepřátelský akt, se již nikdy k ničemu podobnému neodhodlal.46   

                                                 
45 Girvin Brian, The Emergency, s. 75-77.  
46 Walshe dokonce řekl německému vyslanci v Dublinu Dr. Hempelovi, že projev byl chybou, která se 
nebude opakovat. Duggan John P., Herr Hempel at the German Legation in Dublin 1937-1945, Dublin, 
Irish Academic Press 2003, s. 92.  
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Neklid v irských vládních kruzích však nevyvolalo pouze obsazení Belgie a 

Nizozemí. V květnu 1940 bylo zjištěno, že se na území Éire pohybují němečtí a britští 

špioni a de Valéra se obával, že se jedná o počátek invaze jednou nebo druhou 

stranou.47 Největší rozruch vyvolal německý agent Dr. Hermann Goertz, alias Hermann 

Kruse zvaný „K“.48 Goertz se do Irska dostal při německém výsadku 5. května 1940 a 

po několika dnech kontaktovat svou spojku z IRA Stephena Carrolla Helda z Dublinu, 

v jehož domě pobýval čtrnáct dní.49 Heldův dům byl 22. května 1940 prohledán irskou 

policií, Goertzovi se ale podařilo uniknout. V domě byl nalezen, kromě plánů irských 

přístavů, bezdrátové vysílačky, dvaceti tisíc dolarů, tajných kódů, odznaku Luftwaffe, 

vyznamenání z první světové války a padáku německé výroby, i plán zvaný „Kathleen“, 

ve kterém byl popsán postup, jak obsadit Irsko. I když tento plán byl prací IRA a nikoliv 

německého generálního štábu, strach, který vyvolal mezi představiteli Éire a Velké 

Británie, jež byla o celé záležitosti informována, byl obrovský.50 Churchill ho považoval 

pouze za důkaz toho, že Éire bude Německem obsazena a z toho důvodu se rozhodl 

zahájit s de Valérou jednání o vstupu dvaceti šesti hrabství do války po boku Velké 

Británie. De Valéra požadoval, aby se k této situaci vyjádřil i německý vyslanec 

v Dublinu Dr. Eduard Hempel. Ten se ho snažil přesvědčit, že Německo žádnou invazi 

do Irska nechystá. Tvrdil, že on o žádném Goertzovi z Berlína informován nebyl a že 

celá aféra je pouze britskou provokací.51 Nakolik je možné, aby o tom skutečně nevěděl, 

je ale otázkou. Hempel byl totiž v této době sám do německých špionážních aktivit 

zapojen a do Berlína vysílal informace o stavu irské armády, později i informace o 

vývoji v Severním Irsku a Velké Británii.52 

Churchill nechtěl ponechat nic náhodě, a tak 17. června 1940 vyslal do Dublinu 

svého vyjednavače Malcolma MacDonalda. Jeho úkolem bylo de Valéru přesvědčit, aby 

nebezpečí hrozící Éire ze strany Německa nebral na lehkou váhu. MacDonald své 

argumenty opíral o případ Held a vyprávění nizozemských námořníků, kteří údajně 

                                                 
47 Girvin Brian, The Emergency, s. 141.   
48 Dr. Hermann Goertz se narodil v roce 1890 v Lübecku, v Německu a Velké Británii studoval práva, za 
první světové války sloužil u německého letectva. Jako špion byl v roce 1935 zatčen ve Velké Británii a o 
rok později zde byl odsouzen na čtyři roky. V roce 1947 spáchal v Éire sebevraždu kvůli plánované 
deportaci zpět do Německa.  
49 Stephen Carroll Held byl nelegitimní syn irské matky a adoptivního německého otce. Jako reprezentant 
IRA odjel v dubnu 1940 do Berlína, kde byl informován, že jej brzy vyhledá jistý německý agent.  
50 NAI, Match 30 from Department of Foreign Affaires, A 7/1, German Civilian Internees, 1940-1947, 
informace o německých agentech z roku 1947.  
51 Duggan John P., Herr Hempel, s. 96. 
52 Fisk Robert, In the Time of War, s. 158. Starší publikace nepřipouští, že by byl Dr. Hempel do 
špionážních aktivit zapojen.  
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viděli německé plány s cílem obsadit Irsko. Varoval de Valéru, že aktivita páté kolony 

v Éire je nebezpečnější, než si irská vláda připouští, a také ho upozornil na fakt, že 

Hitler ve své expanzivní politice nedbá na to, zda je nějaká země neutrální či nikoliv. 

MacDonald a de Valéra se setkali znovu 21. a 22. června 1940, ale de Valéra v této 

době nebyl nakloněn žádnému kompromisu. Požadoval, aby bylo Irsko okamžitě 

sjednoceno jako neutrální stát a aby mu Londýn poskytl zbraně na obranu své neutrality 

pro případ německého útoku. To bylo pro Velkou Británii nepřijatelné.  

Nejdůležitější setkání mezi britským vyjednavačem a de Valérou proběhlo 26. 

června 1940. Churchill byl ochoten kvůli nedávnému pádu Francie přistoupit na stále 

větší ústupky ve prospěch Éire.53 V Londýně totiž převládlo přesvědčení, že Velká 

Británie bezpodmínečně potřebuje pro svou obranu irské přístavy. Toho dne předal 

MacDonald irskému taoiseachovi plán o šesti bodech na sjednocení Irska, v němž stálo 

následující:54 

1. Velká Británie vydá deklaraci, v níž bezodkladně přijme principy jednotného Irska; 

2. okamžitě bude ustanovena společná komise reprezentantů irské a severoirské vlády, 

která by měla za úkol vypracovat detaily jednotného Irska, vláda Velké Británie 

poskytne takovou asistenci, jaká bude třeba; 

3. okamžitě bude ustanovena společná komise obrany Éire a Severního Irska; 

4. Éire bezodkladně vstoupí do války na straně Velké Británie a jejích spojenců, a za 

účelem obrany Éire umožní irská vláda britským námořním plavidlům používat 

přístavy v Éire, britské vojenské jednotky a letadla budou spolupracovat s irskými 

silami a budou umístěny v místech, na kterých se obě vlády dohodnou; 

5. irská vláda internuje všechny cizince německého a italského původu v zemi a přijme 

další kroky k zastavení aktivit páté kolony; 

6. Velká Británie okamžitě poskytne vojenské vybavení irské vládě.             

De Valéra britský návrh bez dlouhého rozmýšlení odmítl se slovy, že „nemůže koupit 

sjednocení za cenu občanské války, katastrofy pro občany a ztráty dosud získané 

nezávislosti“.55  

                                                 
53 10. 5. 1940 bylo zahájeno německé tažení proti Beneluxu a Francii, francouzská kapitulace byla 
podepsána 22.6. 1940. V této době Churchill nabízel unii Éire, aby ji získal na svou stranu. 16. června 
1940 nabídl také Francii možnost unie, odmítla.    
54 Severní Irsko nebylo o plánu na sjednocení Irska vůbec informováno. Když se to severoirský 
ministerský předseda Lord Craigavon dozvěděl, vyjádřil znechucení, že Churchill o něčem takovém 
jednal za jeho zády.    
55 NAI, Match 43 from Department of the Taoiseach, P 13, Approach by British Government on Unity of 
Ireland, 1940-1943, Resumé of Talks between the Taoiseach and Mr Malcolm MacDonald, 28.6. 1940.  
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Je toto ale skutečný důvod proč Eamon de Valéra odmítl Churchillovu nabídku? 

Vždyť byl před válkou ochotný učinit pro sjednocené Irsko téměř cokoliv! Během 

svého bádání v irském archivu jsem narazila na následující poznámku: „Porážka 

Británie je mimo jakoukoli pochybnost nevyhnutelná. Francie kapitulovala. Celé 

evropské pobřeží … je v rukách nejsilnější síly na světě … Ani čas ani zlato nemohou 

porazit Německo.“56 Nemohl tedy spíše de Valéra odmítnout britskou nabídku 

jednotného Irska z obavy, že Velká Británie válku nevyhraje? K tomuto názoru se 

přiklání pouze Brian Girvin, který píše, že irští vládní představitelé byli přesvědčeni, že 

„když válku vyhraje Velká Británie, vztahy s Éire se dříve nebo později urovnají, ale 

kdyby válku vyhrálo Německo a Éire pomohla Velké Británii, Éire by přišla o 

nezávislost, kterou si tak těžce vydobyla“.57    

 

3.2 Neutralita v ohrožení  

Tlak, vyvíjený na Éire, v létě a na podzim roku 1940 nepolevoval, ba naopak. Obě 

válčící strany měly s Irskem své plány. Jak Berlín, tak Londýn uvažovaly nad tím, zda 

by nebylo výhodné Irsko obsadit, ale každý z jiného důvodu a také s jinou intenzitou. 

Velké Británii se jednalo o obranu, v té době možná i o přežití, nacistickému Německu 

šlo o vojenskou převahu. Přestože reálnější byla invaze německá, irští političtí činitelé i 

samotní Irové se spíše báli invaze britské. Jaké opravdu existovalo nebezpečí, se 

ukázalo v prosinci 1940 a začátkem ledna 1941.   

Velká Británie se již od počátku války snažila irskou vládu přesvědčit, aby jí 

povolila používat ony tři strategicky důležité přístavy, které byly Éire vráceny v roce 

1938. Ale ani nabídka na sjednocené Irsko, jak je ukázáno výše, irské politiky 

nepřesvědčila, aby Velké Británii viditelným způsobem pomohli. I nadále trvali na 

striktní neutralitě, takže ani nový britský požadavek, aby Éire na svém území povolila 

pobyt britským vojákům, a když ne britským, tak alespoň exilovým polským nebo 

exilovým československým, neprošel.58 Éire se bála, že by Německo mohlo využít 

jakýkoliv vstřícný krok vůči Londýnu jako záminku a obsadit ostrov. Winston Churchill 

                                                 
56 NAI, Match 29 from the Department of Foreign Affairs, A 2/1, Secretary’s Notes to Taoiseach, 
Secretary’s Notes to Conversations with British Authorities and German Minister, 1940-1947, autor ani 
přesné datum této poznámky není uvedeno, z kontextu však vyplývá, že tato poznámka byla napsána 
koncem června nebo začátkem července 1940.  
57 Girvin Brian, The Emergency, s. 146.  
58 NAI, Match 48 from Office of the  Secretary to the President, Pres/P1/1365a, European War, Irish 
Neutrality, September 1939-August 1940, výstřižek z Irish Press, 6. 7. 1940.  
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však nebyl ochotný se s postojem irských politických činitelů smířit. K odvážnější akci 

se nicméně zatím, na rozdíl od Německa, pravděpodobně nechystal. 

Obě strany, Velká Británie i Německo, měly o Éire podrobné informace. Němečtí 

vojenští stratégové v této fázi války přemýšleli o jejich výhodném zužitkování, Velká 

Británie naopak s jejich pomocí připravovala krizový scénář. Obě země vypracovaly 

plán týkající se dvaceti šesti irských hrabství. Britský, zvaný „W Plan“, vytvořený v létě 

1940, počítal s obsazením Éire teprve poté, co bude napadena nacistickým Německem a 

požádá o pomoc.59 Plán německý, zvaný „Operation Grün: Landung Irland“, byl 

zpracován mnohem detailněji, jelikož německé vojenské vedení vážně přemýšlelo o 

možnosti využít Irsko jako zadní vrátka do Velké Británie.60 Součástí „Operation Grün“ 

byla i spolupráce s IRA.61 Za tímto účelem byli do Berlína pozváni dva hlavní 

představitelé IRA Seán Russell a Frank Ryan.62 Při této příležitosti bylo dohodnuto, že 

oba muži budou v srpnu 1940 převezeni do Éire s tím, že jakmile Němci zahájí invazi, 

Russell a Ryan budou vyvolávat nepokoje a IRA bude útočit na britské jednotky 

v Severním Irsku. Tato část plánu nevyšla, poněvadž Russell na palubě německé 

ponorky zemřel a Ryan se rozhodl vrátit do Německa.63 Hitler se proto prozatím rozhodl 

od obsazení Irska upustit.          

De Valéra si nebezpečí, které hrozilo ze strany Berlína, ani nadále nepřipouštěl, 

možná si ho ani připouštět nechtěl. Celý podzim a zimu 1940 vládl v Éire strach 

z britské invaze. Je sice stále otázkou, do jaké míry byl tento strach oprávněný, ale irské 

obavy se dají v dané době pochopit, a to hned z několika důvodů. Jedním z nich byla 

velmi ostrá protiirská kampaň v britském tisku, kde se jednotliví novináři vyslovovali 

pro možnost získat irské přístavy silou.64 Druhým z nich byly projevy Winstona 

Churchilla, který kritikou Éire rozhodně nešetřil. Největší obavy vyvolal jeho projev 

z 5. listopadu 1940, kdy pronesl: „Skutečnost, že nemůžeme používati jižního a 

západního pobřeží Irska pro zásobování našeho loďstva a letectva a tím chrániti obchod, 

                                                 
59 Fisk Robert, In the Time of War, s. 236.  
60 Starší publikace o Irsku za druhé světové války nepřipouští, že by německý plán na obsazení Irska byl 
skutečně zpracovaný.  
61 Duggan John P., Herr Hempel, s. 119.  
62 Seán Russell (1893-1940) byl odpovědný za „Sabotage Plan“. Do Berlína přicestoval ze Spojených 
států. Velká Británie ho považovala za irského Quislinga. Je zajímavé, že dnes má jako hlava IRA 
v Dublinu pomník. Frank Ryan (1902-1944) byl zatvrzelý irský republikán, do Berlína přicestoval ze 
Španělska, kde byl držen ve vězení za účast v občanské válce. Zemřel v Německu.   
63 V této otázce se také liší údaje ve starších a nových publikacích. Zatímco ve starších se tvrdí, že Russell 
zemřel na prasklý žaludeční vpřed, v nových se píše, že Ryan Russella zavraždil kvůli vnitřním sporům 
v IRA.  
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z kterého žije Éire právě tak jako Velká Británie, jest nejtěžším břemenem (sic) jaké 

mohlo býti vloženo na naše ramena, byť i mohutná.“65 De Valéra byl přesvědčen, že 

projev má ospravedlnit chystaný vpád do Éire a velmi tvrdě ho odsoudil slovy: „…bylo 

by podivné, kdyby za důvod k útoku na tyto přístavy bylo uváděno, že by mohly býti 

užitečné.“66 Ale zatímco de Valéra kritizoval Churchilla za jeho výpady, skutečné 

nebezpečí se blížilo od jinud – z Německa.     

Hitler nepřestal uvažovat o Éire jako o zadních vrátkách do Velké Británie, údajně 

dokonce 3. prosince 1940 pronesl, že „okupace Irska by mohla vést ke konci války“.67 I 

to je možná jednou z příčin, proč Éire o Vánocích 1940 zažila skutečně krušné časy. 

Německý vyslanec v Dublinu Dr. Eduard Hempel 19. prosince 1940 navštívil tajemníka 

irského ministerstva zahraničních věcí Joe Walsheho a informoval ho, že jeho vláda 

hodlá navýšit stav personálu na německém vyslanectví o čtyři lidi a že tito noví 

pracovníci přistanou v Éire již za dva dny. Walshe mu po poradě s de Valérou sdělil, že 

vzhledem k současné mezinárodní situaci nemůže irská vláda s tímto požadavkem 

vyslovit souhlas. Hempel se však nedal odradit a za Walshem a de Valérou se během 

Vánoc vypravil ještě několikrát. Na první svátek vánoční Walsheho dokonce varoval 

před „závažnými důsledky“, které by v Německu mohlo irské rozhodnutí vyvolat. Irští 

vládní činitelé však trvali na svém.68 Mezi prvním a třetím lednem 1941 byla Éire 

několikrát bombardována německou Luftwaffe.69 Přímou souvislost mezi 

bombardováním a nesouhlasem s navýšením personálu německého vyslanectví se zatím 

nepodařilo prokázat, ale podle mého názoru by to byla přinejmenším podivná shoda 

náhod, zvlášť když Německo od svého záměru ustoupilo teprve 6. ledna 1941 a když 

před tímto datem vyhrožovalo „závažnými důsledky“.70 

V tomto případě je paradoxní reakce irského obyvatelstva. Veřejnost samozřejmě 

nebyla informována o nátlaku, který byl na irskou vládu vyvíjen z německé strany, ale 

mnozí nechtěli ani na chvíli uvěřit, že by nacistické Německo shodilo bomby na Éire 

úmyslně. Panovala domněnka, že se tak stalo kvůli špatnému počasí a s ním spojenou 

                                                                                                                                               
64 NAI, Match 21 from Department of Foreign Affairs, 2002/19/527, Mr Churchill’s Reference to the 
Ports, November 1940, Extracts from Press, například výstřižek z The Economist, 16. 11. 1940.   
65 AMZV ČR, LA-D, 1/dův/41, Zpráva konzulátu Československé republiky v Dublinu, 6. 12. 1940.  
66 Tamtéž. 
67 Citováno dle Girvin Brian, The Emergency, s. 176.  
68 NAI, Match 32 from Department of Foreign Affairs, A 21, German Staff Request, Walsheho zpráva, 3. 
1. 1941.    
69 Carroll Joseph, Ireland in the War Years 1939-1945, s. 77.  
70 NAI, Match 32 from Department of Foreign Affairs, A 21, German Staff Request, Walsheho zpráva, 3. 
1. 1941. 
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špatnou viditelností. Mnozí byli dokonce přesvědčeni, že svržené bomby byly britské.71 

To vše svědčí o postoji irských obyvatel vůči Velké Británii. Kdyby Éire skutečně 

vstoupila do války na straně svého odvěkého nepřítele, je otázkou, jak by na to 

zareagovalo irské obyvatelstvo. Strach z občanské války, který de Valéru doprovázel od 

vypuknutí druhé světové války, byl tedy možná skutečně na místě. 

V polovině ledna 1941 nastal v Éire opět relativní klid, nebo, lépe řečeno, polevil 

strach z invaze. Nicméně bylo několik skutečností, které vedení Éire dělaly starosti. 

Jednou z nich byla nově nastalá krize v zásobování, k níž částečně došlo Churchillovým 

rozhodnutím zavést proti Éire ekonomické sankce a částečně také výskytem kulhavky a 

slintavky, který zemi již nějakou dobu trápil.72 Další starosti způsobil de Valérovi 

britský záměr zavést v květnu 1941 v Severním Irsku brannou povinnost, což de Valéra 

chápal jako „bezpráví páchané v Irsku“.73 Brannou povinnost zcela odmítal, mimo jiné z 

důvodu, že se ústava z roku 1937 měla vztahovat na celý ostrov a tudíž považoval 

ochranu katolického obyvatelstva v Ulsteru za svoji povinnost. Churchill nakonec uznal 

problematičnost tohoto úmyslu, zcela od něj upustil a v Severním Irsku nikdy brannou 

povinnost nezavedl.74 Situace v Éire se zklidnila poté, co Hitler zahájil útok na Sovětský 

svaz v červnu 1941 a víceméně ztratil o Irsko zájem. Jak vystihl irský spisovatel George 

Bernard Shaw, „Irsko bylo triumfálně zachráněno Hitlerovou hloupostí, když šel na 

Moskvu místo na Galway“.75        

 

3.3 Kořeny mýtu o irské neutralitě 

De Valérova Éire nemusela v tomto těžkém období čelit pouze tvrdému nátlaku ze 

strany vládních představitelů Velké Británie a hitlerovského Německa. Musela se také 

bránit zprávám v britském, a později i americkém, tisku, který ji obviňoval ze 

spolupráce a napomáhání Německu. Právě v této době vznikl mýtus o tom, že Éire 

umožňovala německým ponorkám tankovat ve svých přístavech. Údajná pomoc 

německým ponorkám však nebyla jedinou nepravdivou zprávou, která se ve 

spojeneckém tisku objevovala. V této podkapitole se proto pokusím vysvětlit, odkud se 

ony zprávy vzaly, čeho byly následkem a nakolik byly reálné. V pamětech Winstona 

Churchilla ani v jiných publikacích jsem nenašla žádnou zmínku o kolaboraci Éire 

                                                 
71 AMZV ČR, LA-D, 334/dův/41, zpráva z Irska, 25. 1. 1941.  
72 Carroll Joseph, Ireland in the War Years 1939-1945, s. 80, 85-86.  
73 AMZV ČR, LA-D, 1827/dův/41, Zpráva z Irska, 9. 6. 1941.  
74 Coogan Tim Pat, Ireland in the 20th Century, s. 261-264.  
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s nacistickým Německem, jediné nalezené zmínky se vyskytovaly v dobovém 

spojeneckém tisku. 

Irská neutralita Winstona Churchilla iritovala od samého počátku. Byl přesvědčen, 

že irská neutralita byla nelegální a že zavinila ztráty britských lodí v Atlantiku, které 

byly v této fázi války skutečně obrovské.76 Churchillovo rozhořčení nad politikou 

tohoto člena Commonwealthu se samozřejmě muselo odrazit v tehdejším tisku. 

Články o „bratříčkování“ mezi obyvateli Éire a posádkami německých ponorek se 

začaly objevovat již od začátku roku 1940. A nešlo pouze o zprávy, v nichž se tvrdilo, 

že německé ponorky tankovaly na západním pobřeží Irska. Někteří novináři, mezi nimi 

například W. F. Martin, psali, že se Irové a Němci scházeli po „hospodách“ a že Irové 

Němcům prodávali „zelí“.77 Další články se zabývaly počtem zaměstnanců na 

německém vyslanectví v Dublinu,  přičemž se údaje o počtu pracovníků pohybovaly od 

šedesáti až do dvou set.78 Nejkurióznější je však článek americké novinářky Helen 

Kirkpatrick, která tvrdila, že Hitler slíbil de Valérovi, v případě, že vyhraje válku, nejen 

šest hrabství v Severním Irsku, ale i dalších šest ve Velké Británii.79 Jsem přesvědčena, 

že kdyby tomu tak bylo, vedoucí představitelé Éire by takto přísně tajnou a klíčovou 

informaci nikdy nenechali uniknout. Dále Britský a americký tisk neopomněl veřejnost 

informovat o tom, jak  němečtí agenti v Éire získali mnoho Irů na svou stranu a pro 

svou věc.80 

Většinu těchto zpráv lze poměrně jednoduše vyvrátit. Němečtí špioni úspěšní 

v získávání Irů ke spolupráci nebyli. Spolupracovali sice s IRA, ale ta se musela v tomto 

čase stáhnout a přejít do defenzivy a v žádném případě nereprezentovala většinový 

názor společnosti. Agenti sami postupovali značně neprofesionálně, jak bude ukázáno 

v následující kapitole, a byli postupně během války internováni.81 Další nereálné tvrzení 

se týká počtu zaměstnanců na německém vyslanectví v Dublinu. V žádném případě zde 

nemohlo pracovat ani šedesát, ani dvě stě lidí. Irská vláda německé vyslanectví pečlivě 

                                                                                                                                               
75 Citováno dle Duggan John P., Neutral Ireland and the Third Reich, s. 142.  
76 Allen Trevor, The Storm Passed By, Ireland and the Battle of Atlantic, 1940-1941, Dublin, Irish 
Academic Press 1996, s. 78.  
77 NAI, Match 42 from Department of Foreign Affairs, P 10, British and American Press and Radio 
Campaign against Irish Neutrality, výstřižek z Daily Mail, 23. 7. 1940.  
78 NAI, Match 42 from Department of Foreign Affairs, P 10, British and American Press and Radio 
Campaign against Irish Neutrality, výstřižek z Chicago Daily News, 13. 6. 1940, a výstřižek z New York 
Times, 17. 7. 1940.  
79 NAI, Match 42 from Department of Foreign Affairs, P 10, British and American Press and Radio 
Campaign against Irish Neutrality, výstřižek z Chicago Daily News, 13. 6. 1940 
80 Tamtéž. 
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monitorovala a mimo jiné zvýšení počtu pracovníků v prosinci 1940 odmítla. Na 

vyslanectví pracovalo celkem pět osob, a to: Dr. Eduard Hempel jako německý 

vyslanec, Henning Thomsen jako právní poradce, Wilhelm Müller jako tajemník, Dr. 

Carl Heinz Petersen jako tiskový atašé a Johannes Bruchhans jako pomocná síla.82  

Jiné zprávy se vžily do obecného světového povědomí a najít argumenty k jejich 

vyvrácení není zdaleka snadné. Mezi ně patří zejména tvrzení, že Éire během druhé 

světové války nechala německé ponorky tankovat ve svých přístavech. Články o 

napomáhání Německu ve své době vyvolaly senzaci a dnes jsou stále součástí cílené 

kritiky Irska. Ale bylo skutečně možné, aby ponorky v Irsku tankovaly? Kdyby k tomu 

docházelo, nepřistoupila by vláda Velké Británie k tvrdé reakci místo toho, aby tyto 

zprávy zcela ignorovala?   

Existuje několik argumentů, které toto tvrzení vyvracejí. Není možné opomenout 

skutečnost, že Éire trpěla po celé trvání války nedostatkem nafty (a to dokonce takovým 

nedostatkem, že byl zakázán veškerý provoz soukromých vozidel)83 a že sama žádná 

ropná ložiska nevlastnila. To malé množství nafty, co měla, bylo dováženo z Velké 

Británie a Spojených států.84 Nebyly by tedy obě země samy proti sobě, kdyby dodávaly 

naftu státu, který pomáhá jejich nepříteli? Mimo tyto argumenty existuje ještě jeden 

další, ale do jaké míry je tento argument věrohodný, se mi bohužel nepodařilo zjistit. 

V říjnu 1940 vystoupil před britskou Sněmovnou lordů Lord Strabolgi, který nejen že 

odmítl možnost tankování nafty v Irsku německými ponorkami z důvodu pozorování 

pobřeží a nedostatku nafty, ale i z důvodu, že motory tehdejších ponorek nepoužívaly 

ani benzín, ani naftu, ale viskózní olej a toto palivo se v Irsku údajně vůbec 

nenacházelo.85              

    

4 Irská neutralita v období od června 1941 do jara 1945 

V období mezi červnem 1941 a jarem 1945 se probíhající válka stala skutečně 

válkou světovou. V červnu 1941 napadlo nacistické Německo Sovětský svaz a 

                                                                                                                                               
81 NAI, Match 30 from Department of Foreign Affaires, A 7/1, German Civilian Internees, 1940-1947, 
informace o německých agentech z roku 1947. 
82 Každého z nich doprovázela ještě manželka. NAI, Match 1 from Office of the Secretary to the 
President, PRES1/P519, Herr Eduard Hempel, German Minister, Personal File, July 1938-November 
1972, výstřižek z Irish Independent, 9. 5. 1945. 
83 Například německé vyslanectví v Dublinu v roce 1941 dostalo jen jednu osminu nafty ve srovnání 
s předchozími lety. 
84 Allen Trevor, The Storm Passed By, s. 78.  
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v prosinci 1941 zaútočilo Japonsko na americkou základnu Pearl Harbor, a to následně 

vedlo ke vstupu Spojených států amerických do války, což posílilo pozici Velké 

Británie. Ke zlepšení její situace napomohla také skutečnost, že Adolf Hitler prozatím 

upustil od myšlenky ji dobýt, a americký program Lend-Lease.86  

Tento válečný vývoj však neznamenal, že by v Éire nastal absolutní klid nebo že by 

již nebyla nikterak důležitá pro další průběh války. Čas od času byl na de Valérovu 

vládu vyvíjen nátlak z Londýna, aby britské armádě umožnila používat své přístavy. 

Nově se v roce 1943 objevily požadavky, tentokrát celé protihitlerovské koalice, aby de 

Valéra vyhostil zástupce států Osy z Dublinu, kteří, podle Spojenců, mohli využívat 

svého pobytu v Éire pro špionážní účely, a to zejména proti Velké Británii. Spojené 

království a Spojené státy rovněž požadovaly, aby dublinská vláda garantovala, že 

nacistickým zločincům po skončení války neposkytne azyl. Nátlak ze strany Německa 

na Éire se v této době minimalizoval. Po celé období od roku 1941 do roku 1945 de 

Valéra a jeho vláda i nadále trvali na striktní neutralitě (i když na nevládní úrovni Éire 

příležitostně Spojencům vstříc vyšla), a to i v době, kdy bylo více než jasné, že 

nacistické Německo válku nevyhraje. Proto se mimo jiné pokusím zjistit, co k tomuto 

zatvrzelému postoji irskou vládu, a především de Valéru, přimělo a jak se k dané 

problematice staví moderní irská historiografie.   

Tato kapitola je rozdělena do tří částí. První z nich se věnuje otázkám 

zahraničněpolitickým, zkoumá, jaká byla reakce irské vlády na vstup Spojených států 

amerických – země, se kterou Éire tradičně udržovala dobré vztahy – do války. Dále se 

zabývá otázkou, jestli Éire a postoj její vlády byly nějakým způsobem důležité pro 

přípravu spojeneckých vojenských operací, a to zejména pro otevření druhé fronty v 

Evropě (operace Overlord), a jaká byla reakce vlády na požadavek Spojenců vyhostit 

z Dublinu zástupce Osy. Druhá část této kapitoly se pak věnuje vývoji na domácí 

politické scéně. V Éire se v letech 1943 a 1944 konaly parlamentní volby a mě zajímá, 

jestli voliči znovuzvolením de Valéry na post předsedy vlády zároveň nevyslovili 

souhlas s jeho dosavadní politikou neutrality. Poslední část této kapitoly se pak věnuje 

činnosti německých agentů v Éire s tím, že pronikání cizích agentů na území 

                                                                                                                                               
85 NAI, Match 49 from Office of the Secretary to the President, PRES1/P1826, Irish Neutrality, October 
1940-August 1970, výstřižek z Irish Independent, 23. 10. 1940.   
86 Zákon o půjčce a pronájmu, který byl přijat americkým Kongresem 11. března 1941, podle kterého 
mohl prezident Spojených států zapůjčit nebo pronajmout zbraně či prostředky k jejich výrobě, potraviny, 
a jiné předměty kterékoliv zemi, jejíž obranu považoval za důležitou pro obranu Spojených států.   
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neutrálního státu považuji do jisté míry za porušování jeho neutrality. Zároveň chci 

dokázat, že agenti byli postupně internováni a tím dále demytizovat irskou neutralitu. 

  

4.1 Spojenci a irská neutralita 

Po Hitlerově útoku na Sovětský svaz v červnu 1941 prožívala Éire delší čas 

klidnější období. Velká Británie v září 1941 sice opět irské představitele nátlakem 

přesvědčovala, aby svůj postoj vůči probíhající válce přehodnotili a vstoupili do boje 

proti Adolfu Hitlerovi po jejím boku, ale de Valéra a jeho vláda tento požadavek znovu 

odmítli s tím, že jedinou možnou politikou Éire je neutralita a že jejich počínání mohlo 

být jiné, kdyby Londýn před válkou umožnil vnik sjednoceného Irska.87  

Až do prosince 1941 se de Valéra válečným vývojem nenechal vyvést z míry. 

Japonský útok na americkou základnu Pearl Harbor a vstup Spojených států do války, 

však znamenaly všeobecný otřes. Irové tradičně udržovali s Washingtonem dobré 

vztahy, a to nejen kvůli velkému počtu Irů, kteří do Spojených států v průběhu staletí 

emigrovali a stále se hlásili ke svým irským kořenům, ale také kvůli dosud praktikované 

neutralitě, byť přátelské vůči Velké Británii. Útok na Spojené státy a jeho následky Iry 

z dvaceti šesti hrabství značně zneklidnily, politika irské vlády však ovlivněna nebyla.88 

Winston Churchill si byl vědom blízkého vztahu Irů vůči Spojeným státům a doufal, 

že když nyní vstoupily do válečného konfliktu, učiní tak podle jejich vzoru i Éire. 

Z toho důvodu poslal de Valérovi 8. prosince 1941 telegram se slovy: „Nyní máte 

příležitost. Teď nebo nikdy! Znovu jako jeden stát!89 Setkáme se s vámi, kdekoliv si 

budete přát.“90 De Valéra však i tuto nabídku vstupu do války odmítl a k nastalé situaci 

uvedl: „Od chvíle, kdy tato válka začala, byla pro tento stát možná pouze jediná politika 

– neutralita. Okolnosti, naše historie, neúplnost naší národní svobody, kvůli rozdělení 

naší země, učinily každou jinou politiku nemožnou. Každá jiná politika by rozdělila náš 

                                                 
87 Girvin Brian, The Emergency, s. 113.  
88 Wills Clair, That Neutral Island, A Cultural History of Ireland during the Second World War, London, 
Faber and Faber 2007, s. 227.  
89 „Znovu jako jeden stát“ je překladem „A nation once again“, což je název básně od zakladatele irského 
nacionalismu Thomase Davise (1814-1845), Churchill proto tuto větu pravděpodobně ve svém telegramu 
použil záměrně.  
90 Churchill Winston S., Druhá světová válka, 3. díl Velká aliance, Praha, Nakladatelství Lidové Noviny 
1993, s. 598.   
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lid a pro rozdělený národ by byl vstup do války spácháním sebevraždy.“91 Churchill se 

tedy musel vzdát i této naděje na vstup Éire do války proti státům hitlerovské koalice.  

F. D. Roosevelt po vstupu své země do válečného konfliktu plně porozuměl, proč 

jsou irské přístavy a Éire vůbec pro Velkou Británii tolik důležité a velmi rychle také 

pochopil, že de Valéra nemá v úmyslu svůj postoj vůči probíhající válce nikterak měnit.  

Z toho důvodu se se svým britským protějškem dohodl na společném využívání 

základny v Severním Irsku, v hrabství Derry, na jejíž přestavbě se Spojené státy 

významnou měrou podílely.92 V lednu 1942 do Derry přišli první američtí vojáci, což de 

Valéru a jeho vládu značně pobouřilo. Sám de Valéra si zejména stěžoval na fakt, že 

jeho vláda nebyla konzultována, a vyjádřil obavy, že by přítomnost amerických vojáků 

v Severním Irsku mohla ohrozit bezpečnost Éire. Churchill i Roosevelt de Valérovy 

protesty odmítli s poukazem na to, že Severní Irsko je integrální součástí Velké Británie 

a nikoliv Éire, a proto Éire žádné nebezpečí nehrozí.93  

V letech 1942 a 1943 nátlak na irské představitele ze strany Spojenců polevil, 

jedinou menší výjimkou bylo, když americký vyslanec v Éire David Gray v roce 1943 

poprvé seznámil irské vedení s požadavkem své vlády na vypovězení zástupců 

nacistického Německa a Japonska z Dublinu z důvodu jejich možné špionáže proti 

Spojencům. Avšak vzájemná jednání mezi představiteli Éire a Spojených států 

probíhala v přátelském duchu. Washington zesílil nátlak na irskou vládu se v této 

záležitosti v roce následujícím, kdy Spojenci připravovali otevření druhé fronty 

v Evropě a kdy se obávali, že by se informace o chystané se operaci Overlord mohly 

dostat mimo jiné přes německé vyslanectví v Dublinu do Berlína. Další obavy Spojenců 

vzbudila obecně známá skutečnost, že se němečtí agenti v Lisabonu snažili získat irské 

námořníky ke spolupráci, hrozilo tedy jisté nebezpečí, že by se důležité informace 

mohly do Berlína dostat například i touto cestou.94 

Spojené státy, z obavy, že se klíčové informace dostanou jedním nebo druhým 

způsobem přes Éire k německému vojenskému štábu, přistoupily jako první ze Spojenců 

k razantnějšímu kroku vůči de Valérově vládě. Americký státní tajemník Cordell Hull 

                                                 
91 NAI, Match 39 from Department of Foreign Affairs, P 2, Correspondence with Washington Legation re 
Irish Neutrality and Demand for Ports, 1939-1956, úryvek z de Valérova projevu proneseného v Corku, 
14. 12. 1941.  
92 Hrabství Derry sousedí s hrabstvím Donegal, které patřilo k Éire, kde se nacházel strategicky důležitý 
přístav v Lough Swilly.  
93 Duggan John P., Neutral Ireland and the Third Reich, s. 213.  
94 Girvin Brian, The Emergency, s. 306. O tom, že se němečtí agenti v Lisabonu snaží získat irské 
námořníky ke spolupráci informoval Dr. Košťál československou exilovou vládu již v roce 1942.   
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zaslal vedoucím irským politickým představitelům diplomatickou nótu,95 kterou předal 

David Gray 21. února 1944.96 Hull v nótě de Valéru a další irské politiky upozorňoval, 

že zástupci zemí Osy mají v Éire neomezenou možnost získávat informace „životní 

důležitosti“ o Velké Británii a Severním Irsku, a požádal irskou vládu, aby učinila 

příslušné kroky k odstranění tohoto nebezpečí z Dublinu.97 De Valéra tento požadavek 

odmítl s odůvodněním, že kdyby tak učinil, fakticky by se to rovnalo vyhlášení války 

Německu a jeho spojencům, což bylo pro jeho zemi neakceptovatelné.98 

Z důvodu, aby připravovaná operace nebyla zmařena a aby se Spojenci vyhnuli 

nečekaným problémům a nepříjemným překvapením, přistoupila také Velká Británie 

k důraznější akci proti Éire a její vládě. V březnu 1944 se Churchill rozhodl odříznout 

Éire od Velké Británie a kontinentální Evropy, a to formou omezení leteckých služeb, 

diplomatické korespondence a telefonické komunikace s Éire a dále omezením lodní 

dopravy mezi Éire a Španělskem a Portugalskem.99 Churchill ale nechtěl, aby irská 

vláda znala důvody, proč Londýn k těmto krokům přistoupil, avšak s tím nesouhlasili 

vládní představitelé Kanady, tedy vládní představitelé členské země Commonwealthu, 

která stála ve válce za Velkou Británií. Ottawa zastávala tezi, že pokud budou de Valéra 

a jeho spolupracovníci znát důvody těchto opatření, pak proti nim nebudou moci 

žádným způsobem protestovat.100      

Zde je na místě položit si otázku, zda nakonec byli irští představitelé informováni o 

plánu Spojenců otevřít druhou frontu v Evropě či nikoliv, respektive zda jim bylo 

vysvětleno, proč Velká Británie izolovala Éire od zbytku Evropy. V roce 1965 irský 

vyslanec ve Washingtonu W. P. Fay popsal své vládě událost, která se měla přihodit 

v roce 1948. Tvrdil, že se tehdy v Bruselu setkal s britským ministrem zahraničí 

Ernestem Bevinem,101 který mu údajně řekl: „Chci, aby náš irský přítel věděl, že během 

těch měsíců příprav [na vylodění v západní Francii] se žádný únik informací přes Irsko 

neobjevil. Abychom prosadili naše omezení na cestování a na komunikace, která byla 

                                                 
95 Cordell Hull (1871-1955) byl americký politický a státní činitel, v letech 1933-1944 zastával funkci 
státního tajemníka (ministra zahraničních věcí), byl dlouholetým spolupracovníkem Franclina D. 
Roosevelta, podílel se na založení OSN, v 1945 získal Nobelovu cenu za mír.  
96 O den později se k americké nótě připojila i Velká Británie.  
97 NAI, Match 7 from Department of Foreign Affairs, A 53, US Request of February 1944, for Removal 
of Axis Representatives in Ireland, 1944-1944, text nóty z února 1944.   
98 AMZV ČR, LA-D, 2664/dův/44, situační zpráva z Irska, 21. 3. 1944.  
99 Wood Ian S., Ireland during the Second World War, London, Caxton Editions 2002, s. 97.  
100 Cunningham Emma, Ireland, Canada and the American Note, in: Keogh Dermot, O’Driscoll Mervyn, 
Ireland in World War Two, s. 144-158, zde s. 156.  
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velmi tvrdá, museli jsme svěřit irským představitelům rozsah a důvod těchto omezení a 

poprosit je o plnou spolupráci… a [Bevin] s důrazem zopakoval, že k žádnému úniku 

informací nedošlo…“102 Nakolik je možné toto tvrzení považovat za důvěryhodné, je 

otázkou, je totiž velmi problematické dané informace prověřit, mimo jiné i proto, že 

Bevin byl v roce 1965 již čtrnáct let mrtvý a že citovat někoho po osmnácti letech může 

být zavádějící, nepřesné, zkreslené nebo tendenční. Bohužel se mi tedy nepodařilo najít 

odpověď na otázku, zda de Valéra a jeho nejbližší spolupracovníci věděli o důvodech 

izolace jejich země či nikoliv a považuji za pozoruhodné, že se irští historikové tomuto 

problému blíže nevěnují.  

To, zda Eamon de Valéra věděl či nevěděl o plánovaném vylodění Spojenců v 

Normandii, neměnilo nic na skutečnosti, že na oficiální úrovni stále trval na striktní 

neutralitě, a to i v době, kdy bylo více než jasné, že minimálně v Evropě mají vojenskou 

převahu Spojenci a nikoliv nacistické Německo a další země Osy. Kvůli neústupnému 

trvání na neutralitě se de Valéra v červnu 1944 opět dostal do sporu s Churchillem, 

tentokrát v otázce spojeneckých zajatců v Éire.103 Již v roce 1943 de Valéra přistoupil 

na možnost, že „neoperační lety“ bude interpretovat liberálním způsobem, a proto od té 

doby mnoho spojeneckých vojáků, kteří se nešťastnou náhodou při letecké nehodě či 

potopení lodě nebo ponorky dostali na území Éire, nebylo zajato. V červnu 1944 

Churchill požadoval, aby de Valéra propustil i ty internované, kteří se před rokem 1943 

v irských zajateckých táborech již ocitli. Tomu se de Valéra nějaký čas bránil, ale 

nakonec pod hrozbou dalšího ekonomického nátlaku ustoupil a 15. června 1944 byli 

internovaní spojenečtí zajatci propuštěni a převezeni do Severního Irska.104 Poté, až do 

Hitlerovy sebevraždy v dubnu 1945, k žádné významnější události v Éire nedošlo.  

Proč de Valéra v době, kdy byla porážka hitlerovského Německa jen otázkou času 

trval na striktní neutralitě, je spor, který mezi sebou irští historikové vedou již přes 

dvacet let. Podle některých, například R. James Raymonda, byla neutralita od začátku 

                                                                                                                                               
101 Ernest Bevin (1881-1951) byl britský politik, v Churchillově koaličním kabinetu za druhé světové 
války zastával funkci ministra práce, v poválečné labouristické vládě Clementa Atleeho pak funkci 
ministra zahraničních věcí.  
102 NAI, Match 1 from Department of the Taoiseach, 96/6/412, Axis Representatives in Ireland, July 
1965, zpráva W. P. Faye z irského vyslanectví ve Washingtonu D.C. irskému ministerstvu zahraničních 
věcí při příležitosti odtajnění amerických archivních materiálů vztahujících se k Irsku před rokem 1944, 
červenec 1965 (přesné datum není uvedeno).   
103 Britští, později spojenečtí, a němečtí vojáci byli v Éire internováni již od roku 1940. Spojenečtí vojáci 
měli větší motivaci snažit se uprchnout z internace než Němci. Němci totiž měli malou šanci dostat se 
zpět do Německa, na rozdíl od spojeneckých vojáků – pokud se jim podařilo uprchnout z internačního 
tábora a dostali se do Severního Irska, mohli se vrátit do bojů.  
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pouze pragmatickým rozhodnutím, podle jiných, například Briana Girvina, se neutralita 

během války stala jakousi ideologií nebo doktrínou. První skupina je zastáncem názoru, 

že se de Valéra nemohl v situaci, kdy bylo Irsko rozdělené a kdy byla Velká Británie 

svou přítomností v Severním Irsku vnímána jako agresor, zachovat jinak.105 Druhá 

skupina, která zastává názor, že se neutralita během války stala ideologií, svůj argument 

opírá mimo jiné i o to, že de Valéra v roce 1942 v rozhovoru se Sirem Maffeym, 

britským reprezentantem v Dublinu, řekl: „Neutralita se stala náboženstvím naší 

země“.106 Přívrženci druhého názoru tvrdí, že neutralita vůbec nebyla ani dobrá, ani 

vhodná pro Irsko, jak tvrdil irský taoiseach. Národním zájmem bylo podle nich 

sjednocení Irska a de Valéra tedy jednal proti národnímu zájmu, když v roce 1940 

odmítl jedinou nabídku na sjednocení, která kdy z britské strany přišla.107 Podle mého 

názoru je možné pro tak striktní neutralitu najít i jiné vysvětlení. Domnívám se, že de 

Valéra praktikoval politiku neutrality kvůli – kromě jiných faktorů jako je špatná obrana 

země nebo strach z občanské války – svému silnému nacionalismu. Jeho zatvrzelost a 

neústupnost vůči Velké Británii se projevovala již před vypuknutím válečného konfliktu 

a neutralitu proto mohl také vnímat jako možnost, jak by Éire mohla vystupovat jako 

nezávislý stát, který se nemusí přizpůsobit Velké Británii a ani žádným způsobem 

nemusí respektovat rozhodnutí jejích vládních představitelů. Podle svých slov jednal de 

Valéra v národním zájmu, tento národní zájem však definoval on sám, a to tak, že se 

Éire musí vyhnout válce za každou cenu. Bylo-li to skutečně národním zájmem, je 

otázkou, ale v každém případě neúčast ve válečném konfliktu usnadnila Éire v roce 

1949 vyhlásit republiku, bohužel pro ni však bez zbylých šesti hrabství na severu, a 

vystoupit z Commonwealthu.  

 

4.2 Neutralita na domácí politické scéně  

V září 1939 vyslovilo souhlas s neutralitou Éire celé politické spektrum a tento 

postoj, až na jedinou výjimku, trval do konce druhé světové války. Neutralita nebyla 

podporována pouze politiky, ale také samotnými obyvateli Éire, a  proto se bude tato 

                                                                                                                                               
104 Dwyer Ryle T., Guests of state, in: Keogh Dermot, O’Driscoll Mervyn, Ireland in World War Two, s. 
107-125, zde s. 115, 120, 124.  
105 Raymond James Raymond, Irish neutrality: Ideology or pragmatism?, International Affairs, Vol. 60, 
Winter 1983-1984, No. 1, s. 31-40, zde s. 35 a 40.   
106 Girvin Brian, The Emergency, s. 324.  
107 Tamtéž, s. 323-324.  
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podkapitola věnovat několika zajímavým momentům ve vnitropolitickém vývoji dvaceti 

šesti hrabství, které považuji za nutné pro komplexní pochopení irské neutrality.  

Onou výše uvedenou výjimkou byl poslanec Fine Gael James Dillon, bývalý farmář 

velmi silného náboženského cítění, který nesouhlasil s politikou neutrality v probíhající 

válce.108 Proti politice vlády vystoupil dvakrát v parlamentu, poprvé v červenci 1941 a 

podruhé v únoru 1942, a v tomto časovém rozmezí ve svých četných veřejných 

projevech například uvedl: „Jest na čase, abychom se rozhodli mezi ztrátou cti a 

hmotným úpadkem na jedné straně a válkou na straně druhé.“109 Avšak všichni ostatní 

členové Fine Gael souhlasili s de Valérovým názorem, že neutralita je pro Éire nejlepší 

možnou politikou a svého spolustraníka donutili k tomu, aby se vzdal mandátu a odešel 

ze strany.110 Skutečnost, že se proti politice neutrality po celou dobu trvání války 

postavil pouze jediný poslanec, svědčí o tom, jakou měla tato politika u irských 

politických činitelů podporu, a volby, které se konaly v letech 1943 a 1944, také 

dokazují, jak značnou podporu měla u velké části obyvatel Éire. 

V červenci 1943 se v Éire konaly parlamentní volby a Fianna Fáil svou předvolební 

kampaň postavila na pozitivní propagandě neutrality. Zdůrazňovala, že současná 

politika je jejím „úspěchem“, upozorňovala irskou veřejnost, že pouze stabilita uchrání 

Éire od útrap války, a varovala před škodou, kterou by mohla způsobit změna 

ministerského předsedy. Jedním z volebních sloganů strany dokonce bylo: „Pokud 

budete volit Fianna Fáil, bomby padat nebudou.“111 V předvolební kampani došlo pouze 

k jediné zneklidňující události, a to sice, že těsně před samotnými volbami Francis 

Stuart, jeden z Irů vysílajících z Berlína do Éire nacistickou propagandu, ve svém 

rozhlasovém projevu „doporučil“ obyvatelům volit právě Fianna Fáil. De Valéra měl 

obavy, aby toto „doporučení“ nebylo vnímáno tak, že jeho strana požádala hitlerovské 

Německo o podporu proti druhé nejsilnější straně Fine Gael.112 Žádná z irských 

politických stran nepostavila svoji předvolební kampaň na změně zahraniční politiky 

státu. Ovšem ve skutečnosti tak učinit ani nemohla vzhledem k tvrdé cenzuře, která byla 

v zemi zavedena. Výsledky voleb Fianna Fáil mírně překvapily, ztratila totiž deset 

procent hlasů a musela sestavit menšinovou vládu. S tím se však de Valéra nehodlal 

                                                 
108 Fisk Robert, In the Time of War, s. 422.  
109 AMZV ČR, LA-D, 76, 1157/41, zpráva z Irska, 13. 8. 1941.  
110 NAI, Match 39 from Department of Foreign Affairs, P 2, Correspondence with Washington Legation 
re Irish Neutrality and Demand for Ports, 1939-1956, výstřižek z Irish Independent, 20. 9. 1942.  
111 Citováno dle Carroll Joseph, Ireland in the War Years 1939-1945, s. 129. Obliba a úspěch tohoto 
sloganu také spočívaly v tom, že anglický překlad „If you vote Fianna Fáil the bombs won’t fall“ se 
rýmuje.  
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smířit, v následujícím roce využil neschválení nového zákona o dopravě k rozpuštění 

parlamentu a k vypsání předčasných voleb. Ty se konaly v květnu 1944 a v nich již 

Fianna Fáil získala opět tolik hlasů, aby de Valéra mohl vytvořit vládu většinovou.113 I 

když de Valérova strana v roce 1943 získala o deset procent hlasů méně než před 

válkou, tento pokles nebyl vyslovením nesouhlasu s jeho zahraniční politikou, jelikož 

hlasy, které Fianna Fáil ztratila, získala irská socialistická strana Labour Party a nově 

založená farmářská strana Clann na Talmhan.114 Ztráta hlasů byla tedy spíše určitou 

touhou po změně politiky domácí než politiky zahraniční.      

 

4.3 Éire a židovská otázka 

Vhledem k tomu, že židovská otázka byla jednou z nejzásadnějších věcí druhé 

světové války, jsem se rozhodla zařadit i tuto problematiku do své práce a pokusím se 

nastínit, jaký byl postoj Irů k Židům a k jejich masivnímu vyhlazování.115 

V Éire byla židovská populace vždy velmi malá, v předválečných letech tvořila 

pouze 0,13 procent obyvatelstva, přesto byl irský antisemitismus, jehož existence se dá 

přičítat síle a vlivu katolické církve ve společnosti, velice silný.116 V době těsně před 

začátkem druhé světové války, kdy v Německu a jeho nově zabraných územích již 

určitou dobu platily rasové zákony a kdy docházelo k excesům, jejichž nejsmutnějším 

příkladem byla Křišťálová noc v listopadu 1938, irská vláda odmítla přijímat židovské 

uprchlíky, jelikož i zde vládl zažitý stereotyp Žida jako člověka, který není schopen 

asimilovat se s okolím, a tudíž je nežádoucí. Důvod k rozhodnutí nepřijímat v této době 

žádné židovské uprchlíky byl jednoduchý, politické autority ho zdůvodňovaly obavami, 

že by náhlý přísun Židů mohl v Éire vyvolat antisemitské bouře. Do země se tedy 

skutečně podařilo dostat pouze malému množství žadatelů, mezi nimiž byl například 

litevský rabi Gittel Bisko.117 

De Valéra a jeho kolegové dostávali první neověřené informace o hromadném 

vyvražďování Židů nacisty již od podzimu 1942 a od této doby až do konce války je 

                                                                                                                                               
112 Duggan John P., Herr Hempel, s. 186.  
113 Ó Drisceoil Donal, Life, politics and society on the Irish home front, in: Keogh Dermot, O’Driscoll 
Mervyn, Ireland in World War Two, s. 173-186, zde s. 181-184.  
114 Ó Drisceoil Donal, Life, politics and society on the Irish home front, s. 181. 
115 Poválečná generace Irů dnes vzpomíná, jak se ještě v šedesátých letech minulého století museli modlit 
za konverzi lidí judaistického vyznání ke katolictví.   
116 O’Driscoll Mervyn, Ireland, Germany and the Nazis, s. 237.   
117 Keogh Dermot, Jews in the Twentieth-Century Ireland, Refugees, Anti-Semitism and the Holocaust, 
Cork, Cork University Press 2007, s. 161-162.   
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vrchní palestinský rabi Isaac Herzog, do roku 1937 rabi v Éire, prosil, aby přispěli k 

záchraně světového Židovstva, a opakovaně zasílal telegramy, v nichž informoval o 

masové likvidaci Židů v koncentračních a vyhlazovacích táborech. Ovšem de Valéra 

nebyl ochoten se v této záležitosti příliš angažovat. To ale neznamená, že by se neutrální 

Éire žádným způsobem nepokusila Židům pomoci. V roce 1943 de Valéra souhlasil 

s návrhem Spojených států, aby jeho země přijala pět set židovských dětí, ale jejich 

přesun se z nacisty okupované Evropy nepodařil uskutečnit a tato iniciativa přišla na 

zmar.118 O jiné formě pomoci Židům de Valéra neuvažoval.      

De Valéra pravděpodobně nesouhlasil s německou rasovou politikou, ale veřejně 

proti ní nikdy neprotestoval. Ne všichni obyvatelé Éire ovšem vnímali zacházení nacistů 

s Židy negativně, někteří, mezi nimi zřejmě nejvíce mladý poslanec Fine Gael Oliver 

Flanagan, s nacistickou politikou nejen souhlasili, ale i ji podporovali.119 Flanagan 

v roce 1943 v dolní komoře parlamentu řekl: „[Židé] ukřižovali našeho Spasitele před 

devatenácti sty lety a nás ukřižovávají každý den v týdnu… Je jedna věc, kterou 

Německo udělalo, a to, že vyhnalo Židy ze své země. Dokud my nevyženeme Židy 

z této země, je jedno, jaké zákony přijmete.“120  

Od léta 1944, kdy byly postupně osvobozovány koncentrační a vyhlazovací tábory, 

získávali vedoucí irští představitelé detailní ověřené informace o tom, jak Němci 

zacházeli s Židy za druhé světové války (nikoliv však obyvatelé Éire, cenzoři 

zakazovali zveřejňování zpráv o holocaustu). Pro mnohé je nepochopitelné, jak mohl de 

Valéra, poté, co byl informován o skutečné povaze nacistického režimu, 2. května 1945 

kondolovat německému vyslanci v Dublinu k sebevraždě Adolfa Hitlera. Podle Briana 

Girvina však de Valéra dlouho považoval informace, které dostával o táborech, za 

spojeneckou propagandu.121 

Proč de Valéra nikdy neprotestoval proti německé rasové politice a proč nebyl 

ochoten přistoupit na větší pomoc Židům? Snad by bylo možné na tomto místě 

formulovat hypotézu, že i tento de Valérův postoj souvisel s politikou neutrality. 

Domnívám se, že případný protest by mohl vnímat jako porušení neutrální politiky, 

                                                 
118 Keogh Dermot, Jews in the Twentieth-Century Ireland, s. 174, 181 a 191.  
119 Oliver Flanagan (1920-1987) byl poslancem irského parlamentu, mezi roky 1943 a 1982 byl celkem 
čtrnáctkrát zvolen, byl známý svým notorickým antisemitismem.  
120 Citováno dle Carroll Joseph, Ireland in the War Years 1939-1945, s. 137. „…Our saviour 1900 years 
ago and who are crucifying us every day of the week… There is one thing that Germany did and that was 
to rout the Jews of their country. Until we rout the Jews of this country it does not matter a hair’s headth 
what orders you make.” 
121 Girvin Brian, De Valera’s Diplomatic Neutrality, History Today, Vol. 56, March 2003, No. 3, s. 50-50, 
zde, s. 50.  
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kterou po celou dobu války tak zatvrzele prosazoval. Dále jsem přesvědčena, že po 

válce neprotestoval i z toho důvodu, aby tato skutečnost nebyla interpretována jako 

pochybnost o správnosti politiky praktikované v letech 1939-1945.    

 

4.4 Němečtí agenti v Éire. Možné nebezpečí pro irskou neutralitu? 

Mezi lety 1939 a 1945 vyslala německá tajná služba Abwehr do Éire nejméně 

dvanáct agentů, z nichž jeden pocházel z Rakouska, dva z Jihozápadní Afriky, jeden 

z Indie, pět z Německa a tři z Éire.122 Úkolem německých špionů byla sabotáž, 

navazovat styky s předními představiteli a členy IRA a podporovat jejich protibritskou 

činnost, vysílat do Berlína informace o počasí, které zde mohly být a několikrát i byly 

výhodně zužitkovány v bitvě o Atlantik, a prozkoumat ostrov, o kterém německé 

vojenské velení určitý čas uvažovalo jako o zadních vrátkách do Velké Británie. 

Všichni agenti byli zatčeni pro porušování neutrality a souzeni podle legislativy 

nouzových zákonů z roku 1939. Jejich přítomnost mohla být pro tuto zemi skutečně 

nebezpečná, kdyby nedošlo k jejich rychlé internaci.  

Jako první, ještě před vypuknutím války, se do Éire dostal Werner Unland, muž 

narozený v roce 1892 v Hamburku, který v roce 1929 odešel podnikat do Velké 

Británie, jeho podnikatelské aktivity v Londýně však měly pravděpodobně jen krýt 

špionážní činnost. Do Dublinu odešel se svou ženou, Angličankou, v srpnu 1939, 

oficiálně také za podnikatelskými účely. Ve skutečnosti však pravidelně zasílal 

kódované dopisy do dánské pobočky Abwehru, v nichž podával informace o Éire a 

Velké Británii. Netušil, že jako cizí subjekt byl od počátku svého pobytu v Éire 

monitorován irskou tajnou službou G2, která ho v dubnu 1941 zatkla. Unland se během 

svého věznění stal mluvčím všech internovaných agentů a ještě v roce 1947, jako 

přesvědčený nacista, podepisoval všechny dopisy a žádosti irským úřadům s pozdravem 

„Heil Hitler“. 

Jako další z neúspěšných německých agentů se do Éire dostal Ernst Weber-Drohl, 

bývalý profesionální zápasník, narozený v Rakousku v roce 1879. V Éire se objevil 

v únoru 1940, aby IRA předal bezdrátovou vysílačku a peníze, ale byl okamžitě zatčen. 

Nejúspěšnějším německým špionem v Éire byl Dr. Hermann Goertz, o kterém již byla 

řeč ve třetí kapitole této práce, jehož úkolem bylo kontaktovat IRA a s jejími čelními 

                                                 
122 Jihozápadní Afrika, od roku 1990 Namibie, byla bývalá německá kolonie, která byla od roku 1920 
jako mandát Společnosti národů přidělena tehdejší Jihoafrické unii.   
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představiteli domluvit detaily spolupráce pro případ, že Německo zahájí invazi do Irska. 

Po razii v Heldově domě, během níž se mu podařilo uprchnout, se skrýval až do 

listopadu 1941, kdy byl konečně dopaden.  

Poměrně kuriózní je případ Waltera Simona, alias Karla Andersena, muže 

narozeného v roce 1881 v Německu, který strávil dětství v Austrálii. Simon byl vysazen 

v jihozápadní části Éire za účelem sběru informací o počasí a po svém výsadku se ihned 

vydal vlakem do Dublinu. Po cestě se poněkud nediskrétně zeptal dvou spolucestujících 

pánů, zda-li „náhodou“ nejsou členy IRA, ale k jeho obrovské „smůle“ byli oba pánové 

příslušníky irské tajné služby a on byl okamžitě zatčen. Dva měsíce po Simonovi byl 

zatčen další agent, Wilhelm Preetz, který měl u sebe nejen bezdrátovou vysílačku, ale i 

výbušniny. Dalším kuriózním případem byla sabotážní mise trojice mužů z července 

1940, Dietera Gartnera a Herberta Tributha z Jihozápadní Afriky a Henryho Obeda 

z Indie. Tito pánové byli vysazeni na jihu Éire a pro cestu do Dublinu si zvolili autobus, 

jeho řidiče se zeptali na několik otázek v irštině, jelikož nebyli dostatečně informováni o 

skutečnosti, že tehdy již byla irština téměř vymizelým jazykem. Řidič autobusu je ihned 

jako podezřelé ohlásil místní policii, která všechny tři zatkla a při prohledání jejich 

zavazadel našla výbušniny. Jako poslední agent německého původu byl do Éire poslán 

osmadvacetiletý Günther Schutz, alias Hans Marschner, který s sebou vezl bezdrátovou 

vysílačku a peníze pro výše zmíněného Unlanda. Byl okamžitě zatčen, ale jako 

jedinému z agentů se mu podařilo z internačního tábora uniknout, po dvou měsících byl 

však opět dopaden.123  

Zvláštní skupinou agentů nacistického Německa byli tři muži irského původu, 

Joseph Leniham, J. F. O’Reilly a John Kenny, kteří po okupaci Normanských ostrovů 

v roce 1940 odešli pracovat do Německa a postupně přesvědčili Abwehr, aby je vyslal 

do Éire jako své špiony. Jako prvnímu se to podařilo Lenihamovi, který byl v Éire 

vysazen v březnu 1941 a i jeho úkolem bylo vysílat do Německa informace o počasí. 

Lenihan však žádné informace do Berlína neposlal, místo toho odešel do Severního 

Irska, kde se vzdal britské tajné službě MI5, které poskytl užitečné informace o 

německé tajné službě ve Francii a Nizozemí. O’Reilly a Kenny byli v Irsku vysazeni 

                                                 
123 NAI, Match 30 from Department of Foreign Affairs, A 7/1, 1940-1947, German Civilian Internees, 
informace o německých agentech v Éire během druhé světové války, 1947.  
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v prosinci 1943, a ani oni Německu nijak neposloužili, jelikož se ihned po výsadku 

vzdali irské policii.124    

Aktivita německých agentů v Éire byla, jak je popsáno výše, nejfrekventovanější 

v letech 1940 a 1941, tedy v době, kdy byl na de Valérovu vládu vyvíjen z německé 

strany největší tlak. De Valéra se však nemusel v době války potýkat pouze 

s německými agenty na území dvaceti šesti hrabství, kteří porušovali neutralitu jeho 

státu, musel se také určitým způsobem vypořádat s problémem, který představoval 

přenos informací špionážního charakteru z německého vyslanectví v Dublinu do 

Berlína. V prosinci 1943 irská tajná služba dokonce zjistila, že německý vyslanec 

Hempel nově k přenosu informací využívá nepovolenou bezdrátovou vysílačku. De 

Valéra a jeho nejbližší spolupracovník J. Walshe se ihned poté, co tuto skutečnost 

zjistili, vydali za Hempelem a donutili ho, aby jim svůj vysílač osobně předal. Tím 

napětí opět pominulo.125 

Nyní je na místě zhodnotit význam a činnost německých agentů v Éire. Nacistické 

Německo určitý čas projevovalo zájem o Éire, a z toho důvodu vyslalo do této země své 

agenty. Ti svou přítomností na irském území porušovali určitým způsobem oficiální 

politiku dvaceti šesti hrabství. Německá tajná služba Abwehr ale špatně odhadla situaci 

v Irsku, přecenila možnosti a schopnosti IRA a vyslala agenty, kteří nebyli pro mise 

vhodní. Činnost špionů v Éire mohla být v případě jejich úspěšnosti nebezpečná, oni ji 

však svým nikoliv zcela profesionálním jednáním neohrozili a německá inteligence 

v Irsku selhala.  

 

5 Éire po Hitlerově smrti 

Když Adolf Hitler pochopil, že nemá šanci zvrátit výsledek probíhající války, 

spáchal v Berlíně 30. dubna 1945 sebevraždu. Pro Éire jsou po jeho smrti 

charakteristické některé mnohdy až nepochopitelné činy jejích čelních politických 

reprezentantů a toto období je také pravděpodobně nejkontroverznější érou de Valérovy 

vlády, v níž se plně dotvořil mýtus o irské neutralitě za druhé světové války. Jako by i 

nadále de Valéra pokračoval v politice neutrality, kondoloval, jako jeden z mála 

                                                 
124 O’Halpin Eunan, Defending Ireland, The Irish State and Its Enemies since 1922, Oxford, Oxford 
University Press 1999, s. 241 a 243.  
125 NAI, Match 33 from Department of Foreign Affairs, Radio Transmitter in German Legation, 2nd War: 
Also General Question of Use of Belligerent Transmitters on Neutral Territories, 1941-1943, Walsheho 
zprávy ministerstvu zahraničních věcí, 15. 12. a 20. 12. 1943.  
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světových státníků vůbec, německému vyslanci v Éire Dr. Eduardu Hempelovi k úmrtí 

německého kancléře, odmítl Spojencům garantovat, že nacistickým válečným 

zločincům neposkytne azyl, odsuzoval Norimberské procesy mimo jiné s odvoláním na 

křesťanské hodnoty, umožnil německému diplomatickému sboru, stejně jako i některým 

bývalým německým agentům a zajatcům, zůstat v Éire. Ani on ani irské veřejné mínění 

nechtěli dlouho akceptovat pravdu o skutečné povaze nacistického režimu a de 

Valérova poválečná politika vedla k mezinárodní izolaci Éire, která trvala až do 

šedesátých let.  

Kondolence k Hitlerově sebevraždě byla jednou z nejkontroverznějších událostí 

v celých irských dějinách. Zprávy o Hitlerově smrti se do Éire dostaly 2. května 1945 a 

již téhož dne se de Valéra a jeho nejbližší spolupracovník J. Walshe vypravili na 

německé vyslanectví, aby Hempelovi vyjádřili soustrast s německým národem.126 Toto 

jejich jednání vyvolalo u Spojenců obrovský šok a značnou vlnu nevole v téměř celém 

světě, Spojené království a Spojené státy dokonce zvažovaly stažení svých 

diplomatických zástupců z Dublinu.127 De Valéra byl ale přesvědčen, že jednal 

„korektně“ a „moudře“ a protesty vítězné koalice naprosto neuznával. Tvrdil, že 

německý vyslanec, který byl jeho oblíbencem, je představitelem německého státu a 

nikoliv jeho režimu a z toho důvodu bylo jeho povinností dodržet diplomatický protokol 

za všech okolností. Dále tvrdil, že tato praxe je „univerzální“ a srovnával kondolenci k 

úmrtí vůdce totalitního režimu Adolfa Hitlera s kondolencí k úmrtí představitele 

demokratického režimu F. D. Roosevelta v dubnu téhož roku.128 Během bouřlivých 

debat v irském parlamentu dokonce řekl: „Tak dlouho udržujeme diplomatické vztahy 

s Německem, že neobrátit se na německého reprezentanta by bylo neodpustitelnou 

nevychovaností vůči německému národu i vůči samotnému Dr. Hempelovi.“129 De 

Valérovo chování naznačovalo, že nadále považoval za nutné dodržovat striktní 

neutralitu a jeho postoje, dle mého názoru, je možné interpretovat tím způsobem, že 

morálně nerozlišoval mezi představiteli Osy a Spojenců. Jeho jednání po Hitlerově 

sebevraždě je v Irsku stále velice diskutovaným tématem, avšak ještě dlouho po 

skončení války byla kondolence omlouvána diplomatickým protokolem a de Valérovo 

                                                 
126 Totéž udělaly již pouze Španělsko a Portugalsko, kde byly u moci profašistické pravicové vlády. 
127 Girvin Brian, The Emergency, s. 12.  
128 NAI, Match 1 from Department of Foreign Affairs, P 98, 1945-1945, Death of Adolf Hitler, oficiální 
zpráva z jednání irského parlamentu, 19. 7. 1945.  
129 Tamtéž. 
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jednání bylo chápáno jako státnický akt a prezentováno jako úspěšná obrana irské 

neutrality za druhé světové války.130 

De Valéra ale nepobouřil Spojence pouze kondolencí k Hitlerově smrti, ale i tím, že 

veřejně odsuzoval jejich postup po válce. Po obdržení Hempelova dopisu, který ho 

prosil o intervenci v otázce Norimberských procesů, které se konaly od listopadu 1945 

do října 1946,131 de Valéra 8. října 1946 protestoval proti spojeneckému „zacházení“ s 

Německem s vyjádřením, že se jedná o nelegální nástroj vítězných mocností proti 

poraženým státům. Zdůrazňoval, že nově definované zločiny spiknutí proti míru, 

zločiny proti míru a zločiny proti lidskosti, jsou neakceptovatelné, jelikož 

v mezinárodním právu by měl platit princip lex retro non agit, čili že zpětná účinnost 

normy je nepřípustná.132 Rozsudky smrti nad některými nacistickými válečnými 

zločinci dokonce odmítl s odvoláním na křesťanské hodnoty a cítění jako „tragickou 

chybu“ a žádal Spojence, aby se jí vyvarovali.133 Představitelé Velké Británie, 

Spojených států a Sovětského svazu však protesty irského taoiseacha nebrali v potaz a 

Éire se následně v důsledku těchto kroků ocitala stále více a více v mezinárodní izolaci. 

De Valérovo udivující jednání po skončení druhé světové války však ani zdaleka 

nekončilo kondolencí a nesouhlasem se soudním řízením proti vedoucím představitelům 

hitlerovského režimu a proti hlavním nacistickým organizacím. Konflikty mezi Éire na 

jedné straně a Velkou Británií a Spojenými státy na straně druhé vypukly v důsledku de 

Valérových politických činů ještě několikrát. Nové spory se týkaly skutečnosti, že de 

Valérova vláda opakovaně odmítla Spojencům zaručit, že nacistickým válečným 

zločincům neposkytne azyl, k problematice udělování azylů pouze sdělila, že „nebude 

jednat proti spřáteleným státům“.134 Další rozepře způsobil postoj,  který de Valéra 

zaujímal vůči bývalému německému diplomatickému sboru v Dublinu a vůči bývalým 

agentům poslaným do Éire z rozhodnutí Berlína. 

Poté, co bylo uzavřeno příměří v Remeši, de Valéra a jeho nejbližší političtí 

spolupracovníci bedlivě sledovali postup ostatních neutrálních států vůči německým 

                                                 
130 Girvin Brian, De Valera’s Diplomatic Neutrality, zde s. 50.  
131 Norimberské procesy bylo třináct soudních procesů proti nacistickým válečných zločincům a 
nacistickým organizacím od 20. listopadu 1945 do 1. října 1946, které vynesly dvanáct rozsudků smrti 
(například H. Göring, J. von Ribbentrop, A. Rosenberg ad.) a několik trestů odnětí svobody (například R. 
Hess, E. Raeder, A. Speer, K. von Neurath, F. Papen ad.), jako zločinecké organizace byly souzeny SS, 
SD, gestapo a vedení NSDAP.   
132 Spojenci se kvůli závažnosti zločinů spáchaných za druhé světové války dohodli, že v tomto případě 
retroaktivitu uplatní. 
133 Girvin Brian, The Emergency, s. 21-23.  
134 NAI, Match 4 from Department of Foreign Affairs, P 78, 1943-1945, American and British Notes to 
Neutral Countries re Asylyum for Axis Leaders (“War Criminals”), Aide-Mémoire, 9. 10. 1944.  
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diplomatickým misím. Irský taoiseach, na rozdíl  například od švýcarských politických 

představitelů, rozhodl, že zastupitelé německého vyslanectví v Dublinu mohou v Éire 

zůstat, jelikož se během války chovali „korektně“. De Valéra byl totiž až do své smrti 

přesvědčen, že představitelé nacistického Německa v Éire nikdy nebyli zapojeni do 

špionážních aktivit své země.135 Tento postoj Spojence opětovně velmi rozhořčil. Klíče 

od německého vyslanectví byly americkému zástupci v Éire Davidu Grayovi předány až 

11. května 1945 a tímto počinem Hempelova diplomatická kariéra v Éire skončila. 

Manželé Hempelovi si následně v Dublinu otevřeli pekárnu, která byla zdrojem jejich 

příjmů až do května 1949, kdy se rozhodli vrátit zpět do Německa, do Trizonie, která 

v září téhož roku vyhlásila nezávislost jako Německá spolková republika.136 Hempel a 

de Valéra zůstali i nadále v kontaktu a když Hempel v listopadu 1972 zemřel, de Valéra, 

tehdy již jako prezident Irské republiky, zaslal jeho ženě telegram se slovy: „Truchlíme 

nad ztrátou přítele, který vždy rozuměl irské pozici.“137 

Na základě žádosti představitelů Velké Británie a Spojených států amerických de 

Valéra vyhověl požadavku vydat německé vojenské zajatce zpět do vlasti. V srpnu 1945 

vydal rozkaz k deportaci dvou set padesáti čtyř Němců, trval však na tom, aby se 

internovaní muži nedostali do sovětské okupační zóny.138 To se ovšem netýkalo 

bývalých německých agentů, kteří byli během války v Éire postupně odhaleni. Bývalí 

špioni byli v roce 1946 podmínečně propuštěni a irské úřady dokonce určitou dobu 

řešily právní problém, zda-li agenti svou přítomností v Éire nezískali nárok na povolení 

k pobytu. V roce 1947 však irská vláda rozhodla o navrácení bývalých špionů do vlasti 

a za tímto účelem je nechala opět zatknout. Nejvíce proti návratu protestoval Dr. 

Goertz, který se snažil přesvědčit irské úřady, že mu v Německu hrozí nebezpečí smrti. 

Podle údajů irské tajné služby, která jeho obavy prošetřila, byla ale tato údajná hrozba 

spíše výplodem jeho fantazie.139 Dr. Goertz v květnu 1947 spáchal v Éire sebevraždu a 

jeho smrt vyvolala v zemi další kontroverzní jednání. Tím byl jeho pohřeb 26. května 

                                                 
135 NAI, Match 30 from Department of Foreign Affairs, A 7/1, German Civilian Internees, 1940-1947, 
zpráva irského ministerstva zahraničních věcí, 29. 10. 1946.  
136 Molohan Cathy, Germany and Ireland 1945-1955, Two Nations’ Friendship, Dublin, Irish Academic 
Press 1999, s. 23-24 a 33.   
137 NAI, Match 1 from Office of the Secretary to the President, PRES 1/P 519, Herr Hempel, German 
Minister, Personal File, July 1937 - November 1972, telegram paní Evě Hempel, 13. 11. 1972.   
138 NAI, Match 7 from Department of Foreign Affairs, A 71, German Military Internees: Return to 
Germany, August 1945, 1945-1947, výstřižek z Daily Express, 14. 8. 1945.  
139 Goertz také tvrdil, že je důstojník – nebyl, a že pochází ze sovětské zóny, přitom se narodil v Lübecku 
a jeho manželka žila v britské zóně. Irská vláda také trvala na tom, aby se internovaní dostali pouze do 
americké, britské nebo francouzské zóny, takže obavy, že se dostane do zóny sovětské, nebyly na místě. 
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1947 na dublinském hřbitově, kdy byl pohřben se svastikou na rakvi a kdy se jeho 

pohřbu podle dobových údajů zúčastnilo sto padesát až šest set lidí, z nichž někteří 

dokonce hajlovali.140 Werner Unland a jeho manželka se inspirovali Goertzovým 

příkladem a začali vyhrožovat sebevraždou; z toho důvodu jim irské úřady povolily 

v Éire zůstat. V roce 1947 byl také, na základě žádosti, některým dříve deportovaným 

povolen návrat do Éire.141 

Vítězové druhé světové války vyloučili Éire, v důsledku činů a rozhodnutí jejích 

politických reprezentantů, z mezinárodního dění (za výjimku lze snad označit účast 

na Marshallově plánu v roce 1947). Sovětský svaz dokonce kvůli irskému postoji 

během války a po ní blokoval do roku 1955 vstup Éire do Organizace spojených národů, 

organizace založené v červnu 1945 jako nástupce Společnosti národů.142 Dnešní Irská 

republika vyhlásila nezávislost v roce 1949 a neutralitu za druhé světové války vnímala 

jako symbol národní suverenity.  

 

6 Irové a druhá světová válka 

Na rozdíl od velké části irských historiků jsem přesvědčena, že je nutné rozlišovat 

mezi vládní politikou a postoji, chováním a činy jednotlivých obyvatel Éire, ty však 

zároveň považuji za natolik důležité pro komplexní porozumění Éire za druhé světové 

války, že jsem se rozhodla ve své práci věnovat této problematice samostatnou kapitolu.  

Obyvatelé Éire se museli za druhé světové války vyrovnat s nastalou situací, vládní 

politikou, ekonomickými potížemi země, strachem z invaze a tak dále. Irská vláda 

využívala cenzuru jako určitou formu propagandy neutrality země a doufala, že se 

všichni obyvatelé s její politikou ztotožní, čehož nikoliv vždy dosáhla. Několik tisíc Irů, 

přesné číslo není známo, odešlo do Velké Británie, kde, jak zdůrazňuje irská 

historiografie, pomohli britskému válečnému úsilí buď vstupem do armády, nebo prací 

v  průmyslu a nemocnicích. K tomuto rozhodnutí je však mnohdy vedly spíše důvody 

ekonomické, nežli přání přispět k porážce Hitlerova totalitního režimu a po skončení 

války a návratu do vlasti nebyli irskou společností nikterak oceněni, ba naopak. Ovšem 

Irové neodcházeli pouze do Spojeného království, našlo se i několik jedinců, kteří odešli 

                                                                                                                                               
NAI, Match 30 from Department of Foreign Affairs, A 7/1, German Civilian Internees, 1940-1947, 
zpráva ministerstva zahraničním diplomatickým misím, 22. 4. 1947.  
140 NAI, Match 30 from Department of Foreign Affairs, A 7/1, German Civilian Internees, 1940-1947, 
výstřižky z Daily Mail, 24. 5. 1947, Irish Times, 27. 5. 1947, Daily Graphic, 27. 5. 1947.  
141 Molohan Cathy, Germany and Ireland 1945-1955, s. 33-34.  
142 Fisk Robert, In the Time of War, s. 554.  
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do Německa. Jednalo se zejména o ty, kteří se nikdy nesmířili s rozdělením Irska, nebo 

o ty, které oslovila nacistická ideologie.  

Éire byla chudý agrární stát ekonomicky závislý na Velké Británii. Během války se 

její hospodářská situace ještě zhoršila, v důsledku zásobovací krize byl v Éire 

nedostatek obilí, čaje a paliva a mnoho potravin bylo pouze na příděl. Kvůli 

nedostatečnému množství dovážených surovin došlo také k poklesu průmyslové výroby, 

což následně vedlo ke zvýšení cen, poklesu životní úrovně a nárůstu nezaměstnanosti.143 

V roce 1940 ještě navíc vláda připouštěla, že hrozí určité nebezpečí, že bude ostrov 

vojensky obsazen jednou nebo druhou válčící stranou (detaily se ale obyvatelé Éire 

samozřejmě nedozvěděli). Všechny výše zmíněné důvody vedly některé obyvatele Éire 

k rozhodnutí buď vstoupit do irské armády, nebo odejít do Velké Británie. Jen v roce 

1940 vstoupilo do irské armády dvacet pět tisíc mužů, a to nejen z důvodu, že armáda 

zajišťovala pravidelný příjem, stravu a ubytování, ale také z pocitu, že chrání svoji zem. 

Postupem času však strach z invaze do dvaceti šesti hrabství mizel a irští vojáci si začali 

stěžovat na malé platy, nedostatek zbraní, motorových vozidel a benzínu. Proto se až 

čtyři tisíce osm set z nich rozhodlo odejít z Éire do Severního Irska, v podstatě 

dezertovat, a zde narukovat k britským jednotkám.144          

Iry, kteří v průběhu války vstoupili do britského vojska nebo do zaměstnání ve 

Spojeném království, nevedly vždy pouze ekonomické poměry v Éire. Někteří Irové 

tímto způsobem hledali dobrodružství, pokračovali v rodinných tradicích nebo tak 

mohli učinit z určitého pocitu povinnosti. Přesto jsem ale přesvědčena, i kvůli tradiční 

ekonomické migraci z Éire, že ekonomické důvody hrály v jejich rozhodování roli 

největší. Bohužel konkrétní čísla, kolik lidí, mužů i žen, odešlo do Velké Británie za tím 

či oním účelem, nejsou k dispozici, jelikož chybí kvantitativní a kvalitativní výzkum, 

který by se této problematice věnoval. Předpokládá se však, že v britské armádě mohlo 

sloužit až sto padesát tisíc Irů z obou částí ostrova a že až šedesát tisíc obyvatel Éire 

mohlo během války ve Velké Británii pracovat.145 

Po válce se chovaly irské úřady a společnost vůči dobrovolníkům více než chladně, 

nová legislativa je dokonce na dobu sedmi let zbavila některých občanských práv, 

například jim zakazovala po dané období pracovat v jakýkoliv státních službách.146 De 

Valérova vláda je považovala za dezertéry, v případě, že přešli z irské armády do 

                                                 
143 Wood Ian S., Ireland during the Second World War, s. 77-81. 
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britské, anebo za nezodpovědné občany, kteří opustili svou zemi v době, kdy se jich 

mohla týkat mobilizace a kdy jejich nepřítomnost mohla způsobit problémy v případě 

vážného ohrožení státu.147 Proč irští politikové tento postoj zastávali, když irská 

historiografie naopak tuto skutečnost vyzdvihuje jako jeden z hlavních argumentů, že 

irská neutralita byla vůči Spojencům přátelská a že Velké Británii proto de facto 

vyhovovala? Vysvětlení lze snad najít v tom, že de Valéra a jeho vláda zastávali názor, 

že dobrovolníci a zaměstnanci v britském průmyslu svým jednáním porušili politiku 

státu, tedy neutralitu. Fakt, že dobrovolníci odešli do Velké Británie a tím jí pomohli v 

jejím válečném úsilí, nabízel totiž alternativu k vládní politice a morálnímu postoji Éire 

za druhé světové války. Kdyby se vláda k Irům v britských službách po válce chovala 

vstřícně, mohl být tento její postoj interpretován tak, že neutralita byla špatná a vládní 

představitelé si toho jsou vědomi. Aby de Valéra dokázal, že politika neutrality byla 

správným rozhodnutím, museli být dobrovolníci za svůj odchod potrestáni.148 

Opomenout nelze ani druhou skupinu Irů, tedy tu proněmecky orientovanou. 

Z předchozích kapitol je zřejmé, že členové IRA byli proněmečtí, avšak nebyli jediní, 

kdo si přál německé vítězství. Našli se i další obyvatelé Éire, kteří byli ochotni 

jakýmkoliv způsobem Velké Británii škodit. Jako příklad bych uvedla případ C. J. 

McGuinesse, vojáka irské armády, který v dubnu 1942 zaslal německému zastupitelství 

v Dublinu dopis, v němž uvedl, že je „dychtivý jakkoliv pomoci ve válce proti 

Británii“.149 Německému vyslanectví předal informace o irské armádě, dopis byl však 

irskou tajnou službou zachycen a McGuiness byl v červnu 1942 v tajném soudním 

řízení odsouzen na sedm let za vlastizradu.150 

Negativní roli sehráli proněmecky orientovaní Irové, kteří odešli do Německa. 

Většina z nich, například Francis Stuart, William Joyce, Susan Histon, John O’Reilly,151 

zde našla zaměstnání v propagandistickém rozhlasovém vysílání, které Berlín vysílal do 

Irska již od roku 1939. V tomto vysílání byly vyzdvihovány Hitlerovy vojenské 

úspěchy, byla napadána Velká Británie, pozitivně byl prezentován irský boj za 

                                                                                                                                               
146 Girvin Brian, De Valera’s Diplomatic Neutrality, zde s. 50.  
147 Wills Clair, That Neutral Island, s. 224 a 236.  
148 Roberts Geoffrey, Neutrality, Identity and the Challenge of Irish Volunteers, in: Keogh Dermot, 
O’Driscoll Mervyn, Ireland in World War Two, s. 274-284, zde s. 281-282.  
149 NAI, Match 30 from Department of Foreign Affairs, A 7/1, German Civilian Internees, kopie 
McGuinessova dopisu německému vyslanectví v Dublinu, 6. 4. 1942.  
150 AMZV ČR, LA-D, 76, 2593/dův/42, Situační zpráva z Dublinu, 8. 6. 1942 a 2839/dův/42, Situační 
zpráva z Dublinu, 22. 6. 1942.  
151 John O’Reilly je jedním z Irů, kteří byli v roce 1943 posláni do Éire jako němečtí špioni, již se ihned 
po svém výsadku vzdali irské policii.  
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nezávislost a jednotliví hlasatelé také připouštěli možnost sjednocení Irska v případě 

německého vítězství. Vysílání se neskládalo pouze z mluveného slova, ale jeho součástí 

byla i tradiční irská hudba, což přispělo k oblibě u posluchačů.152 Na tomto místě však 

nelze opomenout skutečnost, že v Éire nebyl rozhlasový přijímač běžně dostupným 

vybavením domácnosti a že německé vysílání bylo častější než vysílání irské.       

Zpočátku vysílali propagandu do Irska sami Němci, například profesor Ludwig 

Mühlhausen nebo Dr. Hans Hartmann, a to v irštině. Jediný Ir, který vysílal od počátku 

druhé světové války, byl William Joyce, zvaný Lord Haw-Haw, který se stal hlavním 

nacistickým propagátorem v anglickém jazyce.153 Jeho charakteristickými tématy byly 

antisemitismus a antikomunismus a předpokládá se, že ho mohlo poslouchat až šedesát 

tisíc Irů z celého ostrova. Joyce se narodil v roce 1906 v New Yorku anglické matce a 

irskému otci, dětství ale strávil v irském hrabství Galway. Na začátku dvacátých let 

odešel do Velké Británie, kde v roce 1932 vstoupil do Britské unie fašistů, fašistické 

strany založené Oswaldem Mosleym.154 V roce 1939 z ní byl vyloučen, a tak odešel do 

Německa, kam odjel na britský pas! V roce 1941 on a jeho žena Margaret přijali 

německé občanství. Po skončení války byl v Německu zajat britskými jednotkami a 

jako britský občan byl 3. ledna 1946 popraven za vlastizradu.155 Jeho tělo bylo v roce 

1976 převezeno z Velké Británie na hřbitov ve městě Galway.  

Dalším hlasatelem nacistické propagandy v anglickém jazyce byl Francis Stuart.156 

Do Německa odešel v roce 1940 původně jako kurýr IRA, ale v březnu 1942 začal 

pracovat v Redaktion-Irland, kde setrval do ledna 1944. Sám sebe označoval se za 

neutrála a k jeho hlavním tématům patřilo sjednocení Irska, přítomnost amerických 

jednotek v Severním Irsku a „irsko-německé přátelství“. V roce 1944 ukončil činnost 

kvůli požadavku rozšířit antisovětskou propagandu, sám totiž kromě Hitlera obdivoval i 

                                                 
152 O’Donoghue David, Berlin’s Irish Radio War, in: Keogh Dermot, O’Driscoll Mervyn, Ireland in 
World War Two, s. 93-106, zde s. 95.  
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neutralita 1941-1945.   



Bakalářská práce  

- 45 - 

Stalina a Sovětský svaz. Po skončení války byl zatčen, ale narozdíl od Joyce přicestoval 

do Německa na irský pas, a proto byl propuštěn.157 

Výše uvedené případy, ať již Irů, kteří pracovali ve Spojeném království nebo 

sloužili v britské armádě, či proněmecky orientovaných Irů, tvořily poměrně malý 

segment irské společnosti. Většina obyvatel Éire věřila, že neutralita je dobrou 

politikou, a o tom, co se skutečně dělo ve světě, měla pouze minimum informací 

(někteří, například Robert Fisk, dokonce přirovnávají tuto „neinformovanost“ k životu v 

Platónově jeskyni158). Vrchní političtí představitelé Éire prosazovali politiku, která 

spočívala v tom, že se Irové měli zabývat pouze Irskem a jeho problémy. Toho de 

Valéra skutečně dosáhl.159            

 

7. Historiografie a otázka irské neutrality  

V irské historiografii chybí komplexní zpracování otázky irské neutrality za druhé 

světové války, které by zahrnovalo veškerou problematiku, její komplikovanost, 

rozporuplnost a její protiklady. Po skončení války se po velmi dlouhou dobu 

nepochybovalo o tom, že neutralita byla nejlepším rozhodnutím a také že byla pro Éire 

nejprospěšnější politikou. Současně se ale irská obec historická musela určitým 

způsobem vyrovnat s výtkami Velké Británie, Spojených států a Sovětského svazu, 

které irský postoj za války kritizovaly – zejména to, že Éire nijak nepřispěla k porážce 

totalitního režimu Adolfa Hitlera a naopak že její politici ztěžovali pozice Spojencům, 

že Éire nepovolila Velké Británii používat strategicky důležité přístavy, že de Valéra 

kondoloval německému vyslanci v Dublinu k Hitlerově sebevraždě, že odsuzoval 

spojenecká rozhodnutí a jednání po skončení války a tak dále.  

Po prostudování relevantních materiálů a literatury jsem dospěla k domněnce, že 

skutečnost, že irská veřejnost byla přesvědčena o nutnosti a prospěšnosti neutrality na 

jedné straně, a odpor Spojenců k této politice na straně druhé, vedly irské historiky, 

novináře a politiky k jisté autocenzuře (dle mého názoru se dokonce dá mluvit o vzniku 

jistého společenského komplexu), která se projevovala tím, že v jejich pracích, článcích 

nebo projevech převládal jakýsi apologetický charakter. Byly, a často stále jsou, 

vyzdvihovány kladné aspekty neutrality jako například vstup tisíců Irů do britské 
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armády, výměna informací mezi irskými a britskými tajnými službami, lepší zacházení 

se spojeneckými zajatci a tak podobně. Představa, že neutrální postoj za války byl 

správný, se během let zakotvila v irské společnosti jako určité neomylné dogma. Tento 

přístup se začal pozvolna měnit až v osmdesátých a devadesátých letech, se současnou 

tendencí nahlížet na neutralitu kritickým způsobem.160 

Podle historika Geoffreyho Robertse vnikly v Éire po roce 1945, pozdější Irské 

republice, dva základní modely přístupu k politice praktikované za druhé světové války. 

Roberts nazývá první model „tradiční vyprávění“ a druhý pak „tradiční vysvětlení“. Oba 

přístupy jsou si velmi podobné a zdůrazňují pomoc, kterou Éire poskytla během války 

Spojencům. První přístup považuje neutralitu za pragmatické rozhodnutí a zdůrazňuje, 

že irská jednání a činy byly pro-spojenecky orientované. Druhý přístup představil tezi, 

že to byly příznivé okolnosti, které umožnily vyhlásit neutralitu, a opět že Éire za války 

Spojencům pomohla, ale vzhledem k závažnosti mezinárodní situace k tomu měla, 

podle těchto autorů, omezené možnosti.161 

První přístup, tzv. tradiční vyprávění, akcentuje několik skutečností a událostí, a sice 

že neutralita byla nejrozumnějším rozhodnutím, jelikož uchránila Iry před útrapami 

války a potvrdila suverenitu země, a rovněž že neutralita byla ke Spojencům 

benevolentní. Dále uvádí, že neutralita byla podporována celou společností a že kdyby 

de Valéra souhlasil se vstupem do války po boku Velké Británie, vedlo by toto 

rozhodnutí k občanské válce,162 což by, vzhledem k předchozí zkušenosti, nebylo pro 

Éire dobré.163  

Zakladatelem tohoto modelu interpretace irské neutrality za druhé světové války, dle 

mého názoru zcela nekritického, byl editor The Irish Times Robert Bertie Smylie. Ve 

svém článku Unneutral Neutral Éire z roku 1946, psaným pro angloamerickou 

veřejnost, poprvé představil domněnku, že neutralita byla vlastně pro Spojence 

výhodná, že Éire rozhodně více posloužila válečnému úsilí britského premiéra a 

amerického prezidenta jako neutrální stát, než by tak učinila jako člen vojenské aliance. 

Své argumenty opíral o tvrzení, že kdyby de Valéra souhlasil se vstupem do války, 

                                                 
160 V devadesátých letech se začal měnit i postoj vládních představitelů, v roce 1995 byl v Irské republice 
postaven pomník irským dobrovolníkům, kteří vstoupili do britského vojska a tím pomohli bojovat proti 
nacistickému režimu Adolfa Hitlera.  
161 Roberts Geoffrey, Three Narratives of Neutrality: Historians and Ireland’s War, in: Girvin Brian, 
Roberts Geoffrey (eds.), Ireland and the Second World War, Politics, Society and Remembrance, Dublin, 
Four Courts Press 2000, s. 165-179, zde s. 179.  
162 Občanská válka v Irské svobodném státě se odehrávala v období mezi červnem 1922 a květnem 1923 
mezi příznivci a odpůrci Anglo-irské dohody. Skončila převahou jejích příznivců.  
163 Roberts Geoffrey, Three Narratives of Neutrality, s. 165-166. 



Bakalářská práce  

- 47 - 

musela by Velká Británie Irsku poskytnout větší ochranu a musela by sem také poslat 

ozbrojené jednotky, které by byly schopny ostrov v případě útoku bránit. Smylie dále 

tvrdil, že neutralita měla své kořeny hluboko v historii a prokázala, že Irsko bylo po 

sedmi stech letech „utlačování“ konečně svobodné.164 Jako první také vyzdvihoval 

množství Irů, kteří odešli do britských služeb – ať již vstoupili do britské armády nebo 

ve Velké Británii nalezli zaměstnání.165 

Tento přístup dominuje v historických pracích, médiích, politice i obecném 

veřejném mínění. Nepřipouští alternativní výklady irské neutrality, opomíjí skutečnost, 

že Éire v řadě případů byla benevolentní ke Spojencům nikoliv z důvodu charakteru 

zvolené politiky, ale následkem nátlaku, který byl na irské politiky vyvíjen (například 

v případě propuštění spojeneckých zajatců v roce 1944) a mnohokrát žádostem Velké 

Británie a Spojených států vůbec vstříc nevyšla (například požadavek záruky, že 

nacistickým zločincům neposkytne azyl). Dále opomíjí skutečnost, že mnoho Irů 

vstoupilo do britské armády z důvodů ekonomických a nikoliv z přesvědčení, že Adolf 

Hitler byl „antikrist“.166                

Druhý přístup, tzv. tradiční vysvětlení, také tvrdí, že neutralita byla nutná a že z ní 

měla užitek nejen Éire, ale i Spojenci. Na rozdíl od předchozího modelu ale klade důraz 

na podmínky, které jí umožnily praktikovat neutralitu během druhé světové války 

(kupříkladu návrat přístavů Cobh, Berehaven a Lough Swilly do irských rukou, 

německý útok na Sovětský svaz, skutečnost, že Éire nikdy nebyla napadena a další), a 

dále se snaží detailně popsat irsko-spojeneckou spolupráci v letech 1939-1945. Tato 

interpretace se objevila v sedmdesátých letech a mezi její zastánce patří například Tim 

Pat Coogan, který dospěl k závěru, že irská neutralita byla vůči Spojencům přátelská již 

z toho důvodu, že de Valéra nedovolil, aby Éire nějakým způsobem pomohla státům 

Osy; Joseph Carroll, který zdůrazňoval, že žádný stát nevstoupil do války čistě 

z morálních důvodů, a Dermot Keogh, který tvrdí, že neutralita Éire byla pro-

spojenecky orientována, jelikož její političtí představitelé sdíleli západní demokratické 

hodnoty.167 

Ani tento přístup nelze považovat za zcela objektivní, protože nepřipouští, že určitá 

benevolence vůči Velké Británii a Spojeným státům mohla být zapříčiněna tím, že se 

                                                 
164 Smylie Robert Bertie, Unneutral Neutral Ireland, Foreign Affairs, Vol. 24, 1946, No. 2, s. 317-326, 
zde s. 321-322 a 324-325   
165 Roberts Geoffrey, Neutrality, Identity and the Challenge of Irish Volunteers, s. 280.  
166 Smylie Robert Bertie, Unneutral Neutral Ireland, zde s. 319.  
167 Roberts Geoffrey, Three Narratives of Neutrality, s. 167-172. 
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Éire nacházela ve spojenecké sféře vlivu, a proto se musela určitým způsobem vyrovnat 

s britským a americkým nátlakem. Problémové je také tvrzení Dermota Keogha, že Éire 

pomáhala Spojencům z důvodu podpory demokracie. Není totiž jisté, zda de Valéra a 

další irští politikové skutečně během války tento pro-demokratický postoj přijali a zda 

hrál nějakou roli v rozhodování irské politické elity.168 Skutečnost, že se irští politikové 

morálně zcela distancovali od věci Spojenců, dle mého názoru, pro tento argument také 

příliš nesvědčí. 

Mladší, poválečná, generace irských historiků, kterou představují zejména Brian 

Girvin a Geoffrey Roberts, se snaží na neutralitu pohlížet kriticky, tento pohled však 

zatím nepřevládá. Existují ještě dva méně důležité přístupy k otázce irské neutrality za 

druhé světové války. Jeden z nich je proti neutralitě a zastávají ho zejména obdivovatelé 

poslance Fine Gael Jamese Dillona,169 druhý pak neutralitu příliš chválí a tvrdí, že její 

skutečná povaha se teprve v budoucnosti ukáže. Ani jeden z těchto směrů ale nemá 

kvůli své možné spekulativnosti v současném historickém diskursu příliš místa. V irské 

historiografii však existují další nezodpovězené otázky, které je potřeba ještě probádat, 

například je nutné provést výzkum, kolik Irů odešlo do Velké Británie a zda Irové 

sehráli nějakou roli, a případně jakou, v Německem okupované Evropě, ve Vichy, jižní 

Americe, Itálii, Španělsku nebo Portugalsku.170            

 

8. Závěr 

Období druhé světové války bylo nesmírně důležité pro historii každého státu. Pro 

Éire, dnešní Irskou republiku, mělo ale také velmi významné symbolické hodnoty – její 

politikové jednali poprvé ve svých dějinách zcela samostatně a neohlíželi se na potřeby 

svého silnějšího východního souseda, Velké Británie. Byli přesvědčeni, že 

k neutrálnímu stanovisku ve válce mají plné právo a toto právo se rozhodli bránit za 

každou cenu. 

Politikové, kteří byli u moci v září 1939, zejména tedy Eamon de Valéra, byli často 

velmi silnými nacionalisty, mnozí z nich dokonce aktivně bojovali se zbraní v ruce proti 

Velké Británii, a ve třicátých letech jako svůj hlavní cíl viděli posilování irské 

suverenity. Když byla v Evropě v září 1939 rozpoutána válka, de Valéra vyhlásil 

                                                 
168 Roberts Geoffrey, Three Narratives of Neutrality, s. 169.  
169 Roberts Geoffrey, Three Narratives of Neutrality, s. 175.  
170 O’Driscoll Mervyn, Concluding thoughts, in Keogh Dermot, O’Driscoll Mervyn, Ireland in World 
War Two, s. 285-293, zde s. 290-291.  
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neutralitu, neviděl totiž důvod, proč by Éire měla bojovat za stát, který není vlastí jejích 

obyvatel a který Irsko po staletí „utlačoval“ a svou přítomností v Severním Irsku stále 

„utlačuje“. Dle mého názoru chtěl de Valéra tímto ostentativním postojem dokázat 

britskému vedení, že Éire je samostatná, na Velké Británii nezávislá a může praktikovat 

takovou politiku, která je pro ni nejlepší a nejvýhodnější.  

Na rozdíl od irských historiků, kteří tvrdí, že neutralita za druhé světové války byla 

pro-spojenecky orientovaná, se domnívám, že přesnější je definovat irskou neutralitu 

jako striktní. De Valéra se totiž od začátku až do konce války snažil chovat k oběma 

válčícím stranám stejným způsobem, patrně i proto, že mezi nimi příliš nerozlišoval. 

Sám mohl vnímat Velkou Británii jako agresora, který nyní odsuzuje to, co sám po 

staletí praktikoval v Irsku.  

Nechci také v žádném případě podceňovat pomoc, kterou Éire nebo Irové poskytli 

Velké Británii. Vstup do armády, práce v průmyslu a nemocnicích, výměna informací 

mezi tajnými službami, liberálnější interpretace neoperačních letů a tak dále, byly jistě 

velmi užitečné, ale zároveň to byla poměrně malá pomoc ve srovnáním s tím, co Velká 

Británie skutečně potřebovala. Dále se také domnívám, že pomoc, která přišla ze strany 

de Valérovy vlády, byla spíše dána skutečností, že se Éire nacházela – už vzhledem ke 

své geografické poloze – ve spojenecké sféře vlivu, než že by tak de Valérova vláda 

činila ze svého vlastního přesvědčení. 

Irská neutralita byla zpočátku války ohrožována samotnými Iry – členy IRA, kteří 

byli v kontaktu s německou tajnou službou Abwehr, jež do Éire v průběhu války vyslala 

nejméně dvanáct špionů. De Valérovi se však s pomocí tvrdých opatření, zavedených 

nouzovou legislativou, podařilo IRA zahnat do defenzivy, a němečtí agenti byli 

postupně odhalováni a internováni. Éire byla nejvíce ohrožena v období od května 1940 

do června 1941, kdy na ni byl vyvíjen tlak jak ze strany britské, tak německé. I když si 

to Irové nechtěli připouštět, reálnější nebezpečí hrozilo z Německa, které určitou dobu 

uvažovalo o využití Irska jako zadních vrátek do Velké Británie. S německým útokem 

na Sovětský svaz v červnu 1941 ale v Éire nastal relativní klid trvající až do konce 

války. 

Politika de Valérovy vlády za druhé světové války měla několik zajímavých 

důsledků. Došlo k posílení národní suverenity a identity a samostatné jednání v letech 

1939 až 1945 usnadnilo Éire vyhlásit úplnou nezávislost na Velké Británii a vystoupit 

z britského Commonwealthu v roce 1949. Zároveň ale tato politika vedla ke vzniku 

společenského komplexu, který byl dlouho charakteristický potřebou hájit de Valéru a 
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jeho činy jako jediné možné a správné. Dále skutečnost, že Éire zůstala na rozdíl od 

Severního Irska neutrální, posílila rozdělení ostrova. Odlišný vývoj a postoj v těchto 

klíčových letech nemohl vést ani k ničemu jinému. A v neposlední řadě striktní irské 

neutrální stanovisko vedlo k izolaci Éire na mezinárodní scéně, která trvala až do 

šedesátých let. 

Během druhé světové války také vznikl mýtus o tom, že Éire pomáhala Německu, 

zažité je zejména tvrzení, že nechávala tankovat německé ponorky ve svých přístavech. 

Od počátku války vyvíjela Velká Británie na irské politiky velmi silný tlak, aby jí 

umožnili využívat strategicky důležité přístavy Lough Swilly, Berehaven a Cobh na 

obranu proti německým ponorkovým útokům. De Valéra ale neústupně trval na 

neutralitě a veškeré požadavky Velké Británie, i za cenu odmítnutí návrhu sjednotit 

ostrov, zavrhl. De Valérovo tvrdohlavé jednání a obavy britské vlády se musely určitým 

způsobem projevit v dobovém tisku. Od roku 1940 se proto v britském a americkém 

tisku začaly objevovat zprávy o kolaboraci Éire se státy Osy, na velkou většinu výroků 

novinářů se ovšem již zapomnělo. V živé paměti zůstalo pouze to, že německé ponorky 

tankovaly v irských přístavech. To bylo však kvůli pozorování pobřeží a nedostatku 

benzínu a nafty v Éire nepravděpodobné. Jsem přesvědčena, že kdyby se tak skutečně 

dělo, britský premiér Winston Churchill by určitým způsobem zasáhl a nedovolil by 

britským společnostem dodávat Éire palivo, pokud by bylo využíváno nepřítelem. Ke 

vzniku tohoto mýtu svým jednáním velmi přispěl sám de Valéra, a to zejména svou 

kondolencí k Hitlerově sebevraždě a svým chováním po skončení války vůbec.  

Ve své práci jsem nechtěla postupovat stejným způsobem jako starší irská 

historiografie, snažila jsem se zachovat si nestranný náhled a situaci v Éire za druhé 

světové války analyzovat objektivním způsobem. Samozřejmě ale výsledky svého 

bádání nepřeceňuji, jsem si vědoma některých nedostatků, a to zejména neznalosti 

všech pramenů a skutečnosti, že vycházím z materiálů pocházejících většinou z Irského 

národního archivu nebo od irských historiků a nikoliv od dalších zúčastněných stran. 

Také jsem si vědoma, že mnoho otázek zůstává nezodpovězeno, zejména tedy nakolik 

reálná byla invaze Éire z britské strany v roce 1940 a zda britský premiér Winston 

Churchill nakonec informoval Eamona de Valéru o plánované invazi do západní Francie 

v červnu 1944 či nikoliv.             

Během druhé světové války Eamona de Valéru zajímaly pouze otázky, které se 

bezprostředně týkaly Éire a její nezávislosti. Byl přesvědčen, že vše, co dělá, dělá pro 

Irsko. Vyhnout se válce za každou cenu definoval jako irský národní zájem. Je otázkou, 
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zda by jiný politik, pokud by stál v čele státu místo Eamona de Valéry, definoval irský 

národní zájem stejným způsobem 

 

Résumé 

 Politici, kteří byli u moci v roce 1939, byli silnými nacionalisty a vyhlášení 

neutrality bylo logickým důsledkem jejich politiky ve třicátých letech. Eamon de Valéra 

se snažil praktikovat neutralitu striktní, ale vzhledem ke skutečnosti, že se Éire 

nacházela ve spojenecké sféře vlivu, byl v řadě případů nucen přistoupit na určitou 

pomoc Velké Británii. Tvrzení, že německé ponorky tankovaly v irských přístavech, je 

součástí mýtu o irské neutralitě za druhé světové války a nezakládá se na věrohodných 

argumentech. Dle mého názoru irská politika v letech 1939-1945 vedla ke vzniku 

společenského komplexu, který je nyní pomalu postupně odbouráván. Během druhé 

světové války se Eamon de Valéra, který definoval irský národní zájem jako vyhnout se 

válce za každou cenu, zajímal pouze o otázky, které se nějakým způsobem přímo nebo 

nepřímo dotýkaly nezávislosti jeho země a podle toho také jednal.    

 

Résumé 

 Politicians who were in power in Éire in September 1939, especially Eamon de 

Valéra, were very ardent nationalists, and the declaration of neutrality was a logical step 

in the historical development of the country. They did not see any reason why they 

should fight for a country that used to “oppress” their nation and, indeed, that “was still 

oppressing” them by its presence in Northern Ireland. De Valéra decided to put into 

practice a policy that he thought would be best for both his country and people.  

 I am convinced that de Valéra intended Irish neutrality to be strictly neutral, 

although,   in practice, he was sometimes obliged to take decisions that benefited the 

Allies, but not the Axis Powers, as the myth has it. It is my opinion, however, that the 

help given to the Allies was not done because Irish politicians had any desire to support 

the war aims of Great Britain, but because Ireland found itself within the sphere of 

influence of the Allies.  

I do not want to marginalize the help Eire gave to Great Britain but, in this 

context, a major distinction between the state and the Irish people themselves must be 

made, since, according to de Valéra, those Irish people who left Ireland for Great 
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Britain during the war broke his policy of neutrality. Irish historiography is wrong in not 

making this distinction clear and in also using the case of Irish emigration to Britain as 

one of its main arguments in demonstrating that Éire was pro-Allies. 

Éire’s policy during the war years had many interesting implications. It 

facilitated the declaration of an independent republic in 1949, and, because of the great 

difference between the stance taken by Éire and that taken by Northern Ireland, the 

division of the island was reinforced. Also, and this is very important, de Valéra’s 

actions, especially his offering of condolences to the German minister in Dublin in May 

1945, led to the formation of a particular psychological complex in Irish society, where, 

for nearly four decades, few doubted that de Valéra’s policy was the best and only 

possible policy for Eire to have taken at the time. This complex is expressed in older 

Irish historiography, and in older Irish historical discourse, in its highlighting of the 

positive aspects of neutrality, and, indeed, it still remains even today in the minds of 

ordinary people. Irish historiography only started to change in this regard in the past 

couple of years.    

During the Second World War Eamon de Valéra cared only about matters that 

affected Ireland. He was convinced that everything he had done and was still doing was 

good for his country. He defined staying out of the war as in the Irish national interest. 

A question worth speculating on is whether, if someone else had been taoiseach at the 

time instead of him, the Irish national interest would have been defined in quite the 

same way.    
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