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Anotace 

Druhá světová válka znamená zlom v dějinách každého státu. Irsko, respektive dvacet šest 
hrabství se statusem dominia, praktikovalo mezi roky 1939 až 1945 politiku neutrality, ta 
je objektem našeho zkoumání. Během válečných let a po jejich skončení se vypěstovalo 
několik mýtů o neutralitě Irska, ať již ten, že Irové v průběhu války stranili nacistickému 
Německu, nebo ten, že dobrovolně a aktivně pomáhali Velké Británii v jejím válečném úsilí. 
Cílem této rigorózní práce je zjistit, jaká byla neutralita Irska v letech druhé světové války 
doopravdy. Z toho důvodu jsou analyzovány jak vnější, tak i vnitřní podmínky irského 
státu, které mohly podobu zvolené politiky ovlivnit, ne-li dokonce předurčit. Zároveň není 
opomenuta role jednotlivce, v našem případě tedy Eamona de Valéry, v celém procesu.  

 

Klíčová slova: Irsko, Velká Británie, Německo, Spojené státy, neutralita, národní zájem, 
jednotlivec  

 

Annotation 

The Second World War is a watershed in modern history from which no state was 
immune. Ireland, or, if so wished the twenty-six counties with its British dominion status, 
pursued a policy of neutrality throughout the conflict. It is this policy of neutrality, and its 
Irish interpretation, that we have chosen as the object of our analysis. During the war 
years and after, various myths concerning the Irish policy of neutrality came into being, 
One such myth, for instance, is that Ireland was pro-German; another that Ireland 
deliberately and actively helped Great Britain. The aim of this doctoral thesis is to uncover 
what Irish neutrality meant in reality. For this reason, the prevailing conditions, both 
external and internal are examined, inasmuch as such conditions not only influenced the 
form Irish neutrality took but even predetermined its existence. At the same time, the role 
of the individual in the whole process, in our case pre-eminently that of Eamon de Valéra, 
is not overlooked.  

 

Key words: Ireland, Great Britain, Germany, the United States, neutrality, national 
interest, individual     
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ÚVOD 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY  IRSKÉ NEUTRALITY  

Irská zahraniční politika v letech druhé světové války byla nejen velmi komplikovaná, 

komplexní, ale také notně nejednoznačná. Z toho důvodu bude vždy nutné tento úsek irských 

dějin zkoumat - hledat nové perspektivy, jak k problému přistupovat, pokládat si další otázky 

a formulovat nové odpovědi. Irská neutralita je, stejně jako kupříkladu švédská nebo 

švýcarská, obklopena nejrůznějšími mýty, a to nejen v samotném Irsku, ale také v těch 

zemích, jež byly přímými aktéry ve světovém konfliktu z let 1939 až 1945. Irský ministerský 

předseda Eamon de Valéra přispěl svými činy, z nichž nejkontroverznější byla kondolence 

k Hitlerově smrti v květnu 1945, k vytvoření mýtu o proněmecky nakloněné neutralitě Irska. 

Tomu samozřejmě napomohl i postoj Spojenců, kteří tento typ zahraniční politiky odsuzovali 

– považovali jej za naprosto nesprávný. John Foster Dulles v roce 1956 například k dané 

problematice uvedl, že „[neutralita] je nemorální a krátkozraké jednání“.1 V samotném Irsku je 

pak situace ještě o mnoho složitější. Irové žili během války v domnění, že jejich neutralita byla 

striktně nestranná, což přispělo k tomu, že ji i dnes značná část irské populace stále chápe 

jako cosi „morálně nadřazeného“.2 Irská historická obec na rozdíl od „běžných“ obyvatel země 

k dispozici prameny má a jednání Irska během války interpretuje jako jasně probritské s tím, 

že Irové svým přístupem aktivně přispěli k boji proti nacismu, respektive fašismu.  

 Irští politikové vyhlásili neutralitu pouhý jeden den poté, co hitlerovské Německo svým 

útokem na Polsko rozpoutalo druhou světovou válku. Irsko tak učinilo jako jediné britské 

dominium a svou neutralitu dokázalo praktikovat, k překvapení mnohých, až do samotného 

konce války. Pro Spojené království to znamenalo značné strategické problémy vzhledem 

ke geografické pozici Irska – to se nachází v nejzápadnějším koutě Evropy, podél pomyslných 

hranic s Velkou Británií, a je ze tří stran omýváno Atlantickým oceánem. Během druhé 

světové války to bylo poprvé v moderních britských dějinách, kdy královské námořnictvo 

nemohlo v otázce vlastní obrany počítat s vojenskými základnami na území sousedního 

                                                             
1 Citováno dle: Wylie, Neville (ed.), European Neutrals & Non-Belligerents during the Second World War 
(Cambridge: CUP, 2002), s. 1.  
2 Ó Drisceoil, Donal, Censorship in Ireland, Neutrality, Politics and Society (Cork: Cork University Press, 
1996), p. 7. 
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ostrova. Proč se ale představitelé Irska k takovému rozhodnutí odhodlali? Problematiku irské 

neutrality nelze pochopit, aniž bychom přihlédli k dědictví špatných anglo-irských, respektive 

britsko-irských, vztahů. Země byla po staletí pod nadvládou Velké Británie, které 

představitelé irského nacionalismu vyčítali chudobu země a utrpení obyvatel. Ovšemže 

nikoliv vždy zcela neoprávněně.  

 Eamon de Valéra, jenž stál od roku 1932 v čele irského státu, byl zarytým nacionalistou. 

Mládí strávil v prostředí republikánského nacionalismu a aktivně se zúčastnil „boje za 

nezávislost“. Razantně také odmítal smlouvu z roku 1921, která jedné části Irska udělila 

status dominia a druhou ponechala jako integrální součást Spojeného království. Nicméně 

když se de Valéra stal taoiseachem, vůdcem, pochopil, že podmínky vrcholné politiky jsou jiné 

než to, co znal z dřívějších let. Uměl se však výborně adaptovat, využíval slabosti Velké 

Británie ve třicátých letech a postupně ústavními prostředky posiloval samostatnost a 

nezávislost své země. Jeho největším úspěchem v této době bylo, že v dubnu 1938 dostal pod 

svou správu přístavy Lough Swilly, Cobh (Queenstown) a Berehaven, které podle první 

britsko-irské smlouvy spadaly pod britskou admiralitu. Tímto získal i plnou suverenitu nad 

irskou zahraniční politikou a byl to ve svém důsledku právě tento krok, který dovolil irské 

vládě vyhlásit dříve pouze hypoteticky možnou neutralitu ve druhé světové válce.       

 Před počátkem války ale de Valéra nedokázal splnit vše, co sliboval před svým nástupem 

k moci. Irsko bylo i nadále velmi chudou zemědělskou zemí, která byla v otázce exportu z více 

jak devadesáti procent závislá na sousední Velké Británii. Stejně tak se mu nepodařilo vyřešit 

problém obrovské nezaměstnanosti, jež se pak během válečných let ještě zvyšovala. Nejvíce 

byl však viněn z toho, že se mu nepodařilo sjednotit obě části ostrova v jeden nezávislý celek. 

Všechny tyto faktory vyvolávaly nespokojenost u určitých skupin irského obyvatelstva, 

zejména tedy mezi členy Irské republikánské armády (IRA), kteří proto začali usilovat o 

konec vlády de Valérovy strany a kteří i z toho důvodu spolupracovali s německou tajnou 

službou Abwehr. To samozřejmě znamenalo pro Irsko v letech 1939 až 1945 značnou 

bezpečnostní hrozbu.  

 O Irsko se během války pochopitelně zajímaly oba znepřátelené tábory, ale vzhledem 

ke geografické pozici Irska a jeho ekonomické propojenosti s Velkou Británií je jasné, že 

zájem obou válčících stran o tento malý ostrov v Atlantiku byl více než asymetrický. Zvýšenou 
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míru zájmu o Irsko vždy odrážel vývoj ve válce a posun těžiště bojů – nejintenzivnější byl 

mezi dubnem 1940 a červnem 1941, kdy se bojovalo přímo u břehů Velké Británie, a znovu 

pak v první polovině roku 1944 při přípravách Spojenců na vylodění v Normandii v rámci 

operace Overlord. Spojené království vnímalo neutralitu sousedního ostrova po celou dobu 

války především v kontextu defenzivním, Německo naopak v  ofenzivním. De Valéra se proto 

opakovaně bál invaze jedné i druhé strany a v průběhu celého válečného období se snažil 

představitele obou znesvářených táborů přesvědčit o tom, že se jim útok na Irsko v žádném 

případě nevyplatí. Úspěšně. 

 Cílem této rigorózní práce není popsat prostý výklad událostí, tedy „kdy a kde se co 

stalo“ a „kdo co udělal“, ale nalézt odpověď na otázky, „proč se události odehráhaly“ a „proč 

se odehrály zrovna takovýmto způsobem“. Práce je tedy historickou analýzou fenoménu 

neutrality Irska v letech 1939 až 1945. Svým přístupem se snaží přispět k historickému 

poznání tím, že demytizuje příčiny a průběh irské neutrality v době druhé světové války. 

Jednotlivé aktéry ani jejich činy však nijak nehodnotí. Práce vychází z předpokladu, že de 

Valéra přijímal svá rozhodnutí v rámci určitého kontextu a na základě informací, které měl k 

dispozici. Nemohl jednat bez ohledu na okolnosti, které s sebou přináší nejen mezinárodní, 

ale také domácí podmínky, nebo naopak, které s sebou přináší nejen podmínky domácí, ale 

rovněž mezinárodní. Podle toho de Valéra také definoval národní zájem státu zůstat mimo 

válku, a to za každou cenu. Jednak chtěl ušetřit zemi hrůz, které obnáší účast ve válce, a 

jednak chtěl zabránit dalšímu konfliktu ve společnosti, který mohl přerůst třeba i v občanské 

nepokoje. To vše také ovlivnilo skutečnost, že irská neutralita v časech druhé světové války 

byla značně flexibilní, pokud jde o balancování mezi požadavky Spojenců a zemí Osy, a 

zároveň velmi rigidní, co se týče důvodů jejího praktikování a trvání irských politiků na ní. Její 

samotná podoba pak byla předurčena právě vnitřními a vnějšími determinantami, jež budou 

v práci zkoumány a dle mého přesvědčení působí zároveň, i když samozřejmě ne vždy se 

stejnou intenzitou.            

 Jedním z hlavních záměrů této rigorózní práce je zjistit, z jakého důvodu irští politikové 

neutralitu v září 1939 vyhlásili a jak to bylo vůbec možné, vezme-li se v úvahu členství Irska 

v britském Commonwealthu. Hlavní cíl však leží v něčem zcela jiném. Zajímá mě, jak vypadala 

irská neutralita během válečných let a co udávalo její charakter. Vzhledem k různým mýtům, 
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které jsou zakořeněny nejen ve společnosti, ale také v irské historiografii, je rovněž nutné 

uvést několik aspektů na pravou míru. Zejména je třeba polemizovat s tvrzením irských 

historiků, že Irsko na základě přesvědčení svých čelních představitelů aktivně přispělo v boji 

proti nacismu. Lze se domnívat, že irské politiky ideologické členění války spíše nezajímalo. 

Záleželo jim především na jejich vlastní zemi, kterou nechtěli zatáhnout do konfliktu jen 

proto, že sousední Velká Británie byla ve válečném stavu. Ovšem neutralita nebyla pouhou 

neúčastí ve válce. Irským politikům umožnila demonstrovat bývalému vládci, že Irsko je 

suverénní a nezávislý stát a že není na Velké Británii, aby mu určovala jeho místo ve 

světovém společenství. Na druhou stranu ale bylo Irsko na Spojeném království až příliš 

závislé a také se nacházelo v jeho obranném perimetru. Z toho důvodu se budu snažit v této 

práci dokázat, že Irsko nemohlo jednat jinak, než že muselo v některých oblastech, které se 

však přímo nedotýkaly jeho suverenity, brát „určitý ohled“ na svého východního souseda. 

 Dříve než vysvětlíme metodologický přístup a teoretické vymezení práce, je nutné 

objasnit ještě několik pojmů, se kterými je v textu operováno. Termín „Irsko“ se vztahuje 

pouze na dvacet šest hrabství, která v roce 1921 získala status dominia, dnes tvoří Irskou 

republiku a během druhé světové války praktikovala politiku neutrality. Je-li termín použit 

pro celý ostrov, je na tuto skutečnost čtenář náležitě upozorněn. Pro tu část ostrova, jež 

zůstala integrální součástí Velké Británie, používám termín „Severní Irsko“, případně „Ulster“. 

V textu sice užívám termíny jako Irsko, Velká Británie, Německo, Spojené státy americké atd., 

nicméně pod těmito pojmy nevidím samotné země, ale jejich čelní představitele, kteří byli ve 

zkoumané době u moci – jsem přesvědčena, že samotné státy nejsou nikdy aktéry 

v mezinárodní aréně a nemohou proto přijímat rozhodnutí. V textu rovněž používám termín 

taoiseach, což v českém překladu znamená cosi jako vůdce. Jedná se o dodnes platný titul 

irského ministerského předsedy. 

 V neposlední řadě je také nezbytné představit hlavní postavy. Tou nejdůležitější je 

pochopitelně irský taoiseach a autor irské neutrality Eamon de Valéra (1882-1975). Tento 

muž se narodil v New Yorku irské matce a španělskému otci, nicméně od roku 1885 byl 

vychováván v Irsku. Vystudoval matematiku, ale předmět vyučoval jen velmi krátce. Aktivně 

se zapojil do irského hnutí za nezávislost – v roce 1916 se zúčastnil Velikonočního povstání, 

za což byl dokonce odsouzen k smrti, před kterou ho zachránilo pouze jeho druhé, americké, 
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občanství. Později, v letech 1919-1921, byl v čele politického křídla ozbrojeného hnutí, jež 

usilovalo o samostatnost země. Jak již bylo řečeno, nesouhlasil s britsko-irskou smlouvou 

z roku 1921. Po následném neúspěchu republikánů v občanské válce se na nějaký čas stáhl 

z politického života. V roce 1926 však založil svou vlastní politickou stranu Fianna Fáil 

(Vojáci osudu), která šest let před jeho nástupem k moci praktikovala politiku pasivní 

rezistence. V letech 1932 až 1948 byl de Valéra nejen předsedou vlády, ale také ministrem 

zahraničních věcí. Později, v letech 1951-1954 a 1957-1959, vedl také vlády zcela nezávislé 

Irské republiky. Od roku 1959 do roku 1973 pak ještě vykonával funkci prezidenta Irské 

republiky.  

 Jeho nejbližším spolupracovníkem v době druhé světové války i před ní byl Joseph 

Patrick Walshe (1886-1956). Ten byl mužem „číslo dvě“ na ministerstvu zahraničních věcí a 

byl znám pro své protibritské postoje. Další důležitou osobou byl Frederick Boland (1904-

1985), pracoval jako Walshův zástupce na ministerstvu zahraničních věcí. Mezi de Valérovy 

blízké spolupracovníky patřil ještě Frank Aiken (1898-1983), který v době druhé světové 

války odpovídal za resort obrany, na starosti měl také cenzuru. Důležité je rovněž zmínit 

jména irských diplomatických zástupců v pro nás nejdůležitějších zemích, které byly ve 

válečném stavu. Irsko v Londýně zastupoval John W. Dulanty (1881-1955), v Berlíně to byl 

William Warnock (1911-1986) a ve Washingtonu pak Robert Brennan (1881-1964).3  

 Důležití jsou též i hlavní diplomatičtí zástupci válčících stran v Dublinu, jelikož jejich 

postoje a chování mnohdy ovlivnily jednání Eamona de Valéry. Nacistické Německo v letech 

1937až1945 reprezentoval Eduard Hempel (1887-1972). Jednalo se o profesionálního 

diplomata „staré školy“, který z kariérních důvodů vstoupil do NSDAP. Během války 

několikrát zaslal do Říše informace špionážního charakteru, přesto byl de Valérovým 

oblíbencem – právě pro způsob, jakým s irskou stranou jednal.4 Představitelem britské 

koruny v Irsku byl John Maffey (později Lord Rugby; 1877-1969). Ten pobýval v Dublinu 

mezi roky 1939 až 1949 a i on udržoval s irským taoiseachem spíše přátelské vztahy. F. D. 

Roosevelt pak za Spojené státy do Dublinu vyslal Davida Graye (1870-1968), jenž byl 

původním povoláním právník a novinář. V Irsku pobýval mezi roky 1940 až 1947. Od počátku 

                                                             
3 DIFP, Vol. VI, 1939-1941 (Dublin: Royal Irish Academy, 2008), s.  XXIII, XXV, XXXII. 
4 Duggan, John P., Neutral Ireland and the Third Reich (Dublin: The Lilliput Press, 1989), s. XIII-XV. 
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války irskou neutralitu tvrdě odsuzoval a v žádném případě nepatřil k de Valérovým 

oblíbencům, dokonce spíše naopak.5             

 

METODOLOGIE, TEORETICKÉ VYMEZENÍ A PRACOVNÍ POSTUP  

Téma irské neutrality za druhé světové války nelze zkoumat pouze z hlediska politických a 

diplomatických dějin. Pro její komplexní pochopení není možné ponechat stranou vnitřní 

podmínky a procesy. Jak zdůrazňuje například John Tosh, politické dějiny potřebují více než 

jakákoliv jiná historická disciplína zapojit do svých interpretací i poznatky ze sociálních a 

ekonomických dějin.6 Tato rigorózní práce se tedy proto nesoustředí jenom na zahraniční 

politiku Irska v letech 1939-1945, ale také zvažuje ekonomické a sociální faktory, které mohly 

podobu irské neutrality ovlivnit. Dále se nesmí zapomínat na to, jak upozorňuje Charles Tilly, 

že počáteční podmínky jsou vnímány jako nesmírně důležité pro vývoj určitého politického 

fenoménu. Jejich analýza je neodmyslitelná, pokud chceme najít vysvětlení pro nějaký 

historický jev.7 Z toho důvodu se první část práce zaměřuje na vývoj v zemi před rozpoutáním 

války v září 1939. 

Stát, respektive jeho čelní představitelé, musí, zvláště v době války, zvažovat rozličné 

vnitřní dění, stejně jako musí mít stále na mysli mezinárodní vývoj. Ten, kdo rozhoduje, pak 

přisuzuje jednotlivým oblastem různou míru důležitosti. Některým přikládá váhu menší, 

jiným zase větší – nejedná se však o trvalý příznak, nýbrž dočasný. To, co považuje 

v konkrétním okamžiku za důležitější, se může v jiném proměnit. Teprve po ujasnění situace 

určitým způsobem jedná, čímž ale také tyto okolnosti dále formuje.8 Vrátíme-li se k příkladu 

Irska v letech 1939 až 1945, je jasné, že de Valérova vláda musela bedlivě sledovat válečný 

vývoj a domácí faktory současně. Byla nucena přemýšlet nad tím, zejména v prvních dvou 

letech války, kdo vyjde z válečného konfliktu jako vítěz a co by například pro nezávislost 

                                                             
5 DIFP, Vol. VI, 1939-1941, s. XXVI, XXIX. 
6 Tosh, John, The Pursuit of History, Aims, Methods & New Directions in the Study of Modern History, 2nd 
edition (London and New York: Longman, 1991), s. 83. 
7 Tilly Charles, „Why and How History Matters”, in eds. Goodin Robert E., Tilly Charles, The Oxford 
Handbook of Contextual Political Analysis (Oxford: OUP, 2006): s. 417-437, zde s. 423. 
8 Hudson, Valerie M., Foreign Policy Analysis, Classic and Contemporary Theory (Lanham, Boulder, New 
York, Toronto, Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2007), s. 24-27. 
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země znamenal příklon na stranu potencionálního poraženého. Zároveň ale bylo nutné 

neustále brát v úvahu dlouhodobou závislost ekonomiky Irska na Spojeném království. 

Z vnitřních aspektů pak bylo také nezbytné zvažovat kupříkladu to, jaký byl stav irské 

armády, zda by byla schopna vést bojovou kampaň a jestli by stát vůbec takovou kampaň 

zvládl z finančního hlediska. V případě Irska museli vládní představitelé přihlížet i k náladám 

ve společnosti, která byla stále značně rozdělená. Proto je na místě věnovat pozornost i 

otázce veřejného mínění. Lze se domnívat, že pokud budeme zkoumat všechny tyto faktory, 

bude možné vysledovat určitou racionalitu v jednání de Valérovy vlády mezi lety 1939 až 

1945. Nicméně je zřejmé, že situace je složitější, než se může na první pohled zdát. Členové 

irské vlády byli také jen „lidé“ a ti často jednají, jak nejednou historie ukázala, iracionálně.9  

 Práce je analýzou vzniku, formulace a praktikování irské neutrality v letech druhé 

světové války. Zvažuje jak vnitřní, tak vnější determinanty, které měly vliv na charakter a 

podobu zvolené politiky. Tato koncepce vychází ze základních principů neoklasického 

realismu, především tedy defenzivního realismu, přestože je pochopitelné, že pouze v takové 

míře, v jaké je možné tyto teorie aplikovat na práci historického typu. Primárně budu 

předpokládat, že se stát snaží maximalizovat svou bezpečnost tím, že stále zvažuje kontext a 

důsledky svých rozhodnutí.10 Důležité je rovněž soustředit se na problematiku hodnocení 

mezinárodních hrozeb vedoucími činiteli státu, potažmo války, a na to, jakou váhu přikládají 

obavám z případné destabilizace v důsledku nesouhlasu se zvolenou zahraniční politikou 

nejen mezi vládní elitou. K významné otázce patří také to, kdo je v dané společnosti, 

respektive zemi, tím, kdo rozhoduje o přijatelnosti alternativy zahraniční politiky. Dále budu 

zkoumat, za jakých okolností mohou domácí faktory ovlivňovat volbu zahraniční politiky a 

průběh jejího praktikování.11                

 Přes všechno zmíněné však nelze zapomínat na jednu více než podstatnou věc, a to na 

roli jednotlivce v celém procesu. Jednotlivec podle Jayapalana hraje význačnou úlohu 

v historickém vývoji, jelikož je vysoce zodpovědný za některé události vzhledem 

                                                             
9 Gaddis John Lewis, The Landscape of History, How Historians Map the Past (Oxford and New York: OUP 
2002), s. 59. 
10 Wohlforth, William C., „Realism and Foreign Policy“, in eds. Smith Steve, Hadfield Amelia, Dunne Tim, 
Foreign Policy: Theories, Actors and Cases (Oxford: OUP 2007), s. 35-36.  
11 Lobell Steven E., Ripsman Norrin M., Taliaferro Jeffrey W., eds., Neoclassical Realism, The State and 
Foreign Policy (Cambridge: CUP, 2009), s. 31-32. 
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k rozhodnutím, která přijal (jiná ale samozřejmě nemá možnost nijak ovlivnit). Může se 

jednat o osobnost, která je tzv. event-making, což je obvykle člověk, který má velmi dobré 

vůdčí nadání a je obdařen nějakými výjimečnými schopnostmi. Nebo se může jednat o osobu, 

která je tzv. eventful, což znamená, že hrdinu z ní udělaly pouze okolnosti.12 I z tohoto 

hlediska budu v práci zkoumat postavu de Valéry a hledat odpověď na otázku, do jaké ze 

dvou výše uvedených kategorií patřil. Je na místě také dodat, jak píše John Lewis Gaddis, že se 

masy, instituce a jednotlivci navzájem ovlivňují.13 Nicméně je to právě jednotlivec, kdo má 

k dispozici informace o vnitřních a vnějších podmínkách a přisuzuje jim určitou hodnotu. Je 

to taktéž jednotlivec, kdo pomocí vlastní kontextualizace informací přijímá rozhodnutí ke 

konkrétnímu politickému nebo jinému činu. Z toho důvodu je proto mnohdy důležitější znát 

aktérovo vnímání události než detaily události samotné. 

 Vzhledem k historickému zaměření této práce je také na místě vyrovnat se s několika 

problémy, které s sebou studium dějin přináší, především tedy s postmodernistickou výzvou. 

Je tato práce konstruktem přítomnosti, jak by řekli vyznavači postmodernismu, nebo je 

rekonstrukcí minulosti, jak by tvrdili historikové empirického zaměření? Skutečně záleží 

pouze na pramenech, které jsou fyzickým odkazem minulosti, jak tvrdil kupříkladu Geoffrey 

Elton?14 Mluví historie skrze dochované prameny, jak argumentuje například Richard 

Evans?15 Nebo je znalost opravdové minulosti naprosto nemožná, jak nás přesvědčují Keith 

Jenkins a další radikální postmodernisté?16  

Jsem přesvědčena, podobně jako Mary Fulbrook, že historická znalost není v žádném 

případě fikce, a to právě proto, že se zabývá opravdovými problémy a opravdovými 

otázkami.17 Avšak současně souhlasím s tím, že je nezbytné se sám sebe ptát, do jaké míry je 

naše empirické zjištění opravdu tou jedinou možnou pravdou. Svá tvrzení sice historik opírá 

o zdroje, nejčastěji samozřejmě archivního původu, nicméně ty pouze odrážejí skutečnost a 

nejsou skutečností samotnou – respektive samy jsou konstrukty, jež rekonstruují realitu.18 

                                                             
12 Jayapalan N., Historiography (New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors, 2002), s. 40-41. 
13 Gaddis John Lewis, The Landscape of History, How Historians Map the Past, s. 85.  
14 Fulbrook Mary, Historical Theory (New York: Routledge, 2008), s. 100.  
15 Evans Richard J., In Defence of History (London: Granta, 1997), s. 126.  
16 Jenkins Keith, Re-thinking History (London and New York: Routledge, 2008), s. 67-68. 
17 Fulbrook Mary, Historical Theory, s. 188. 
18 Iggers Georg G., Historiography in the Twentieth Century, From Scientific Objectivity to the Postmodern 
Challenge (Middletown: Wesleyan University Press, 2005), s. 144. 
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Další podstatnou roli hraje postava samotného historika. Historik si selektivně vybírá 

dokumenty, se kterými pracuje, podle toho, jakým výsekem dějin a jakou historickou 

disciplínou se zabývá. Současně ale není v jeho silách, aby prostudoval veškerou historickou 

matérii, která je ke zkoumanému tématu dostupná.19 Nemluvě již ani o tom, že spousta 

pramenů není vůbec dostupná, jelikož buď nebyly zadokumentovány, nebo se nedochovaly, 

jindy zase mohly být zničeny. Také nelze opomíjet to, že historik hraje aktivní roli při 

interpretaci dějin a jejich kontextualizaci v narativní podobě. Je to právě historik, kdo dává 

možnost promlouvat hlasům minulosti, ovšem svým přístupem dělá z historických postav 

hrdiny nebo ničemy, ať již chce, nebo nikoliv. I problematika irské neutrality je samozřejmě 

mnohem komplexnější, avšak prostor, který jí mohu v této práci věnovat, je omezený. Na 

závěr lze ovšem konstatovat, že minulost nám nikdy nemůže být zcela a bez výhrad známa. 

Co nám ale známé je, je historická rekonstrukce založená na důkazech, které se zachovaly až 

do současnosti.20 

Práce je členěna chronologicky do osmi kapitol – s výjimkou kapitoly první, která se 

zaměřuje na koncept neutrality a jeho teoretické vymezení, jenž nám má pomoci zařadit 

irskou neutralitu v letech druhé světové války do širšího rámce. Kapitola druhá sleduje 

historický vývoj Irska do nástupu Eamona de Valéry k moci, avšak spíše než na samotné 

události upozorňuje na jejich pozdější interpretace. Kapitola třetí, nazvaná „de Valéra – muž, 

který vytvořil novodobé Irsko“, se pak věnuje třicátým létům a irské ústavní revoluci. 

Následující kapitola analyzuje chování Irska v období „podivné války“. Kapitola pátá, jež nese 

název „Těžké časy“, se zabývá jedinou nabídkou na sjednocení ostrova, která kdy z britské 

strany přišla. Další kapitola, nazvaná „Neutralita v ohrožení“, pojednává o situaci v Irsku mezi 

letními měsíci roku 1940 a červnem 1941. Poslední dvě kapitoly jsou pak věnovány neutralitě 

Irska v letech 1941-1943 a v letech 1944-1945. 

 

 

                                                             
19 Franzosi Roberto, „Historical Knowledge and Evidence“, in eds. Goodin Robert E., Tilly Charles, The 
Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, s. 438-453, s. 441. 
20 Fulbrook Mary, Historical Theory, s. 24. 
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KRITIKA PRAMENŮ A LITERATURY          

Rigorózní práce „Irská neutralita za druhé světové války“ čerpá z pramenů jak sekundární, 

tak především primární povahy. Cílem sice není prezentovat nově objevené zdroje, ale 

archivní materiály tvoří do značné míry základ této práce. Jedná se zejména o materiály z The 

Irish National Archives, Irského národního archivu v Dublinu, odkud jsem čerpala z fondů 

ministerstva zahraničních věcí, kanceláře taoiseacha a kanceláře prezidenta země. Práce také 

vychází z materiálů, které jsou dostupné v The National Archives čili v Britském národním 

archivu v Londýně. V tomto případě se nejvíce jedná o fondy britského ministerstva 

zahraničních věcí, vládního kabinetu a ministerstva dominií, ale také například o fondy 

britských tajných služeb. V neposlední řadě byly využity také informace, které jsou dostupné 

v Archivu ministerstva zahraničních věcí České republiky vzhledem k tomu, že v Irsku po 

celou dobu války působil československý konzul Karel Košťál, jenž nabízí mnoho cenných 

poznatků jako dobový pozorovatel.  

 Vedle archivních pramenů byly využity také edice publikovaných pramenů, konkrétně 

tedy několikadílné Documents on German Foreign Policy 1918-1945, ve kterých najdeme 

úryvky z komunikace mezi německým diplomatickým zástupcem v Dublinu Hempelem a 

ministerstvem zahraničních věcí v Berlíně, odkud dostával instrukce.21 Dále jsou použity 

materiály z Documents on Irish Foreign Policy, avšak v době zpracování této diplomové práce 

byl pro zkoumané období k dispozici pouze jeden díl, a to k letům 1939 až1941.22 Vedle výše 

zmíněného byla, byť v minimálním množství, prostudována také memoárová literatura, 

samozřejmě s ohledem na často problematická hodnocení pamětníků. Jmenovitě se jedná o 

vzpomínkovou knihu irského diplomatického zástupce ve Washingtonu Roberta Brennana 

Ireland Standing Firm and Eamon de Valéra: A Memoir a o memoáry bývalého amerického 

špiona v Irsku Martina Quigleyho, které nazval A U.S. Spy in Ireland, The Truth behind Irish 

„Neutrality“ during World War II.23  

                                                             
21 Documents on German Foreign Policy 1918-1945, Series D.  
22 DIFP, Vol. VI, 1939-1941. 
23 Brennan Robert, Ireland Standing Firm and Eamon de Valéra: A Memoir (Dublin: University College 
Dublin Press, 2002). Quigley, Martin, A U.S. Spy in Ireland, The Truth behind Irish „Neutrality“ during World 
War II (United States and Canada: Robert Rinehart Publishers, 1999). 
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 V České republice je jen velmi málo publikací, které by se věnovaly moderním irským 

dějinám. Monografie, které by přímo pojednávaly o irské politice během druhé světové války, 

zde nepříliš překvapivě nejsou vůbec žádné a problematice se nevěnuje ani žádný český 

historik. Z české provenience lze zmínit snad pouze publikaci Iva Šlosarčíka Politický systém 

Irska, ovšem ta se irské historii věnuje pouze okrajově, jak již samotný název napovídá.24 

V překladu jsou pak k dispozici obecné Dějiny Irska z Nakladatelství Lidových novin. Ty však 

období mezi roky 1939 až 1945 věnují pouze jednu jedinou stránku.25 Práce tedy vychází 

z literatury psané především irskými badateli. V jejich interpretacích však najdeme značné 

rozdíly mezi starší a mladší generací irských historiků.       

 V irské historiografii, zvláště u té starší, najdeme několik problematických jevů. Po 

důkladném studiu literatury a relevantních materiálů lze vyslovit domněnku, že poválečná 

situace vedla irské historiky k jisté formě autocenzury (snad až ke společenskému komplexu), 

která se projevuje tím, že v řadě dřívějších publikací převládá apologetický charakter a snaha 

dokázat, že neutralita Irska v době druhé světové války Spojencům více než vyhovovala. Byly, 

a stále jsou, vyzdvihovány kladné stránky irské zahraniční politiky v letech 1939 až 1945. 

Zdůrazňována je spolupráce irských a britských tajných služeb, lepší zacházení se 

spojeneckými zajatci než s německými, vstup tisíců Irů do britské armády a práce desetitisíců 

irských občanů v britském válečném průmyslu. Až současné publikace začínají mít tendenci 

na celou problematiku nahlížet pod kritickým úhlem.  

 Podle historika Geoffreyho Robertse se po roce 1945 v Irsku vytvořily dva hlavní 

přístupy, jak interpretovat irskou politiku v době války. Pro kritiku irské historiografie jeho 

dělení použijeme. První nazývá „tradiční vyprávění“, druhý pak „tradiční vysvětlení“. Oba jsou 

si velmi podobné a kladou důraz na „pomoc“, jež Irové poskytli Spojencům v letech 1939-

1945. První z nich představil tezi, že irské rozhodnutí zůstat neutrální bylo tím 

nejmoudřejším, jaké mohlo být učiněno. Uchránilo zemi od válečných útrap a posílilo 

nezávislost Irska. Druhý přístup akcentuje příznivé okolnosti, které umožnily neutralitu 

                                                             
24 Šlosarčík Ivo, Politický system Irska (Praha: Slon, 2007). 
25 Moody Theodore W., Martin Francis X. a kolektiv, Dějiny Irska (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 
1996). 
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praktikovat, a informuje čtenáře, že žádný stát dobrovolně nevstoupil do druhé světové války 

na základě morálního přesvědčení.26 

 Přístup, který Roberts označil jako „tradiční vyprávění“, má své kořeny v roce 1945. Po 

válce se Irsko muselo vyrovnat s kritikou ze strany Spojených států a Velké Británie a jak to 

lépe udělat, než vyzdvihovat kladné stránky neutrality, které mohly být pro Spojence 

užitečné. Za zakladatele tohoto zcela nekritického pohledu je obecně považován Robert 

Bertie Smylie, editor The Irish Times. Smylie v roce 1946 publikoval v americkém časopise 

Foreign Affairs stať nazvanou Unneutral Neutral Island, v níž tvrdil, že neutralita Irska byla 

pro Spojence užitečná a že spojeneckému válečnému úsilí posloužila mnohem více, než kdyby 

Irové vstoupili do vojenské aliance proti Německu a dalším státům Osy. Argumentoval tím, že 

by Velká Británie musela do země poslat jednotky, které by byly schopny sousední ostrov 

bránit, čímž by se sama značně oslabila. Dále vyjádřil přesvědčení, že Irsko nebylo neutrální, 

ale pouze tzv. neválčící. Pravděpodobně také jako první své tvrzení opíral i o to, jak velké 

množství Irů odešlo „dobrovolně“ do Spojeného království během války.27  

 V roce 1953 na Smylieho navázal sérií článků historik T. Desmond Williams.28 V jeho 

případě však více než u kohokoliv jiného platí slavné Carrovo doporučení, „nejdříve studuj 

historika, než začneš studovat fakta“.29 Williams spolupracoval s britskými úředními místy po 

skončení druhé světové války při editaci zachycených německých válečných dokumentů v 

Irsku, ale k irským pramenům neměl jakýkoliv přístup.30 Ve svých článcích opět kladl 

obrovský důraz na tajnou spolupráci Irů se Spojenci a na počet Irů, kteří odešli podpořit 

„protinacistický boj“ do Velké Británie. Irskou neutralitu hodnotil velmi kladně a z jeho prací 

jednoznačně vyplývá, že de Valéru svým způsobem velmi obdivoval. Totéž pak najdeme i 

v jeho pozdějších publikacích.31            

                                                             
26 Roberts Geoffrey, „Three Narratives of Neutrality: Historians and Ireland's War“, in eds. Girvin Brian, 
Roberts Geoffey, Ireland and the Second World War, Politics, Society and Remembrance (Dublin: Fourt 
Courts Press, 2000): s. 165-179, zde s. 165. 
27 Smylie Robert Bertie, Unneutral Neutral Ireland, Foreign Affairs, Vol. 24, No. 2 (1946): s. 317-326, zde s. 
321-322 a 324-325. 
28 NAI, M 53 from Office of the Secretary to the President, PRES 1/P 4992, News Cuttings June – July 1953, 
T. Desmond Williams.   
29 Carr E. H., What is History? (London: Penguin Books, 1990), s. 23.  
30 Keogh Dermot, Ireland & Europe 1919-1948 (Dublin: Gill and Macmillan Ltd., 1988), s. 1. 
31 Např. Nowlan Kevin B., Williams, T. Desmond, eds., Ireland in the War Years and After 1939-1951 
(Dublin: Gill and Macmillan, 1969).  
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 Do stejné kategorie patří i monografie Dermota Keogha, který si zase až přespříliš cení T. 

Desmonda Williamse. Ve své práci Ireland & Europe 1919-1948 však představuje navíc ještě 

jeden nový argument, aby podpořil pozitivní obraz irské neutrality v době druhé světové 

války, a to, že veškerá pomoc, která ze strany Irů ve prospěch Spojenců přišla, byla z důvodu 

podpory demokracie a západních hodnot.32 Nikde se ovšem nedozvídáme o argumentačním 

podloží jeho tvrzení. K dalším autorům, kteří prosazují tuto interpretaci, „tradiční vyprávění“, 

patří také například John P. Duggan, Ryle T. Dwyer, Tim Pat Coogan, Trevor C. Salmon, Eunan 

O'Halpin ad.33 Ne vždy se ale jedná o autory starší. Tento přístup stále najdeme i v těch zcela 

nejnovějších publikacích. Tato interpretace irské neutrality v letech druhé světové války totiž 

dominuje v historických pracích, médiích, politice i obecném veřejném mínění. Je zcela 

nekritická a nepřipouští alternativní a kritické výklady zkoumané politiky. 

 Druhý přístup, tradiční vysvětlení, také tvrdí, že neutralita byla pro Irsko jedinou 

možnou politikou, která byla prospěšná jak samotnému Irsku, tak i Spojencům. Avšak na 

rozdíl od předchozího modelu klade hlavní důraz na podmínky, které umožnily tento typ 

zahraniční politiky praktikovat. Navíc ale přidává prvek nedostatku zájmu Irska o válku, čímž 

si ale nejednou poněkud protiřečí – Irové na jedné straně aktivně podporovali Spojence, na 

straně druhé se pak o válku příliš nezajímali. Toto paradigma se objevilo v sedmdesátých 

letech a k jeho proponentům patří kupříkladu publikace Josepha Carrolla, který napsal, že 

žádný stát nevstoupil do druhé světové války z morálního přesvědčení, nebo monografie 

Roberta Fiska, jenž zase dospívá k závěru, že Irsko nikdy nepřijalo spojenecké hodnoty za své 

vlastní.34 Ani tyto interpretace nelze považovat za zcela objektivní, jelikož úplně opomíjejí 

faktory jako například pozici Irska v obranném perimetru Velké Británie nebo ekonomickou 

závislost Irska na ni.  

                                                             
32 Keogh Dermot, Ireland & Europe 1919-1948, např. s. 177.  
33 Duggan John P., Neutral Ireland and the Third Reich (Dublin: The Lilliput Press, 1989). Dwyer Ryle T., 
Irish Neutrality and the USA 1939-1947 (Dublin: Gill and Macmillan, 1977). Coogan Tim Pat, Eamon de 
Valéra, The Man Who Was Ireland (New York: HarperCollins Publishers Ltd., 1993). Salmon Trevor C., 
Unneutral Ireland, An Ambivalent and Unique Security Policy (Oxford: Clarendon Press Oxford, 1989). 
O'Halpin Eunan, Spying on Ireland, British Intelligence and Irish Neutrality during the Second World War  
(Oxford: OUP, 2009).  
34 Carroll Joseph, Ireland in the War Years 1939-1945 (Newton Abbot: David & Charles, 1975), s. 168. Fisk 
Robert, In Time of War, Ireland, Ulster and the Price of Neutrality 1939-1945(Dublin: Gill and Macmillan, 
1983), s. 537. Roberts Geoffrey, „Three Narratives of Neutrality: Historians and Ireland's War“, zde s. 171.  
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 Výše uvedené ale neznamená, že bychom v soudobé historiografii nenašli publikace, 

které na problematiku irské neutrality nahlížejí kritickou optikou. Mezi nejlepší práce tohoto 

typu lze rozhodně zařadit studii Briana Girvina The Emergency, Neutral Ireland 1939-1945. 

Girvin k postavě de Valéry evidentně nechová žádný větší obdiv a necítí potřebu jednání Irska 

v době druhé světové války nijak omlouvat.35 Podobně laděná je i monografie Clair Wills, 

která se soustředí na kulturní a sociální otázky.36 Oba zmínění historikové působí na 

britských univerzitách a je otázkou, nakolik je třeba i tato skutečnost ovlivňuje. Velmi 

pozitivně lze hodnotit i publikaci R. M. Douglase, která se věnuje proněmeckým skupinám 

v Irsku mezi roky 1939 až1945; Mervyna O'Droscolla, jenž se zaměřuje na irsko-německé 

vztahy; Paula Canninga, který analyzuje irsko-britské vztahy; nebo monografii Donala Ó 

Drisceoila, jež pojednává o problému cenzury v neutrálním Irsku.37          

  

                                                             
35 Girvin Brian, The Emergency, Neutral Ireland 1939-1945 (London: Pan Books, 2007).  
36 Wills Clair, That Neutral Island, A History of Ireland during the Second World War (London: Faber and 
Faber, 2007).  
37 Douglas R. M., Architects of the Resurrection, Ailtirí na hAiséirghe and the Fascist „New Order“ in Ireland 
(Manchester: Manchester University Press, 2009). O'Driscoll Mervyn, Ireland, Germany and the Nazis, 
Politics and Diplomacy 1919-1939 (Dublin: Four Courts Press, 2004). Canning Paul, British Policy Towards 
Ireland 1921-1941 (Oxford: Clarendon Press Oxford, 1985). Ó Drisceoil Donal, Censorship in Ireland 1939-
1945 (Cork: Cork University Press, 1996).   
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KONCEPT NEUTRALITY A JEJÍ TEORETICKÉ VYMEZENÍ  

Politika neutrality nemá jednotnou podobu, její konkrétní charakteristiky udávají okolnosti a 

podmínky té které země, jež se ji z jakýchkoliv důvodů rozhodla v probíhající válce 

praktikovat. Proto je značně nesnadné její teoretické uchopení – nelze na ni nahlížet pouze 

z hlediska právního vzhledem k tomu, že neméně důležitá jsou i hlediska politická. Zároveň 

však není možné opomenout skutečnost, že každý neutrální stát má jiné geografické, 

ekonomické, obranné a sociální podmínky, a často nelze vyloučit ani důležitost některých 

specifických domácích faktorů, jako je kupříkladu nálada ve společnosti, ve které může být 

neutrální politika zakořeněna jako přístup pozitivní nebo naopak v níž  může znamenat i něco 

jiného, hlubšího než pouhou touhu vyhnout se válce. Viděno optikou irských politiků, 

neutralita mohla být vnímána také jako způsob, jak se vymezit proti sousednímu státu Velké 

Británii, která ostrov po staletí ovládala.  

Bojující státy chápou politiku neutrality jako jednoznačně kontroverzní postoj a 

nemorální jednání ve válečném konfliktu. Vnímají neutralitu, která pro ně mnohdy 

představuje komplikace, například strategické, jako snahu se na jedné straně vyhnout válce a 

jejím nepříjemným důsledkům, na straně druhé pak těžit co nejvíce z jejího výsledku.38 

Bojující země současně vnímá neutrála pouze jako spojence, který ji zradil. Neustále se obává 

toho, že stát, který si zvolil politiku neutrality, tajně pomáhá nepříteli.39 Situace však není 

lehká ani pro samotné země, které se rozhodly zkoumanou politiku praktikovat. Oba 

znesvářené tábory na ně vyvíjejí obrovský tlak, aby svou neutralitu opustily a přidaly se na 

jejich stranu. Představitelé neutrálních zemí jsou si pak také často vědomi toho, že úspěch 

zvolené politiky, a s tím související udržení nezávislosti a samostatnosti, do značné míry 

rovněž záleží na vůli a zájmech válčících států, což jasně ukázaly první a druhá světová válka. 

Nalézt jednu nenapadnutelnou definici pojmu „neutralita“, která by obsahovala 

komplexnost této formy zahraniční a bezpečnostní politiky, není o mnoho snazší než pracovat 

s jediným všezahrnujícím konceptem. Nils Ørvik například navrhuje definovat neutralitu jako 

„neúčast v nepřátelských akcích, když ostatní státy jsou ve válce“ a jako „striktní nestrannost a 

                                                             
38 Karsh Efraim, Neutrality and Small States (London and New York: Routledge, 1988), s. 1. 
39 Ogley Roderick, The Theory and Practice of Neutrality in the Twentieth Century (London: Routledge & 
Kegan Paul, 1970), s. 9. 
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absolutní neúčast a pasivitu“.40 Pro Lauterpacht-Oppenheima neutralita znamená „nestranný 

postoj přijatý třetími zeměmi vůči válčícím stranám a uznaný válčícími stranami, tento postoj 

vytváří práva a povinnosti mezi nestrannými státy a válčícími stranami tento postoj vytváří 

práva a povinnosti mezi nestrannými státy a válčícími stranami“.41   Efraim Karsh pak 

kupříkladu tvrdí: „Neutralita není nic jiného než pokus, institucionalizovaný v mezinárodním 

právu, jak najít řešení na ten nejzákladnější problém států: zachovat si nezávislost a suverenitu 

v časech války.“42 Za nejobsáhlejší však považuji definici, kterou ve své práci používá Trevor 

Salmon, tedy že „podstatou neutrality je úmyslná vědomá politika nestranné absence z války 

nebo ozbrojeného konfliktu doprovázená právy a povinnostmi, společně se záměrem bránit se 

proti porušení těchto práv a povinností ozbrojeným odporem, pokud je to nutné“.43  Všechny 

definice jsou ale pouze teoretické, o praktických a politických problémech, které s sebou 

tento postoj ve válce přináší, příliš nevypovídají. 

Otázka neutrality by se měla ze své podstaty objevovat na mezinárodní scéně pouze 

v časech války. Nicméně tak tomu často není, a to zejména u tzv. tradičních neutrálů. Za ty 

můžeme označit státy, které se na jedné straně rozhodly z vlastního přesvědčení praktikovat 

politiku neutrality, na straně druhé si ale ponechaly právo od ní v případě potřeby upustit. 

Pro tradiční neutrální státy znamená neutralita cosi jako princip nebo tradici a jejich politická 

praxe v meziválečném období často poukazuje na jejich důvěryhodnost v době války, tj. i 

v době míru neustále přemýšlejí podobným způsobem, jako kdyby byla válka. Příkladem jsou 

Švýcarsko nebo Švédsko. Dále existují tzv. neutralizované státy. To jsou země, kterým byla 

neutralita nařízena mezinárodní dohodou. Jako příklad lze uvést Belgii (1839), Lucembursko 

(1867) nebo Rakousko (1955). Neutralita může být také vyhlášena ad hoc, což znamená, že 

představitelé určitého státu se dohodnou, že tato politika je nejvhodnějším řešením pro jeden 

konkrétní válečný konflikt. Pro tyto státy bývá ale mnohem těžší vydržet neutralitu 

praktikovat až do konce války. Po roce 1945 se rozmohl ještě jeden typ jakési nestrannosti, a 

to politika nezúčastněnosti. Ta byla však přímou reakcí na poměry za studené války.44    

Z právního hlediska, které zmíníme pouze v rychlosti, jelikož pro naše účely je mnohem 

zásadnější hledisko politické, je neutralita poměrně mladým fenoménem. Začal se utvářet 

                                                             
40 Ørvik Nils, The Decline of Neutrality 1914-1941 (London: Frank Cass & Co. Ltd, 1971), s. 11. 
41 Citováno dle Salmon Trevor, Unneutral Ireland, An Ambivalent and Unique Security Policy, s. 12. 
42 Karsh Efraim, Neutrality and Small States, s. 5-6. 
43 Salmon Trevor, Unneutral Ireland, An Ambivalent and Unique Security Policy, s. 27. 
44 Ogley Roderick, The Theory and Practice of Neutrality in the Twentieth Century, s. 2-4. 
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přibližně ve stejné době jako koncept suverenity, jenž je sám spojován s pomalým úpadkem 

univerzální autority církve.45 Většina odborníků na problematiku neutrality se shoduje v tom, 

že to byl právě rok 1648, který znamenal „počátek neutrality jako formálně uznávaného 

principu“, i když samozřejmě o její kodifikaci do mezinárodního práva se ještě ani zdaleka 

nedalo žádným způsobem hovořit.46 Po značně dlouhou dobu mohla být politika neutrality 

praktikována tak, jak si více méně představitelé neutrálních států přáli, tj. nebyli nijak nuceni 

k úplné nestrannosti. Teprve v osmnáctém století začal být tento poněkud ambivalentní 

přístup ze strany neutrálních států omezován. Důležitou roli v procesu postupné právní 

kodifikace sehrály první a druhá Liga neutrality z let 1780 a 1800, stejně jako deklarace 

neutrality Spojených států během Velké francouzské revoluce. Američtí politikové tehdy jako 

první uznali, že neutrální stát má nejen svá práva, ale také povinnosti vůči válčícím stranám.47 

Tato praxe však zatím stále nebyla uznána univerzálně.   

 V průběhu času se stávalo stále zřetelnějším, že je nutné stanovit určitá jasně daná práva 

a povinnosti neutrálních států v časech války. Z dnešního pohledu bylo devatenácté století 

„zlatou dobou pro teorii a praxi neutrality“ vzhledem k „rovnováze sil, obecnému respektu 

k mezinárodnímu právu a absenci rozšířeného a dlouhého mezinárodního konfliktu“.48 Pro 

právní rámec neutrality nelze nezmínit důležitost Vídeňského kongresu, který v roce 1815 

uznal permanentní neutralitu Švýcarské konfederace. Neméně zásadní pro právní vývoj 

politiky neutrality jsou i léta 1839 a 1867, kdy mezinárodně uznávaný neutrální status 

získaly také Belgie a Lucembursko.49 Svou roli sehrála i Pařížská deklarace z roku 1856, 

vyhlášená v době Krymské války, která stanovovala pravidla pro námořní válku a obchod.50  

 Skutečný zlom a opravdové ukotvení politiky neutrality do mezinárodního práva však 

znamenaly až Haagské konvence V a XIII z let 1899 a 1907. Jejich obsah je považován za 

definitivní, přestože některé otázky zůstávají ještě dodnes nedořešeny – například zda 

                                                             
45 Goetschel Laurent, „Neutrality, A Really Dead Concept?, Cooperation and Conflict, Vol. 34, No. 2 (1999): s. 
115-139, [http://cac.sagepub.com/cgi/content/short/34/2/115?rss=1&ssource=mfc], zde s. 119. 
46 Ørvik Nils, The Decline of Neutrality 1914-1941, s. 11. 
47 Doherty Róisín, Ireland, Neutrality and European Security Integration (Hampshire: Ashgate, 2002), s. 9. 
48 Citováno dle Salmon Trevor, Unneutral Ireland, An Ambivalent and Unique Security Policy, s. 10. 
49 Ørvik Nils The Decline of Neutrality 1914-1941, s. 28. 
50 Chadwick Elizabeth, Traditional Neutrality Revised, Law, Theory and Case Studies (The Hague, London 
and New York: Kluwer Law International, 2002), s. 90, 148, 185-186. Turlington Edgar, Neutrality, Its 
History, Economics and Law, Vol. III: The World War Period (New York: Octagon Books, 1976), s. V. 
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mezinárodní právo stanovuje nestrannost i v jiných oblastech než v otázce vojenské asistence 

bojující straně.51 Nejdůležitějšími body těchto pravidel jsou: 

a) Území neutrálního státu je nedotknutelné.  

b) Válčící strany nemohou přes neutrální území přesouvat ani vojenské jednotky, 

ani válečný materiál.  

c) Neutrální stát je povinen se bránit, a to i silou, proti pokusům porušovat jeho 

neutralitu, obrana hranic silou pak není nepřátelským aktem.  

d) Neutrální stát je povinen internovat vojáky válčících stran, kteří se ocitnou na 

jeho území. 

e) Neutrální státy mají povinnost chovat se k oběma válčícím stranám stejným 

způsobem a mají právo obchodovat s oběma stranami se zbožím nevojenského 

charakteru.52 

Dílčí úpravy stanovily pouze Londýnská deklarace (1909) a Havanská smlouva o námořní 

neutralitě (1928), v období po skončení druhé světové války to pak byla ještě Ženevská 

konvence z roku 1949.53 Z výše uvedeného tedy vyplývá, že na začátku druhé světové války, 

v roce 1939, měla politika neutrality dobrý základ v mezinárodním právu. To však 

představuje pouze jakýsi ideál. V praxi se z rozličných důvodů mnohokrát ukázalo, zejména 

mezi lety 1939-1945, že jeho splnění není vždy úplně reálné nebo možné. Proto, pokud 

nechceme popisovat, jakým způsobem byl porušen ten a ten článek Haagských konvencí, je 

pro naše účely mnohem důležitější politické vymezení neutrality. 

 K tomu nám poslouží model, který představil Efraim Karsh ve své knize z roku 1988 

Neutrality and Small States, v níž se jako jeden z mála autorů dané oblasti věnuje právě 

politickému chápání neutrality. Teoretické uchopení neutrality v jeho publikaci nebylo zatím 

dle mého názoru překonáno a mnozí další badatelé zkoumané problematiky s ním velmi 

často pracují. V podstatě by se dalo tvrdit, že v žádné novější studii o politických aspektech 

neutrality jeho teorie nikdy nechybí a jednotliví autoři ji pouze ve větším či menším rozsahu 

                                                             
51 Jesse Neal G., Dreyer John, „Utility or Futility? A Policy History of Neutrality” (příspěvek v rámci ISA 
Annual Conference, New York City, February 15-18, 2009), s. 3. 
52 Celé znění Haagských konvencí na: [http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hague05.asp], staženo 26. 2. 

2010.  
53 Doherty Róisín, Ireland, Neutrality and European Security Integration, s. 9 
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přebírají nebo s ní polemizují. Z toho důvodu se tato práce opírá přímo o Karshův text, a 

nikoliv o texty dalších autorů. Nicméně samozřejmě v aplikaci této teorie na konkrétní 

příklad, v našem případě Irska v letech druhé světové války, nelze se všemi Karshovými 

závěry souhlasit.   

 Jako první je nutné si ujasnit několik základních problémů. Politika neutrality umožňuje 

státu, který si tuto obrannou strategii zvolil, zůstat mimo ozbrojený konflikt. To však 

neznamená, že k jejímu porušení nikdy nemůže dojít, dokonce spíše naopak. K porušení 

neutrality může dojít buď z vnějšku, čili že jeden z protivníků neutrální stát napadne a obsadí 

jeho území, nebo zevnitř, kdy k porušení pravidel neutrality dojde ze strany samotného 

neutrálního státu. Ten může pravidla neutrality porušit buď aktivním, nebo pasivním 

způsobem. Aktivně stát poruší svou neutralitu, pokud z vlastní vůle zásadním způsobem 

pomůže jedné z válčících stran. Nabourání neutrality pasivním způsobem pak naproti tomu 

znamená, že představitelé neutrálního státu jsou donuceni přistoupit k porušení 

mezinárodních pravidel, stanovených pro zvolenou politiku, okolnostmi, které nemohou sami 

ovlivnit.54  

Jak tedy může být toto rozdělení aplikováno na příklad Irska za druhé světové války? 

Podle značné části irských badatelů porušovalo Irsko svou neutralitu aktivně, když bralo, 

slovy Eamona de Valéry, „určitý ohled na potřeby Velké Británie“.55 Například historik Dermot 

Keogh, ale nejen on, tvrdí, že tato „pomoc“ značně usnadnila britské válečné úsilí a nebyla 

ničím jiným než jednoznačnou snahou Irů přispět k boji za demokracii a proti fašistickému, 

respektive nacistickému útlaku. 56  S tímto přístupem nicméně nelze z různých důvodů 

souhlasit. Vezmeme-li v úvahu faktory, jako jsou geografická blízkost Irska k Velké Británii, 

ekonomická a finanční závislost, stejně jako problematika závislosti v zásobování země a 

obrovský nátlak ze strany Spojenců, vyvstává otázka, zda mohli irští politikové vůbec jednat 

jinak. Stejně tak důležitý je i problém nálad v rozdělené irské společnosti, kterých se sám 

taoiseach de Valéra bál. Je na místě také dodat, že podobně jako Irsko se mnohdy zachovaly 

také ostatní neutrální státy – Švédsko, Švýcarsko, Portugalsko a Španělsko. Po uvážení všech 

                                                             
54 Karsh Efraim, Neutrality and Small States, s. 24.  
55 Citováno dle Keatinge Patrick, A Singular Stance, Irish Neutrality in the 1980s (Dublin: Institute of Public 
Administration, 1984), s. 17. 
56 Keogh Dermot, Ireland & Europe 1919-1948, s. 113. 
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okolností lze dle mého názoru vyslovit hypotézu, že porušování neutrality Irska zevnitř 

v letech druhé světové války bylo spíše pasivní, tj. z donucení okolnostmi, a nikoliv aktivní, 

jak tvrdí irská historiografie. Potvrzení nebo vyvrácení této hypotézy je jedním ze základních 

úkolů této rigorózní práce.    

Absolutní nestrannost neutrálního státu ve válečném konfliktu vyžaduje symetrický 

přístup obou znepřátelených táborů, ovšem symetrie zůstává pouze v rovině teoretické, a 

nikoliv v rovině praktické. Zájem protivníků ve válce o neutrální zemi je ve velké většině 

případů, ne-li dokonce ve všech, asymetrický, což je dáno charakterem vztahů mezi státy, 

jejich vzájemnou závislostí nebo geografickou polohou. S tím také do značné míry souvisí 

vnitřní porušování pravidel neutrality, k němuž jsou samozřejmě náchylnější malé státy, 

které leží v obranném nebo útočném perimetru některé z válčících mocností nebo které jsou 

na jednom z protivníků, nebo naopak jeden z protivníků na nich, nějakým způsobem závislé, 

například ekonomicky.   

Podle Karshe neutralita dále obsahuje tzv. pozitivní a negativní složku. Jako pozitivní 

složku neutrality autor chápe schopnost neutrální země přesvědčit válčící stát, že její 

neutralita je pro něj ve své podstatě užitečná, respektive výhodná. Úspěch pozitivní složky 

neutrality proto podle Karshe nespočívá ve stejném přístupu neutrální země k oběma 

znesvářeným táborům. Naopak. Je nutné vědět, který z nich představuje pro neutralitu země 

větší hrozbu. Té straně je pak potřeba určitým způsobem vyjít vstříc, uspokojit do značné 

míry právě její potřeby, zájmy a očekávání, aniž by bylo zároveň totéž učiněno ve prospěch 

jejího znepřáteleného protivníka. Negativní složka neutrality má pak odradit válčící strany od 

útoku na neutrální zemi. Strategie může být buď defenzivní, ta klade důraz na sílu vnitřní 

obrany státu, tedy armádu, nebo ofenzivní, jež spočívá v aktivní diplomacii vůči válčícím 

táborům za účelem využití jejich slabých stránek.57 Karsh dospívá k závěru, že čím více 

neutrální stát spoléhá na pozitivní složku neutrality, tím větší existuje možnost, že dojde 

k jejímu vnitřnímu porušování. Naopak důraz na negativní složku neutrality redukuje nutnost 

státu svou neutralitu kompromitovat.58  

                                                             
57 Karsh Efraim, Neutrality and Small States, s. 43 a 60. 
58 Tamtéž, s. 33. 
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Co tedy pozitivní a negativní složka neutrality znamená pro Irsko v letech druhé světové 

války? Irsko se nacházelo, jak již bylo řečeno, v obranném perimetru Velké Británie a bylo na 

ní ekonomicky závislé. Totéž nelze říci v případě Německa, čili postoj válčících stran 

k irskému státu byl jednoznačně asymetrický. Dále budu v této práci předpokládat, že se irští 

představitelé snažili britské politiky přesvědčit o tom, že neutralita jejich země je pro Velkou 

Británii rozhodně tou lepší možností – mimo jiné mohli operovat případnou občanskou 

válkou nebo bojem proti britským jednotkám na jejich území, kdyby přeci jenom Irsko 

vstoupilo do války po boku Spojeného království či jím bylo napadeno. Zároveň vyslovuji 

hypotézu, že o defenzivní strategii negativní složky neutrality nešlo v irském případě žádným 

způsobem uvažovat. V průběhu války bylo zcela neobranyschopné, nemělo ani potřebné 

vybavení, ani dostatečné lidské zdroje. Jak by tedy mohl za těchto podmínek fungovat faktor 

odstrašení? Ofenzivní strategii pak budu brát do značné míry jako úspěšnou – roli mohly 

sehrát také dobré vztahy mezi irskými politiky a britským představitelem v Dublinu Johnem 

Maffeym nebo například silná irská lobby ve Spojených státech. Nicméně i přes podrobnou 

analýzu pozitivní a negativní složky neutrality nelze zapomínat na skutečnost, že kdyby se 

Velká Británie nebo Německo přeci jenom nakonec rozhodly, že invaze do Irska je pro ně 

výhodnější, ani schopná diplomacie, ani ústupky by irským politikům pravděpodobně příliš 

nepomohly. 

Určitou „pomoc“, nebo šťastnou okolnost, proti vojenské invazi jedné ze stran během 

válečného konfliktu může představovat geografická poloha země. Efraim Karsh ve své práci 

rozlišuje mezi tzv. státem nárazníkovým (buffer state) a periferním (rim state). Nárazníkový 

stát je malý a nachází se mezi znepřátelenými bloky. Z toho důvodu nedokáže ve velké části 

případů svou neutralitu vzhledem k rivalitě velmocí udržet. Ukázkovým typem takové země 

je Belgie, jejíž neutralita byla agresivním způsobem porušena v první i druhé světové válce. 

Periferní stát se pak zpravidla nachází na geografickém okraji, invaze do něj vyžaduje větší 

nasazení a přináší značné logistické problémy. Nehledě na to, je vůbec otázkou, zda je invaze 

do takového státu pro válečné účely vůbec zajímavá, zda přinese dostatečné zisky. Vzhledem 

k této v podstatě výhodě má periferní stát vyšší šance svou neutralitu uchránit. Výjimku 

představuje pouze takový stát, který sice leží na geografickém okraji, ale zároveň se nachází 

podél hranic některé z válčících velmocí, která o něj tím pádem projevuje intenzivní zájem. 

Takovýto stát nemá vzhledem ke své poloze ve sféře vlivu jedné z válčících stran možnost 
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vybrat si mezi dvěma tábory. Dá se říci, že mu nezbývá nic jiného než se přizpůsobit 

podmínkám, které z jeho polohy vyplývají. Názorným příkladem je Finsko po skončení druhé 

světové války.59 Pozice takové země je tedy determinována politikou sousední velmoci, což 

dle mého názoru přesně vystihuje také situaci Irska mezi roky 1939-1945.              

V případě Irska však nelze přihlížet pouze k právním a politickým aspektům neutrality 

vzhledem k tomu, že za jejím vyhlášením stály i poněkud specifické důvody a kontext. Těmi 

byly snaha demonstrovat nezávislost na Velké Británii a životaschopnost mladého státu. 

Podle některých badatelů je dokonce možné tvrdit, že politika neutrality v sobě obsahuje také 

prvky jako nacionalismus nebo sebeurčení.60 Irský politolog Patrick Keatinge pak dodává, že 

neutralita Irska v letech druhé světové války představovala „manifestaci separátní kulturní 

identity a nezávislé státnosti, což je o to více důležité pro malý národ, který musí existovat ve 

stínu velmoci“.61 Z toho lze tedy usoudit, že faktor nacionalismu a snaha vymezit se vůči 

„bývalému nepříteli“ hrály v době druhé světové války pro irské politiky také 

neopomenutelnou roli. 

 

DÍLČÍ ZÁVĚRY  

Jak bylo možno vidět v této kapitole, problematika neutrality je mnohem komplexnější a 

složitější, než se může na první pohled jevit. Je nutné rozlišovat mezi právním, jasně 

vymezeným, pojetím a politickým, často značně ambivalentním, avšak pro účely našeho 

historického zkoumání důležitějším, chápáním neutrality. Politika neutrality je vždy 

determinována vnitřními a vnějšími faktory. V případě Irska v letech druhé světové války 

budu brát v úvahu jak vliv vývoje války ve světovém kontextu, tak i roli vnitřních určujících 

podmínek, nacionalistického cítění a nálad v irské společnosti. Předpokládám, že důležité 

jsou takové aspekty jako poloha ve sféře vlivu Velké Británie a ekonomická, finanční a další 

závislosti na ní, síla armády a její schopnost se bránit, role veřejného mínění atd. Na tomto 

místě je možné proto vyslovit hypotézu, že to byly právě tyto faktory, které stály za vnitřním, 

                                                             
59 Karsh, Efraim, Neutrality and Small States, s. 80-84. 
60 Jesse Neal G., Dreyer John, „Utility or Futility? A Policy History of Neutrality”, s. 2. 
61 Keatinge Patrick, A Singular Stance, Irish Neutrality in the 1980s, s. 7. 
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pasivním, porušováním neutrality ve prospěch Velké Británie a které v podstatě předurčily 

podobu irské neutrality mezi roky 1939-1945. Zároveň je možné se na základě výše 

uvedeného domnívat, že úspěch irské neutrality byl dán také okolnostmi jako například 

geografickou polohou země, ústupky irských politiků ve prospěch východního souseda a 

aktivní diplomacií. Neutralitu Irska v době druhé světové války proto budeme zkoumat 

v širším rámci, a nikoliv pouze jako dějiny politické.  
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HISTORICKÝ VÝVOJ DO NÁSTUPU EAMONA DE VALÉRY K MOCI  

Dějiny Irska jsou nesmírně komplikované, plné všemožných hluboce zakořeněných mýtů a 

rozličných, často velmi nacionalistických, interpretací. Podrobně studovat jakýkoliv úsek 

irské historie není možné samostatně či izolovaně, naopak. Vždy musíme přihlédnout 

k širšímu kontextu, tj. k vlivu anglo-irských, respektive později britsko-irských, vztahů na 

Irsko a jeho společnost. Avšak není možné soustředit se pouze na dějiny politické, je stejně 

tak důležité přihlédnout k roli sociálních, ekonomických a kulturních faktorů, abychom celou 

tuto nesmírně složitou problematiku až příliš nezjednodušili. Přes veškerou snahu je nicméně 

jasné, že nelze identifikovat všechny aspekty, které mohly sehrát určitou roli pro budoucí 

směřování irského státu, ovšem alespoň nastínit některé procesy, které mohly mít vliv na 

pozdější struktury, je neopomenutelné.     

Tato kapitola se ve stručnosti zabývá historickým vývojem Irska do roku 1932, tedy do 

doby, než nastoupil Eamon de Valéra do úřadu ministerského předsedy. Vzhledem k tomu, že 

tato práce nemá prostor pro detailní rozbor let, desetiletí a staletí, které předcházely druhé 

světové válce, problematika nemůže být pojata v celé své komplexnosti. V některých 

aspektech se ale skutečně musíme vrátit poněkud hlouběji do minulosti, avšak spíše než 

jednotlivé události nás zajímají jejich pozdější interpretace ze strany irských nacionalistů a 

jejich možný odraz v paměti společnosti. Zde přitom není možné zapomínat na skutečnost, že 

paměť lze chápat jako historický konstrukt, který je často kontrolován nebo udáván 

politickou či jinou elitou.62 V neposlední řadě budou taktéž v rychlosti vysvětleny některé 

významné události, které se odehrály v prvních třiceti letech dvacátého století. Neutralita 

Irska v letech druhé světové války byla ve své době často chápána jako přirozený důsledek 

irské historie plné persekucí, zbídačování a obrovských ztrát v počtu obyvatel kvůli britské 

laissez-faire politice.63 Jaké tedy byly irské dějiny v britském kontextu a co přispělo k tomuto 

výkladu politiky neutrality? 

                                                             
62 Ford Alan, „Martyrdom, History and Memory in Early Modern Ireland“, in ed. McBride Ian, History and 
Memory in Modern Ireland (Cambridge: CUP, 2001), s. 43-66, zde s. 43. 
63 DIFP, Vol. VI, 1939-1941, Telegram from Joseph J. Walshe to John J. Hearne (Ottawa), Document No. 128, 
26. 2. 1940, s. 156. 
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Irsko jako celý ostrov bylo v zájmu anglických králů po velmi dlouhou dobu, avšak až do 

vlády Jindřicha VIII. Tudora byly vzájemné vztahy spíše neproblematické. V roce 1541 se však 

dotyčný anglický král prohlásil v irském hlavním městě Dublinu za vládce Irska a okamžitě 

usiloval o to získat podporu představitelů irské aristokracie. Neúspěšně. V zemi vypukly 

nepokoje, ale ty byly anglickou stranou vzhledem k obrovskému nepoměru vojenských sil bez 

větších obtíží potlačeny. Jindřich VIII. irské šlechtě po neúspěšném pokusu daný stav odvrátit 

zabavil veškerou půdu a tu následně nabídl „kolonizátorům“ ze sousední Anglie a Skotska. 

Také později museli Irové čelit mnohým dalším problémům, tentokrát v otázkách, které 

souvisely s náboženstvím, respektive jeho reformou, jež byla provedena po Jindřichově 

roztržce s římskokatolickým papežem kvůli otázce rozvodu.64 Opravdové obtíže pro Irsko 

však nastaly později, a to v době, kdy se jeho obyvatelé postavili za anglického krále Karla I. 

proti opozici, v jejímž čele stál v této zemi neblaze proslulý a dodnes obávaný Oliver 

Cromwell. Ten potlačil irskou vzpouru značně nevybíravým způsobem a během jeho 

následující vlády zemřelo přes třicet procent obyvatel, jenž byli katolického vyznání. Jeho 

krutost se logicky hluboce zakořenila do irských mýtů o anglické nadvládě.65 Irští šlechtici 

katolického vyznání si takto ještě jednou nešťastně zvolili stranu konfliktu, když se postavili 

za anglického krále Jakuba II. Jedním z důvodů, proč tak učinili, bylo to, že Jakub II. během své 

vlády zrušil řadu diskriminačních zákonů vůči katolíkům. Později, po anglické Slavné revoluci 

z roku 1688, byl Jakub nucen bojovat o trůn s Vilémem Oranžským.  Vojska krále Jakuba byla 

poražena a mnoho irských katolíků raději zvolilo exil a odešlo ze své domovské země.66      

 V tomto období zavedla anglická nadvláda nad sousedním ostrovem velmi tvrdý režim, 

který v určitých ohledech překonal i předchozí Cromwellovu krutovládu. Byly zavedeny tzv. 

trestní zákony (penal laws), což v praxi znamenalo tvrdou diskriminaci podle náboženského 

klíče. Katolíci byli omezováni v nabývání nemovitostí, nemohli být členy soudních porot a 

nesměli vykonávat některá zaměstnání. Omezení se částečně začala uvolňovat až v druhé 

polovině osmnáctého století, ovšem do té doby se mnoho příslušníků irských elit raději 

rozhodlo konvertovat k protestantské církvi.67   

                                                             
64 Moody Theodor W., Martin Francis X., Dějiny Irska, s. 130, 132, 134-135.  
65 Sturdy David J., Fractured Europe 160-1721 (Oxford: Blackwell Publishing, 2002), s. 159-160, 165-171. 
66 Foster R. F., Modern Ireland 1600-1972 (London: Penguin Books, 1989), s. 139-142. 
67 Šlosarčík Ivo, Politický systém Irska, s. 17-18. Sturdy David J., Fractured Europe 160-1721, s. 354-355.  
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 Do konce osmnáctého století bylo Irsko stále víceméně nezávislé na Velké Británii, 

alespoň v záležitostech politických institucí. Změna nastala teprve v roce 1801, kdy byla 

vytvořena unie mezi oběma státy (podobně jako byla utvořena unie mezi Anglií a Skotskem 

v roce 1706). Tento proces částečně urychlilo povstání z roku 1798, zorganizované 

Theobaldem Wolfem Tonem, čelním představitelem United Irishmen, které ovšem nakonec 

poněkud nešťastně přerostlo v násilnosti kvůli rozdílným formám křesťanského náboženství 

v zemi – katolíci bojovali proti protestantům a naopak. Avšak toto povstání pochopitelně 

nebylo jediným důvodem, proč bylo přistoupeno k vytvoření jednoho státu – Spojeného 

království Velké Británie a Irska, tato práce však nenabízí dostatečný prostor pro analýzu 

dané problematiky. Od zmíněného roku Irové již neměli svůj vlastní parlament, ale měli 

pouze své zástupce, kteří samozřejmě tvořili menšinu, ve westminsterském parlamentu 

v Londýně. Ten byl pak oprávněn přijímat veškeré zákonodárství problematice irského 

ostrova.68 

 Devatenácté století pak vztahu Irů ke svým anglickým vládcům také celkově příliš 

neprospělo. Do paměti obyvatel Irska se zakořenil britský postoj k sérii hladomorů, které v 

zemi vypukly ve čtyřicátých letech v důsledku bramborového moru a na jejichž následky 

zemřelo okolo osmi set tisíc až milionu lidí. Podobný počet emigroval – irská populace se 

mezi roky 1845-1851 zmenšila o celé dva miliony.69 Raná britská viktoriánská vláda se držela 

liberálního hesla laissez faire, čímž Irům příliš nepomohla. Důsledné vymáhání pachtovného a 

vystěhovávání neplatičů celou situaci také ještě více zhoršil.70 Obraz statkáře protestantského 

vyznání vyhánějícího ubohého hladovějícího katolíka se stal symbolem problematických 

vztahů a napětí mezi Iry a Brity.71 Člen mladoirského hnutí Charles Gavan Duffy pak dokonce 

například tvrdil, že hladomor je „strašné vraždění páchané na mase obyvatel“.72 I další doboví 

pozorovatelé, stejně jako někteří autoři historických prací, pak představují interpretace, že 

jednání Britů v období velkého hladomoru bylo pouhým „genocidním záměrem“.73 

                                                             
68 Moody Theodor W., Martin Francis X., Dějiny Irska, s. 180-182, 189, 231-234. 
69 Boyce George D., Nineteenth century Ireland (Dublin: Gill and Macmillan, 2005), s. 114-116. English 
Richard, Irish Freedom, The History of Nationalism in Ireland (London: Pan Books, 2007), s. 162. 
70 Boyce George D., Nineteenth century Ireland, s. 114-116. Šlosarčík Ivo, Politický systém Irska, s. 22. 
71 Šlosarčík Ivo, Politický systém Irska, s. 22. 
72 Boyce George D., Nineteenth century Ireland, s. 116. 
73 English Richard, Irish Freedom, The History of Nationalism in Ireland, s. 163. 
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 Devatenácté století je dále obdobím, kdy se začal utvářet moderní irský, nejen 

republikánský, nacionalismus. K jeho postupné radikalizaci napomohl právě výklad 

„velkého“, nebo v neirské historiografii též „bramborového“, hladomoru a neúspěch 

představitelů konstitučního nacionalismu prosadit samosprávu Irska (Home Rule) na britské 

půdě – v roce 1886 byla odmítnuta dolní sněmovnou britského parlamentu, v roce 1893 pak 

Sněmovnou lordů. S postupným uvědomováním si irské národní identity začali být Britové 

tvrdě obviňováni z chudoby, utrpení a bídy obyčejných Irů. Vzpomínková slavnost na 

povstání roku 1798 o století později pak celý proces ještě více urychlila, sám Wolfe Tone byl 

prezentován jako ikona odporu proti britské nadvládě. 74  O pár let později vůdci 

republikánské strany Sinn Féin (My sami), založené v roce 1905, dodávali, že „Irsko bylo po 

staletí obětí anglického nebo britského útlaku … jih i sever jsou stále obětí imperialismu“.75 

Nicméně je jasné, že ideologie a obsah nacionalismu tohoto typu nebyly vlastní všem Irům, 

mnozí z nich byli nuceni řešit problémy zcela jiného typu, jako například způsob, jak 

v těžkých podmínkách a chudobě vůbec přežít. Pro naše účely je však důležité si uvědomit, 

v jakém prostředí vyrůstal a kde se pohyboval budoucí taoiseach – mladý Eamon de Valéra.  

 Otázka irské samosprávy, Home Rule, se na pořad jednání dostala znovu v roce 1912, ale 

westminsterská dolní sněmovna se opět postavila proti. Podle nových pravidel však nastalo 

po vetu dvouleté čekací období, po kterém měl zákon vstoupit v platnost. To mělo skončit 

v létě roku 1914, ovšem protože vypukla první světová válka, nikdy k tomu již nedošlo.76 Irští 

radikální nacionalisté, nikoliv konstituční, viděli ve vypuklé válce šanci, jak dosáhnout svých 

požadavků, nicméně jako prostředek již neviděli jednání, ale sílu. O Velikonocích roku 1916 

proto vypuklo povstání, ale vzhledem k jeho nekoordinovanosti, neúspěšnému pokusu získat 

zbraně z Německa a malé účasti dopadlo jednoznačným nezdarem. Odvetná britská reakce 

byla velmi tvrdá, celkem bylo odsouzeno přes tisíc osm set osob.77 Trest smrti dostal, mimo 

jiné, také de Valéra, od popravy ho zachránilo pouze jeho druhé, americké, občanství. 

Povstání a následné represe přidaly na síle prvku mučednictví v irském nacionalismu – 

                                                             
74 McBride Ian, “Memory and National Identity in Modern Ireland”, in ed. McBride Ian, History and Memory 
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77 Šlosarčík Ivo, Politický systém Irska, s. 26. 
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hrdinná porážka se stala jeho významným motivem a hlavní strůjce povstání Patrick Pearse 

byl přirovnáván k již několikrát zmíněnému Wolfu Tonovi.78 Tehdy se k této republikánské 

formě nacionalismu připojila i značná část irské, ne vždy pouze katolické, veřejnosti. 

 Irští republikáni byli stále více přesvědčeni, že nadvládu Velké Británie není možné 

ukončit jinak než násilím, a počátek ozbrojeného konfliktu proto již nebyl daleko.79 V roce 

1918 vyhrávala volby republikánská a nacionalistická strana Sinn Féin, avšak její poslanci se 

odmítli účastnit zasedání britského parlamentu v Londýně. Místo toho na své schůzi 

v Dublinu vyhlásili vznik vlastního irského parlamentu (Dáil Éireann) a na prvním jednání 

vůbec přijali deklaraci o nezávislosti země. Britská vláda se opět rozhodla zasáhnout silovými 

prostředky a celá situace se ještě o to více zhoršila. Irští nacionalisté přistoupili 

k radikálnějším metodám, a proto v roce 1919 zahájili tzv. válku za nezávislost (přijmeme-li 

tento termín irské historiografie), ve které požadovali zcela samostatnou a nezávislou 

republiku. V čele politického vedení odporu byl opět de Valéra, vojenské křídlo (IRA) pak vedl 

pozdější hrdina v boji za nezávislost Michael Collins.80    

 Co se aktů násilí týče, byly si obě strany konfliktu rovny. Dlouho však byly v irské 

společnosti zobrazovány pouze kruté metody britské. Během dvou let irsko-britského 

ozbrojeného střetnutí se ukázalo, že ani jeden ze znepřátelených táborů nemá na to, aby toho 

druhého porazil – Britové byli mimo jiné vyčerpáni první světovou válkou a měli značné 

problémy na domácí půdě, které museli řešit; Irové zase měli příliš malé kapacity na to, než 

aby mohli válku dotáhnout k jasnému a rozhodnému výsledku ve vlastní prospěch. V říjnu 

1921 proto začala dvoustranná jednání, která skončila v prosinci téhož roku podpisem 

kompromisní dohody. V důsledku této smlouvy, ratifikované v Irsku následujícího roku 

poměrem 64:57, byl ostrov definitivně rozdělen na dvě části – na dvacet šest hrabství se 

statusem dominia pod názvem Irský svobodný stát (Saorstát Éireann) a na šest hrabství 

v Ulsteru, která zůstala integrální součástí Velké Británie.81 Je důležité zdůraznit také 

skutečnost, že svůj podíl na obsahu této dohody měl i budoucí premiér a tehdejší ministr 

kolonií Winston Churchill. Prosadil jednu část smlouvy, která se mohla v dané době zdát jako 
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spíše méně významná, avšak ve třicátých letech a zejména pak v průběhu druhé světové 

války se ukázala jako naprosto klíčová. Churchill prosadil, že tři námořní základny – Cobh 

(podle starší britské terminologie Queenstown), Berehaven a Lough Swilly – na území 

Irského svobodného státu zůstanou pod britskou správou. Jejich strategický významn si 

uvědomoval také hlavní irský vyjednavač Collins, když Churchillovi údajně řekl: „Samozřejmě 

[sic] že ty přístavy musíte mít, jsou nutné pro váš život.“82 O sedmnáct let později dokázal 

Eamon de Valéra, tehdy již jako irský taoiseach, dát věcem zcela jiný směr.    

 Dohoda, jíž nemálo lidí považovalo za definitivní, znamenala rozkol ve straně Sinn Féin a 

v žádném případě neuspokojila aspirace všech Irů, kteří se v té či oné míře aktivně zapojili do 

války za nezávislou republiku. Rozdělení ostrova na dvě části mnozí chápali jako 

„neuvěřitelné zlo“ a „nespravedlnost“. Mezi největší odpůrce smlouvy patřil právě de Valéra, 

který okamžitě rezignoval na svůj post v irském dáilu. Sám vznik dvou administrativních 

celků na ostrově označoval za „nejtěžší ránu pro anglo-irské vztahy“.83 Členové IRA pak 

pokračovali v atentátech na úřední osoby, tak jako to dělali během války s Brity, na což 

musela reagovat prosmluvní vláda, a celá situace vedla akorát k vypuknutí občanské války, 

která byla v mnohých ohledech horší než předchozí ozbrojený konflikt s britskými black-and-

tans, černohnědými. V roce 1923 bylo jasné, že republikánský tábor nemá dostatek 

prostředků na to, aby mohl v boji pokračovat, občanská válka byla proto ukončena a její 

výsledek posílil pozici prosmluvní vlády.84 Ta se s Williamem Cosgravem v čele profilovala 

jako probritská. To ovšem neznamená, že by odpůrci smlouvy přijali status quo. De Valéra, 

čelní oponent, se sice na nějaký čas stáhl z aktivního politického života, nicméně v roce 1926 

založil novou stranu nazvanou Fianna Fáil (Vojáci osudu). Ta šest let praktikovala politiku 

pasivní rezistence, tj. odmítala se účastnit jednání irského parlamentu, uvádějíc nutnost 

přísahy britské koruně jako hlavní důvod k tomuto rozhodnutí.85 Avšak i přes všechny tyto 

problémy na irském území je možné konstatovat, že se vztahy mezi Irskem a Velkou Británií 

ve dvacátých letech značně zlepšily. 
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DÍLČÍ ZÁVĚRY  

Irsko se nacházelo pod nadvládou Velké Británie několik staletí. Politika, kterou angličtí, 

respektive britští, představitelé v zemi praktikovali (reformace, krutovláda za Cromwella, 

trestní zákony, postoj během hladomoru), vedla k vytvoření řady mýtů, i když opřených o 

skutečné události. Jejich interpretace jakož i radikalizace irské scény v devatenáctém století a 

na počátku století dvacátého a neúspěšné pokusy získat samosprávu přispěly ke zformování 

moderního irského protibritsky zaměřeného nacionalismu. Irští republikánští nacionalisté 

vnímali Velkou Británii jako agresora a utlačovatele, obviňovali ji z bídy a chudoby země a 

oslavovali jakýkoliv „pokus“ se proti britské nadvládě postavit, a to i přesto, že některé tyto 

„pokusy“ mnohdy takto zamýšlené vůbec nebyly. Značnou podporu a zájem ze strany 

většinové irské společnosti získali radikálové až po neúspěšném povstání z dubna 1916. 

Tehdy byl v nacionalistickém diskursu značně posílen důležitý prvek mučednictví, tj. prolít 

krev, bojovat a zemřít za nezávislé Irsko. Ten byl posílen ještě více v letech 1919-1921, kdy 

Irové otevřeně bojovali za svou nezávislost proti britským vojákům. De Valéra se nacházel u 

obojího, jak u povstání, tak u války za nezávislost země. Když byla v roce 1921 uzavřena 

dohoda mezi oběma stranami konfliktu a ostrov byl rozdělen na Irský svobodný stát se 

statusem dominia (dvacet šest hrabství) a Severní Irsko (šest hrabství), které zůstalo 

integrální součástí Velké Británie, postavil se proti ní. Odmítal se s nastalou situací smířit, a 

proto, když jeho nová strana Fianna Fáil, založená v roce 1926, získala množství potřebných 

hlasů, aby mohla zasedat v irském parlamentu, zahájil politiku pasivní rezistence. Ta skončila 

až v roce 1932, kdy sestavil vlastní vládu. Nacionalistické interpretace jak britské nadvlády, 

tak i těchto událostí pozdějších, právě proto, že paměť je historickým konstruktem, pomohly 

utvořit a utužovat protibritské nálady ve značné části irské společnosti.      
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DE VALÉRA –  MUŽ, KTERÝ VYTVOŘIL NOVODOBÉ IRSKO  

Než začnu podrobně analyzovat irskou situaci v době druhé světové války, je nutné pochopit 

několik klíčových aspektů, které ovlivnily nejen výchozí stav Irska v roce 1939, ale i průběh 

zvolené politiky a činy politických elit během samotného světového konfliktu. To znamená, že 

musíme nalézt odpověď na otázku, jaké mohly být vnitřní a vnější determinanty irské 

neutrality v letech 1939 až 1945. Je také nezbytné porozumět tomu, jakým typem státu bylo 

Irsko v roce 1939 a jaké mělo možnosti pro samostatnou zahraniční politiku. Stejně tak je 

důležité analyzovat i roli jednotlivce a společnosti v celém procesu. Byly to totiž právě 

rozepře v irské společnosti, které mnohdy nepřímo ovlivnily rozhodnutí Eamona de Valéry 

během války. Podstata této kapitoly proto spočívá ve vykreslení situace ve třicátých letech, 

které s sebou přinesly změny zásadního charakteru. Ty ve svém důsledku umožnily irským 

politikům 2. září 1939 vyhlásit neutrální postoj v právě rozpoutané válce.   

Třicátá léta byla pro Irsko dobou, kdy bojovalo za svou podobu. De Valérova radikální a 

populistická strana Fianna Fáil vyhrála volby v lednu 1932 a byl to on, kdo mohl ovlivnit nové 

směřování státu a rozhodnout, zda bude Irsko pokračovat v probritské politice jako jeho 

předchůdce William Cosgrave nebo dojde k ústavní revoluci, jak sliboval ve své předvolební 

kampani.86 Představoval si sjednocené a nezávislé Irsko, které by bylo též hospodářsky 

soběstačné. Podporoval katolickou církev a chtěl, aby stát chránil její hodnoty. Snil o tom, že 

se irština oživí a stane se znovu jazykem jeho národa, který se pak sám navrátí 

k jednoduchému zemědělskému životu.87 Po svém nástupu do úřadu však pochopil, že ideál 

zůstane ideálem a že se musí co nejlépe přizpůsobit reálným podmínkám vrcholné politiky. 

Svým pragmatickým přístupem a schopností využít problémů, se kterými se Velká Británie 

v této době potýkala, postupnými kroky skutečně dokázal změnit ústavní pořádek země. 

Představitelé sousedního Spojeného království nebyli z výsledku irských parlamentních 

voleb vůbec nadšeni. Věděli, že nový taoiseach chová k jejich zemi vztah více než chladný, a 

oprávněně se obávali toho, co může nová situace pro vzájemné vztahy obou zemí znamenat. 

De Valéra se ihned rozhodl dát britským politikům jasně najevo, že chce změnit dosavadní 

orientaci zahraniční politiky, a to tak, aby co nejlépe napomohla k zisku úplné nezávislosti 
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země. Jeho cílem bylo postupně se ústavními prostředky zbavovat vlivu Velké Británie 

v Irsku, a tím odstranit i poslední relikty britské nadvlády v zemi. Krátce po svém nástupu k 

moci se rozhodl skoncovat s přísahou věrnosti britské koruně a s platbou pachtovného 

(rentou za půdu) Velké Británii. To bylo zavedeno na konci devatenáctého století a de Valéra 

tvrdil, že potvrzení těchto plateb v letech 1923 a 1926, jak to udělal William Cosagrave, bylo 

neplatné vzhledem k tomu, že ani jedna z dohod nikdy neprošla ratifikací irským 

parlamentem.88 Pro Brity to nebyla vůbec příjemná situace.  Museli se rozhodnout, zda je pro 

ně důležitější ekonomická nebo ústavní otázka; po úvaze nakonec přisoudili prioritu přísaze 

věrnosti koruně. V ekonomických záležitostech postupovali pomocí sankcí, když zavedli 

dvacetiprocentní clo na irské zboží. Irové zareagovali obdobným způsobem a ustanovili 

ochranářské tarify na zboží britské. Ani jedna ze znesvářených stran nebyla připravena 

zasednout k jednacímu stolu, respektive pokud ano, tak o rozdílných problematikách, čímž 

mezi oběma zeměmi vypukla celní válka, která trvala celých šest let.89 

Odstranění povinnosti přísahat věrnost britské koruně však nebylo jedinou změnou 

oproti podmínkám smlouvy z roku 1921 a irské ústavě z roku 1922. Naopak. Dalo by se 

nazvat pouhým začátkem. Během následujících let de Valéra postupně zrušil post britského 

generálního guvernéra v Irsku, zavedl vlastní Nejvyšší soud, čímž zanikla možnost se 

odvolávat v soudních procesech k britské Privy Council, v roce 1936 využil abdikační krize a 

aféry kolem Edvarda VIII. a zbavil irskou ústavu veškerých zmínek o pozici, roli a 

pravomocech britského panovníka. Stejně tak prohlásil svou zemi za plně způsobilou 

v zahraniční politice.90 Dalším důležitým krokem, který de Valéra inicioval, bylo to, že v roce 

1937 zavedl novou ústavu. Její specifičnost spočívala v tom, že ačkoliv Irsko zůstalo britským 

dominiem, byla republikánského charakteru – zavedla se totiž mimo jiné funkce prezidenta 

Irska a měla se vztahovat na celý ostrov, tedy jak k Irskému svobodnému státu, tak 

k Severnímu Irsku, které bylo součástí Velké Británie. Z toho důvodu je stát v textu ústavy 

označován pouze jako Éire čili Irsko.91 
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Vraťme se však nyní k problematice výše zmíněné celní války. Přestože byly uzavřeny 

dílčí dohody mezi irskou a britskou stranou, jádro sporu vyřešeno nebylo. Vztahy mezi 

oběma zeměmi se stále nezlepšovaly, naopak. Více a více se komplikovaly. Fakt, že de Valéra 

neustále odsuzoval bývalou britskou nadvládu nad Irskem a obviňoval Brity z pokračující 

agrese vzhledem k jejich „přítomnosti“ v Ulsteru, celou situaci také nijak neusnadňoval. 

Ovšem zároveň nelze opomenout to, že členové britského kabinetu měli mnoho jiných 

problémů na své domácí půdě (dáno hospodářskou krizí a zhoršující se mezinárodní situací), 

a tak v irské otázce určitou dobu neprojevovali žádnou větší iniciativu. Vážnější jednání mezi 

představiteli obou zemí začala probíhat až v roce 1937, respektive v roce 1938, a de Valéra 

opět dokázal využít slabosti svých britských protějšků. Řečeno slovy irských historiků, i když 

poněkud polemicky, dokázal vytěžit maximum z vrcholného období appeasementu.92 Byl 

tvrdý a neústupný vyjednavač a podle některých dobových pozorovatelů byla „jeho mentalita 

určitým způsobem podobná té Herr Hitlera; nemělo s nimi smysl používat argumenty, které by 

oslovily obyčejného rozumného člověka“.93 

V analýze dané problematiky není možné opomenout, že celní válka měla i svou 

německou dimenzi. Jedním z předních de Valérových cílů byla hospodářská soběstačnost 

Irska a situace, která vyvstala v důsledku irsko-britského (nebo britsko-irského) konfliktu 

v ekonomických otázkách. Znamenala, že Irové byli nuceni hledat nové trhy a odbytiště. Do 

doby, než dosáhli dohody s britskou stranou v roce 1938, se Německo jevilo jako vhodný 

nový přední obchodní partner – bylo nejen čistým dovozcem zemědělských produktů, ale 

také producentem průmyslových výrobků. Nicméně navzdory veškerým snahám bylo zřejmé, 

že toto obchodní spojení není přirozené a nemůže nahradit vztahy s Velkou Británií.94 

Německo-irská obchodní výměna byla i přes všechny pokusy stejně spíše marginálního 

charakteru – například v roce 1937 tvořily export do Německa pouhých 3,8 % a import 

z Německa minimálních 3,2 %.95 Přesto byl podle některých irských historiků nárůst irsko-

německého obchodu a přítomnost Německa na irském trhu znepokojující pro britské politiky. 
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Deidre McMahon například tvrdí, že tato skutečnost byla jedním z hlavních důvodů, proč 

britský premiér Neville Chamberlain nakonec uzavřel usmiřující dohodu s Iry.96  

Je samozřejmě na místě uvažovat nad tím, do jaké míry byl tento argument rozhodující. 

Není však možné zapomínat na to, že Chamberlain byl nucen řešit i mnoho dalších závažných 

problémů a vůbec nebyl v lehké pozici – z toho důvodu není možné jeho rozhodnutí a 

vnímání celé problematiky nijak hodnotit. Kromě dozvuků světové hospodářské krize a 

neustálých finančních problémů nelze opomenout to, jakým způsobem se zhoršovala 

mezinárodní situace – nacistický vůdce Adolf Hitler nedostál německým závazkům 

stanoveným ve Versailleské smlouvě a v Rýnském garančním paktu, v roce 1935 zavedl 

brannou povinnost v Říši, v následujícím roce remilitarizoval Porýní a v březnu 1938 provedl 

anschluss Rakouska. Neville Chamberlain, jako mnoho dalších členů jeho kabinetu, byl proto 

přesvědčen, že za takovýchto podmínek není na mezinárodním poli možné mít proti sobě 

znepřátelené sousední Irsko. Věřil, na základě informací, které měl k dispozici, že jedná 

správně, když se chtěl usmířit s irskou stranou. 

Ukončení celních sporů mezi oběma zeměmi se pro britského premiéra postupně stalo 

skutečnou prioritou ve vzájemných vztazích a byl ochoten ekonomickou válku ukončit za 

každou cenu. Když de Valéra naznačil, že by měl zájem získat námořní základny na území 

Irska (Cobh, Berehaven a Lough Swilly) do svých rukou, britští vyjednavači se 

s Chamberlainovým souhlasem chopili iniciativy. Britští politikové v této době ovšem 

nedocenili jejich strategickou hodnotu – podle britské admirality byl nejdůležitějším 

z přístavů Berehaven (kategorie A), ostatní dva se nacházely v kategorii B. Ve všech pak 

mohlo působit kolem čtyř tisíc vojáků.97 Tyto „strážní věže“, jak přístavy nazval Winston 

Churchill, byly klíčovými tankovacími stanicemi pro torpédoborce v případě války v Atlantiku 

a britská přítomnost v nich také znamenala rozšíření operačního radia pro královské 

námořnictvo o čtyři sta mil.98 Zároveň však nelze nevzít v úvahu výši finančních nákladů na 

provoz přístavů v době hospodářské krize a rovněž to, že v roce 1921, kdy byla klasifikace 

strategické významnosti přístavů vytvořena, britská admiralita chápala irské základny jako 

                                                             
96 McMahon Deirdre, Republicans & Imperialists, Anglo-Irish Relations in the 1930s (New Haven and 
London: Yale University Press, 1984), s. 58 a 69. 
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98 Tamtéž. Karsh Efraim, Neutrality and Small States, s. 71. 
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klíčové pro případnou válku s Francií.99 S tou ale roku 1938 válka nehrozila. Kdo mohl tušit, 

že Německo bude za dva roky část Francie, a později dokonce celou, okupovat.  

Během britsko-irských jednání de Valéra opakovaně odmítl poskytnout záruky, že irská 

vláda umožní britskému námořnictvu používat přístavy v době války. Pouze řekl, že nedovolí, 

aby „území Irska bylo použito jako základna cizí mocnosti pro útok na Velkou Británii“.100 

Současně však neopomněl operovat i silou protibritské nálady v Irsku, když své britské 

protějšky varoval, že by nebyl schopen nic udělat s tím, kdyby Britové využívali přístavy ve 

válečném konfliktu a kdyby se některé skupiny Irů, „nezodpovědné, ale významné“, rozhodly 

na ně útočit. Nejednou také dodal, že by situace v případě války mohla být jiná, kdyby se 

námořní základny dostaly pod správu Irska, a Velká Británie tím přestala omezovat 

suverenitu irského státu.101 

Nová britsko-irská dohoda byla uzavřena 25. dubna 1938 a v jejím důsledku byly 

námořní základny Cobh, Berehaven a Lough Swilly skutečně předány do irské správy. Na 

britské straně se našel pouze jeden jediný hlasitý odpůrce proti smlouvě, a to Winston 

Churchill, který její výsledek považoval za zcela nepřípustný. Varoval ostatní politiky před 

tím, jaké nebezpečí s sebou může výsledek britsko-irských jednání přinést, a vyslovil 

pochybnosti nad přesvědčením vládního kabinetu, že irská vláda povolí využívat základny 

v případě potřeb britského královského námořnictva. Samotnému Chamberlainovi pak 

například napsal: „Odhazujete pryč skutečné a důležité prostředky pro bezpečnost a přežití za 

zbytečné stíny a klid.“102 Churchill odhadl budoucí irské jednání v letech 1939 až 1945 více 

než přesně, nicméně jeho do značné míry emotivní reakce na britsko-irskou dohodu mohla 

být dána i tím, jakou roli sehrál právě v roce 1921, tedy v době, kdy byla uzavřena první 

smlouva mezi oběma zeměmi. Naopak na irské straně nebyla dohoda přijata tak jednoznačně 

jako ve Spojeném království. Část irské společnosti ji přijala kladně a byla s jejími výsledky 

spokojena, jako poslední problém vnímala pouze rozdělení Irska na dva administrativní 

celky. Druhá část irské společnosti chápala dohodu jako naprosto nedostatečnou, a to právě 
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proto, že rozdělení ostrova nevyřešila.103 Dohoda však primárně vyřešila celní válku, což 

umožnilo normalizaci vztahů mezi Spojeným královstvím a Irskem v ekonomických otázkách.  

 

Tabulka 1: Irský obchod s Velkou Británií a Severním Irskem v letech 1924 až 1939 (v %) 

Rok Dovoz Vývoz 

1924 81,1 98,1 

1925 81,1 97,2 

1926 75,6 96,7 

1927 77,4 95,8 

1928 77,9 96,2 

1929 78,1 92,3 

1930 80,1 91,4 

1931 80,8 96,3 

1932 76,6 96,2 

1933 69,9 93,9 

1934 66,7 93,3 

1935 72,4 91,7 

1936 51,9 91,5 

1937 48,7 90,8 

1938 50,5 92,6 

1939 55,7 93,6 

Zdroj: Salmon, Trevor C., Unneutral Neutral Ireland, An Ambivalent and Unique Security 
Policy, s. 104. 

 

Když Irsko dostalo přístavy pod svou správu, znamenalo to také zisk skutečné 

suverenity, a tedy i možnosti rozhodovat o své zahraniční politice. De Valéra to však 

nepovažoval za definitivní dohodu s Velkou Británií. Proto ihned po svém návratu zahájil 

kampaň proti rozdělení ostrova na dva administrativní celky, k čemuž mu, z českého pohledu 

poněkud paradoxně, posloužila mnichovská krize. De Valéra, který v této době předsedal 

                                                             
103 NAI, M7 from the Department of the Taoiseach, 2. 5. 1938, Cabinet S10640, výstřižek z Irish 
Independent, 26. 4. 1938. 
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Společnosti národů, plně podporoval Chamberlainovu politiku appeasementu.104 Dne 15. září 

1938, tedy v den britsko-německých jednání v Berchtesgadenu, například britskému 

premiérovi napsal: „Píši Vám pouze, abych Vám řekl, že alespoň jeden člověk je zcela spokojen 

s tím, že děláte správnou věc, nehledě na to, jaký bude výsledek.“105 Je pozoruhodné, že ve stejný 

den měl jeho nejbližší spolupracovník Joseph Walshe říci německému velvyslanci v Dublinu 

Eduardu Hempelovi, že irská vláda „rozumí potřebě získat plné právo na sebeurčení pro 

sudetské Němce“.106 De Valéra dohodu, kterou o pár dní později uzavřeli Hitler, Mussolini, 

Chamberlain a Daladier v Mnichově, chápal jako mnohem více než pouhé odvrácení války. 

Vnímal ji jako možný precedens pro (severo)irskou otázku.107 Nejednou argumentoval tím, že 

má své vlastní „Sudety“ v Ulsteru, a trval na tom, aby Velká Británie, která uznala 

iredentistické požadavky německé, později též maďarské a polské, a souhlasila 

s odstoupením území jiného státu bez jeho souhlasu, učinila totéž v případě požadavků 

obyvatel katolického vyznání v Severním Irsku.108 Jeho výzvy samozřejmě zůstaly na britské 

straně nevyslyšeny, ale jeho projevy, které odsuzovaly útisk obyvatel nejen podle 

národnostního, ale také náboženského klíče mohly silně vzbouřit emoce u obyvatel Irska. 

 Situace kolem mnichovské krize měla však i své praktické dopady. De Valéra si uvědomil 

blížící se válku, která nyní sice byla zažehnána, ale pochopil, že je pouze otázkou času, kdy 

nakonec vypukne. Z toho důvodu se příslušné ministerstvo začalo blíže zajímat o stav irské 

obrany, poprvé od konce občanské války v roce 1923. Ukázalo se, že irská armáda byla hrubě 

podfinancována a že byla naprosto neschopna obrany země. Před rozpoutáním druhé světové 

války mělo Irsko jen velmi slabé letectvo, vlastnilo pouze čtyři letouny, které by se daly 

označit za bojové (Gloster Gladiators), vojenské námořnictvo nemělo vůbec žádné, zbraně a 

válečný materiál byly podobným způsobem nedostačující a ozbrojené složky čítaly jen velmi 

malé množství mužů – pouze šest tisíc z nich bylo opravdovými příslušníky nějakého 

vojenského útvaru, dalších šest tisíc byli vojáci v záloze a zbylých čtrnáct až šestnáct tisíc bylo 
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členy dobrovolnických sborů.109 To bylo pro případ nutnosti bránit se vojenskému útoku 

opravdu velmi málo. Plukovník Dan Bryan z irské tajné služby G2 se již v roce 1936 vyjádřil o 

stavu irské obrany následovně: „V současné době lze říci, že Saorstát je nikoliv relativně, ale 

absolutně neozbrojený.“110 Irští vrcholní představitelé si uvědomili, že je nezbytné vojenské 

zabezpečení státu zlepšit, nicméně bylo příliš pozdě. V době, kdy se v Evropě schylovalo 

k válce, byla šance nakoupit zbraně a další vojenské vybavení víceméně nemožná.111 

 Než zcela opustíme tématiku Irska před vypuknutím druhé světové války, je důležité 

analyzovat ještě jeden fenomén, a to IRA. Její příslušníci vždy považovali britské potíže 

„příležitostí pro Irsko“, proto v blížící se válce viděli vhodný okamžik pro sjednocení obou 

částí ostrova v jeden nezávislý celek. Předtím, než se de Valéra dostal k moci, byly názory jeho 

strany Fianna Fáil a IRA do značné míry podobné, ovšem strana jako taková nebyla nikdy 

zapojena do aktivit IRA. To samozřejmě neplatilo vždy pro všechny její jednotlivé členy. Dříve 

spíše bezproblémové vztahy se změnily, když Valéra nastoupil do úřadu taoiseacha a 

pochopil, že věci nejsou tak jednoduché, jak se mohou mimo vrcholnou politiku zdát. Určitou 

dobu se snažil příslušníky IRA zapojit do demokratického politického procesu, ale v roce 

1936, když se to ukázalo jako nereálné, postavil celou organizaci mimo zákon.112   

 IRA již tehdy používala metody teroristického nátlaku, aby dosáhla svých cílů. Nepříliš 

překvapivě proto zaslali její představitelé 12. ledna 1939 lordu Halifaxovi a potažmo celé 

britské vládě ultimátum, v němž požadovali, aby Velká Británie do čtyř dnů stáhla všechny 

své ozbrojené složky ze Severního Irska, jinak že přistoupí k násilí. Britská vláda samozřejmě 

ultimátum odmítla. Dne 16. ledna 1939 pak skutečně došlo k prvnímu bombovému útoku, za 

kterým stála IRA.113 Celá kampaň se nazývala Sabotage Plan (S-Plan) a ve větším či menším 

rozsahu trvala až do února následujícího roku.114 K nejhoršímu výbuchu došlo 25. srpna 1939 

                                                             
109 Salmon Trevor C., Unneutral Neutral Ireland, An Ambivalent and Unique Security Policy, s. 110. O’Driscoll 
Mervyn, Ireland, Germany and the Nazis, Politics and Diplomacy 1919-1939, s. 235-236. Fisk Robert, In 
Time of War, Ireland, Ulster and the Price of Neutrality 1939-1945, s. 77. 
110 O’Driscoll Mervyn, Ireland, Germany and the Nazis, Politics and Diplomacy 1919-1939, s. 235. 
111 Salmon Trevor C., Unneutral Neutral Ireland, An Ambivalent and Unique Security Policy, s. 113. 
112 NAI, M1 from the Department of the Taoiseach, 1949, Cabinet S11564A, IRA Activities in Ireland 1939-
1950, Summary from 1941. 
113 TNA, CAB 24/287, Memorandum by Home Secretary – I.R.A. Outrages, 30. 6. 1939, s. 1. 
114 Hull Mark M., Irish Secrets, German Espionage in Wartime Ireland 1939-1945 (Dublin: Irish Academic 
Press, 2003), s. 43. 



- 47 - 

ve městě Coventry, kdy zemřelo pět osob a dalších padesát bylo zraněno.115 Za běžných 

okolností by celá situace pro britské policejní a ozbrojené složky nemusela být tolik 

komplikovaná, ale v době, kdy se čím dál více zhoršovalo mezinárodní ovzduší a docházelo ke 

stále většímu ochlazování německo-britských vztahů, nebylo možné brát nebezpečí ze strany 

IRA na lehkou váhu.  Německý faktor byl proto jedním z důvodů, proč měli představitelé 

Velké Británie problém tuto bombovou kampaň interpretovat, respektive analyzovat 

skutečnou míru jejího nebezpečí. Domnívali se, že IRA je „vysoce organizovaná a má dostatek 

finančních prostředků, aby mohla v útocích pokračovat“.116 K podobnému závěru došla i 

německá tajná služba Abwehr, jejíž příslušníci navázali kontakt se členy IRA a začali jednat o 

možné formě spolupráce.117 Je na místě podotknout, že německý velvyslanec v Dublinu 

Eduard Hempel jako jeden z mála velmi dobře odhadl skutečnou sílu IRA, když zaslal do 

Berlína varování, že IRA není věrohodným partnerem pro žádnou komplexnější strategii. 

Nenašel se však nikdo, kdo by mu naslouchal.118 

 Příslušníci nebo sympatizanti IRA nebyli v Irsku jediní, jež by se mohli stavět na stranu 

nacistického Německa proti Velké Británii v případné válce. V roce 1939 se v zemi nacházelo 

několik skupin, které byly nespokojeny s dosavadním směřováním státu. Cíle jako například 

ekonomická soběstačnost nebo úplná samostatnost země, které sliboval de Valéra na počátku 

třicátých let, splněny nebyly, což vyvolávalo nespokojenost u mladých lidí a u bývalých 

aktivistů středního věku, kteří se do bojů proti Spojenému království v menší míře zapojili. 

Nespokojeni byli také příslušníci irského protofašistického hnutí Blueshirts. Tyto skupiny 

obyvatel považovaly výsledky de Valérovy politiky za naprosto nedostatečné.119 Vezmeme-li 

v úvahu stav věcí v roce 1939, mohly mít pocit, že politické elity je svým způsobem podvedly 

a opustily „národní ideály“. 
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DÍLČÍ ZÁVĚRY        

Třicátá léta byla v Irsku dobou, kdy došlo ke vzedmutí emocí, a proto je nutné si uvědomit, 

v jakém prostředí byla vyhlášena politika neutrality. Během celého období třicátých let byly 

neustále propírány otázky jako „nespravedlivé“ rozdělení ostrova a právo na sebeurčení. 

Mezi lety 1932 až 1939 provedl de Valéra ústavní revoluci, a zbavil tak svou zemi i těch 

posledních reliktů britské nadvlády. Ukázal se jako velmi tvrdý vyjednavač a pragmaticky 

uvažující politik, který je schopen se přizpůsobit reálným podmínkám vrcholné politiky. 

Dokázal využít slabosti představitelů Velké Británie a v dubnu 1938 dostal do irské správy tři 

důležité přístavy. Tato skutečnost mu dala do rukou silný nástroj – mohl samostatně 

rozhodnout o budoucím postoji státu v případě, že vypukne válka.  

Jaká tedy byla situace v Irsku před vypuknutím druhé světové války? V rozmezí let 1924 

až 1939 nedošlo k žádné výraznější změně v závislosti země na Velké Británii v otázce 

exportu a Irsko by se dalo nazvat až satelitní ekonomikou svého východního souseda 

(dodejme také, že například Švýcarsko, které svou místy vychýlenou neutralitu ve prospěch 

nacistického Německa v letech 1939 až 1945 vysvětluje ekonomickými faktory, bylo před 

válkou závislé na Německu „pouze“ z šedesáti procent v importu a z padesáti pěti procent 

v exportu).120 Těsně před válkou byla irská společnost také značně rozdělena – na snad 

většinu, která de Valérovy úspěchy přijímala jako triumf, a na ty, pro které to, čeho dosáhl, 

nebylo dostatečné. Nelze však zapomínat, že protibritské nálady ve společnosti do jisté míry 

vytvářel svou politikou samotný de Valéra. Stav armády pak byl v roce 1939 velmi špatný, 

země byla téměř neobranyschopná. Byly to proto tyto faktory, společně s geografickou 

polohou Irska, které předurčily podobu irské neutrality během války. 

Přijmeme-li Gaddisovu interpretaci, tak mohou být vždy tři druhy příčin pro zkoumaný 

historický fenomén – bezprostřední, střednědobé a vzdálené.121 Lze vyslovit domněnku, že 

toto rozdělení je aplikovatelné i na otázku, proč irští politikové vyhlásili v druhé světové válce 

neutralitu. Na základě dosud analyzované problematiky lze učinit závěr, že mezi vzdálené 

příčiny irské neutrality v letech 1939 až 1945 patří zkušenost s britskou nadvládou, mezi ty 
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střednědobé je možné zařadit touhu distancovat se od Velké Británie a posílit suverenitu 

země, jako bezprostřední pak roli jednotlivce, problém veřejného mínění a naprostou 

vojenskou nepřipravenost země. Zároveň je však třeba si uvědomit, že kontext sice nikdy sám 

o sobě nedeterminuje události příští, ale na druhou stranu rozhodně ovlivňuje některé 

důsledky. V případě deklarace neutrality Irska se ukázala citelná závislost na počátečních 

podmínkách, ale jak jsme viděli, nezanedbatelnou roli hrají také osobnosti interpretující tento 

kontext.  
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IRSKO A „PODIVNÁ“ VÁLKA, ZÁŘÍ 1939 –  DUBEN 1940 

Dne 1. září 1939 nacistické Německo rozpoutalo druhou světovou válku, když bez varování 

napadlo sousední Polsko. O několik dní později, přesně 17. září 1939, pak na území polského 

státu vstoupila také vojska Sovětského svazu. Dva dny po německém útoku vyhlásily Velká 

Británie společně s Francií Německu válku, avšak bleskový průběh okupace Polska to nijak 

neovlivnilo. Obě země byly spíše nečinné na počátku války, což trvalo víceméně až do dubna 

1940 (to ovšem samozřejmě neplatilo pro válku na moři). Tehdy v Irsku vládla atmosféra 

relativního bezpečí. Cílem této kapitoly je analyzovat postoj irské vlády k právě vypuknuté 

válce a její vztah k jednotlivým válčícím stranám. Také nás zajímá, zda bylo Irsko v této době 

něčím ohrožováno a jakou roli hrálo v plánech Spojeného království a nacistického Německa. 

Období „podivné války“, nebo též „války vsedě“, je možné označit za jakousi fázi hledání modu 

vivendi v irsko-britských vztazích.  

 Po mnichovské krizi byl de Valéra přesvědčen, že vypuknutí války je pouhou otázkou 

času, a proto nechtěl nic ponechat náhodě. Představitelé jak Velké Británie, tak i Německa byli 

dostatečně předem informováni o tom, že v případě, že taková situace skutečně nastane, 

zůstane Irsko neutrální. Irové na podzim 1938 představitelům britské vlády oznámili, že 

tento typ zahraniční politiky vnímají jako nejlepší prostředek, jak svou zemi uchránit před 

hrůzami, které s sebou přináší válka.122 Ve stejném smyslu byla informována také Třetí říše. 

Pouhých pět dní před německým útokem na Polsko se sešli německý velvyslanec v Dublinu 

Hempel a de Valérův nejbližší spolupracovník Jo Walshe. Ten podle všeho Hempela zpravil o 

tom, že „Irsko zůstane neutrální, s výjimkou případu jednoznačného útoku, například 

bombardování irských měst“.123 Politika neutrality byla tedy oběma znepřáteleným táborům 

známa předem, a její vyhlášení proto nebylo pro nikoho překvapením. Zde je na místě dodat, 

že podle Westminsterského statutu z roku 1931 měla všechna britská dominia právo se 

rozhodnout, zda ji v případě války, které se zúčastní Velká Británie, podpoří a vstoupí do 
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123 DGFP 1918-1945, Series D, Vol. VIII, The War Years 1939-1940, Telegram from the German 
Representative in Dublin to the German Ministry of Foreign Affairs, 26. 8. 1939, Document No. 303, s. 311.  
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válečného konfliktu po jejím boku, či nikoliv. 124 S výjimkou Irska všechna britská dominia 

podpořila Velkou Británii v jejím válečném úsilí. 

Dne 2. září 1939 se sešly obě komory irského parlamentu, aby projednaly předem 

připravené „nouzové zákonodárství“ (The Emergency), které bylo ten samý den přijato jako 

dodatek k ústavě země.125 Nové zákony soustředily moc v rukou irské vlády, jíž bylo 

umožněno kontrolovat téměř veškeré aspekty veřejného života v Irsku, mimo jiné byly 

vytvořeny speciální vojenské soudy, dále bylo rozhodnuto, že osoba, ať již irské národnosti, 

nebo nikoliv, mohla být zadržena, pokud spáchala zločin nebo pokud se tak pouze chystala 

učinit atd. Tato a další opatření, v irské historiografii označovaná až jako drakonická, byla 

přijata proti nelegální činnosti IRA.126 Nouzová legislativa také uzákonila velmi tvrdou 

cenzuru. Slovy de Valérovy vlády „neutralita znamená, že se nesmíme vyjádřit pro ani proti a … 

je třeba stále myslet na to, co řekne ‚druhá strana’“.  Čili obě strany konfliktu musely být 

spokojené a nesměl jim být zavdán žádný důvod k protestům proti irskému jednání.127 

Vzhledem k tomuto přístupu byla cenzura v Irsku od počátku války přísnější než například 

v jiných neutrálních státech. Nebyla povolena žádná diskuze o správnosti zvolené politiky, 

aby nebyla ohrožena „národní morálka“, bylo zakázáno informovat obyvatele irského státu o 

tom, jaká je předpověď počasí pro následující dny a o finanční a ekonomické situaci země. 

Tvrdost demonstruje například i to, že ani sportovní reportéři nesměli psát a mluvit o tom, 

jaké bylo počasí v průběhu nějakého sportovního utkání.128 Walshe stejně tak trval na tom, 

aby se v tisku co nejčastěji objevovaly zprávy o jiných neutrálních státech a byly 

zdůrazňovány utrpení, bída a hlad v zemích, které byly do válečného konfliktu zapojeny. 

Popis vývoje válečných událostí byl pak vnímán jako nežádoucí.129 Stejně tak je důležité 

zmínit i fakt, že se v tisku neustále objevovaly narážky na rozdělení ostrova na dva celky. 

Praxe irské cenzury se během války ukázala jako mimořádně úspěšná, jelikož v důsledku 
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125 Anglicky The Emergency, z toho důvodu je v anglicky psané literatuře doba druhé války pro Irsko 
označována právě jako The Emergency. 
126 Ó Longaigh Seosamh, „Emergency Law in Action, 1939-1945”, in eds. Keogh Dermot, O’Driscoll Mervyn, 
Ireland in World War Two, Neutrality and Survival (Cork: Mercier Press, 2004), s. 61-80, zde s. 63-64. 
127 AMZV ČR, LA-D, 76, 2351/dův/42, Zpráva o Irsku, květen 1942. 
128O’Halpin Eunan, „Irish Neutrality in the Second World War“, in ed. Wyllie, Neville, European Neutrals & 
Non-Belligerents during the Second World War, zde s. 290. Carroll Joseph T., Ireland in the War Years 1939-
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neinformovanosti ohledně jejího průběhu Irové neprojevovali o konflikt výraznější zájem. Je 

dokonce prokázáno, že v počáteční fázi války se Irové více zajímali o válku „zimní“ než o válku 

„podivnou“.130 

S neutralitou jako politikou pro případ války nejenže souhlasila značná část irské 

společnosti, ale také celé politické spektrum, a to včetně hlavní opoziční strany Fine Gael, 

která se dříve vždy identifikovala s britským Commonwealthem. Tím bylo zamezeno tomu, 

aby postoj k válce rozdělil politické strany, ale i veřejné mínění, na proněmecké a probritské 

tábory. Vzhledem k víceméně všeobecnému souhlasu s deklarací neutrality se s touto 

politikou mohly identifikovat téměř všechny skupiny irského obyvatelstva, ať již zastávaly 

názor, že by se Irsko mělo izolovat od válečného konfliktu, nebo naopak stranily některé 

ze znesvářených stran.131 Nicméně souhlas s neutralitou jako nejlepší možnou politikou pro 

Irsko není vše a pouhá deklarace nestrannosti v konfliktu nestačí. Země, která praktikuje 

tento typ zahraniční politiky, musí být také schopna ho bránit. Irská vláda proto hned 

v prvních zářijových dnech roku 1939 vyhlásila plnou mobilizaci. Celkem mělo být povoláno 

do zbraně třicet devět tisíc mužů. Ukázalo se však, že si země z finančních důvodů nemůže 

dovolit více než dvacet devět tisíc.132 Kvůli pocitu, že se ve válce nic závažnějšího neděje, a 

výši finančních nákladů se irská vláda rozhodla po třech měsících mobilizaci odvolat.133 

Nicméně důležitou skutečností zůstává, že kromě nijak závratného počtu mužů, kteří mohli 

být povoláni do zbraně, nemělo Irsko stále ani silné letectvo, ani silné námořnictvo. 

Irská vláda 12. září 1939 informovala své britské, francouzské a německé protějšky, že 

hodlá omezit využívání irských teritoriálních vod, přístavů, kotvišť pro válečné lodě a 

ponorky a irského vzdušného prostoru pro účely vojenského letectva válčících stran přesně 

takovým způsobem, jak to bylo stanoveno v Haagských konvencích z let 1899 a 1907. 

Zároveň irská vláda oznámila zákaz, podobně jako čelní představitelé dalších neutrálních 
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zemí, aby se válečné ponorky zdržovaly v teritoriálních vodách země.134 Pohyb v irských 

vodách měla hlídat zvláštní pobřežní stráž, která byla ustavena již před válkou. V prvních 

měsících války však nebyla vytvořena efektivní síť komunikace, a tak musely být zprávy o 

pohybu válečných těles v irských vodách nejdříve na kole nebo pěšky dopraveny na místní 

poštu, která teprve poté poslala informace na velitelství. Na konci roku se jevila situace již 

uspokojivěji, jelikož byly postupně vytvořeny systémové mechanismy a sítě pro podávání 

zpráv.135  

De Valéra od počátku války věděl, vzhledem k závislosti Irska na Velké Británii, že jeho 

země bude muset brát na svého východního souseda „určitý ohled“. Z toho důvodu přistoupil 

k tomu, aby v okamžiku, kdy irská pobřežní stráž spatří jakékoliv válečné těleso, ať již 

ponorku, loď nebo letadlo, odvysílala tuto informaci veřejným rozhlasovým vysíláním. 

Zástupci koruny v Dublinu Maffeymu de Valéra 20. září 1939 sdělil: „Nikoliv speciálně Vám. 

Vaše admiralita to musí zachytit. Budeme to vysílat do celého světa. Řeknu německému 

velvyslanci o našich záměrech toto dělat.“136 Jak Britové, tak Němci měli k tomuto veřejnému 

vysílání přístup, nicméně jeho frekvence byla dohodnuta s Brity. Podle historika Ryle Dwyera 

bylo vysílání užitečné pouze pro Velkou Británii.137 Ovšem na všechna tvrzení podobného 

typu je potřeba nahlížet kritickou optikou. I kdyby bylo vysílání slyšitelné pouze v Dublinu, 

reprezentanti Třetí říše v Irsku mohli dané informace předat dále do Německa - to dnes jen 

velmi těžko zjistíme. Vzhledem k okolnostem je však možné tvrdit, že výhodnost tohoto 

přístupu pro Velkou Británii nespočívala v samotném vysílání, jak se dozvídáme v irské 

historiografii, jež toto jednání často interpretuje jako aktivní pomoc Irska v boji proti 

nacismu. Spočívá spíše v tom, že přítomnost britských ponorek v blízkosti irského pobřeží 

nebyla udivující, naproti tomu informace o pohybu německých ponorek mohly být důvodem 

ke značnému znepokojení.  
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Pro neutrální zemi je samozřejmě důležité dodržovat pravidla stanovená 

v mezinárodním právu, současně je ale neméně podstatné získat pro svůj postoj také souhlas 

a respekt ze strany válčících států. Již před rozpoutáním války dostal Eduard Hempel 

instrukce od své vlády, aby informoval irské představitele, že „[Německo] je rozhodnuto zdržet 

se jakékoliv nepřátelské akce proti irskému území a respektovat irskou integritu, pokud Irsko na 

své straně bude provozovat nenapadnutelnou neutralitu vůči [Německu] v jakémkoliv 

konfliktu“.138 Ribbentrop dodal, že si je jeho vláda „samozřejmě vědoma těžkostí, které 

vyplývají z irské geografické pozice“.139 De Valéra, který trval na tom, že s Německem chce i 

nadále udržovat přátelské styky, musel na požadavek „nenapadnutelné“ neutrality reagovat. 

Věděl, že to není v silách jeho země. K dané problematice měl říci: „Přes upřímnou snahu vlády 

dodržovat neutralitu rovnoměrně k oběma účastníkům konfliktu, závislost Irska na Británii 

v obchodu životně důležitým pro Irsko na jedné straně, a na druhé možnost intervence Británie, 

pokud by nezávislost Irska znamenala bezprostřední nebezpečí pro Velkou Británii, činí 

nevyhnutelným pro irskou vládu projevovat určitý ohled na Británii, který by [Irové] za 

podobných podmínek také prokázali Německu.“140 V listopadu 1939 pak byl irský diplomatický 

reprezentant v Berlíně William Warnock ujištěn, že Německo chová k Irsku přátelské vztahy a 

bude brát ohled na irské zájmy. Zároveň však dodal, že v době války se podmínky a okolnosti 

mění velice rychle, a proto se německá vláda nechce k ničemu vázat.141 Vzhledem k výše 

uvedenému je na místě vyslovit hypotézu, že de Valéra byl velmi schopným a realisticky 

jednajícím diplomatem. Uměl používat takový jazyk, kterým dokázal dosáhnout svého. Ovšem 

samozřejmě není možné zapomínat také na další příznivé okolnosti a vnější determinanty, 

které mohly sehrát určitou roli, například malá vojenská aktivita Velké Británie a Francie do 

dubna 1940 a skutečnost, že Němcům v této fázi války neutralita Irska evidentně vyhovovala. 

Složitost situace ve Velké Británii neumožňovala bezproblémové uznání neutrality Irska. 

U moci byl sice válečný kabinet složený do značné míry z bývalých appeaserů, ale ti již 

v žádném případě nechtěli pokračovat v politice usmiřování a ustupování. V nové vládě už 
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také zasedal Winston Churchill, coby první lord admirality, a jeho názor na neutralitu Irska 

byl jednoznačný – považoval ji za naprosto nelegitimní, protože hlavou Irska měl být stále 

britský panovník a jeho nepřítelem byl nacistický vůdce Adolf Hitler.142 Z toho důvodu 

opakovaně navrhoval irskou neutralitu zcela ignorovat.143 Ohledně postoje ostatních členů 

britského kabinetu lze vyslovit domněnku, že zpočátku nevěděli, jak se s nastalou situací 

vyrovnat. Dokud spadaly irské přístavy Cobh, Berehaven a Lough Swilly pod britskou správu, 

byly jakékoliv úvahy o neutralitě Irska pouze hypotetické, nyní se však staly realitou. 

Zopakujme, že sám Neville Chamberlain v době podpisu nové britsko-irské dohody věřil, že 

v případě války irští představitelé umožní britskému námořnictvu přístavy používat, a žádné 

problémy neočekával. Nyní bylo jasné, že tomu tak nebude. Churchill prosazoval získání 

přístavů zpět, a to i silou, pokud to bude třeba. Britské ztráty v Atlantiku od počátku přičítal 

irskému přístupu k válce. V této době však nebyl ještě hrdinou bitvy o Británii a jeho pozice 

stále nebyla natolik silná, aby prosadil důraznější akci nebo nátlak na irského taoiseacha. 

Historik Paul Canning navíc k celé věci dodává, že v této fázi války Velká Británie irské 

přístavy tolik nepotřebovala.144 Nezbývá tedy než si položit další otázky, a to, zda byly 

přístavy opravdu tak zásadní pro britské válečné úsilí mezi zářím 1939 a dubnem 1940 a 

jakou roli hrál Churchillův emotivní přístup ke zkoumané otázce.  

Postavení vlády Velké Británie bylo také o to komplikovanější, že se Irsko nacházelo v 

pozici britského dominia, což s sebou přinášelo skutečnost, že britská vláda neměla v zemi 

první zářijové dny roku 1939 žádného diplomatického zástupce. De Valéra si představoval, že 

by britský reprezentant v Dublinu měl mít titul velvyslance nebo ambasadora, ale to pro 

britského premiéra Chamberlaina zacházelo příliš daleko. Po jednání bylo nakonec dosaženo 

kompromisní dohody – Britové poslali do sousední ostrovní země „představitele Spojeného 

království v Irsku“, kterým byl jmenován již v úvodu zmíněný John Maffey. Britové si nyní 

mohli být jisti tím, že informace pocházející z Irska nebudou z nedůvěryhodných zdrojů.145 Je 

také na místě zmínit skutečnost, že de Valéra a Maffey udržovali v průběhu celé války 

poměrně přátelské vztahy a že se britská volba ukázala jako velmi šťastná. Maffey podle 

instrukcí své vlády od počátku  působení v Dublinu projednával s de Valérovou vládou otázku 
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irských námořních základen Cobh, Berehaven a Lough Swilly. De Valéra striktně odmítal, aby 

byly k dispozici pro britské námořnictvo, a je pozoruhodné, že operoval tím, že Irsko nebylo 

před válkou sjednoceno v jeden nezávislý administrativní celek. Několikrát Maffeyho 

informoval v tom smyslu, že „kdyby bylo Irsko sjednocené, mohla [nutno zdůraznit, že pouze 

„mohla“] být celá situace úplně jiná“.146   

To, že byl Maffey jmenován britským reprezentantem v Dublinu, bylo pro vládu 

Spojeného království pouze dílčím řešením v irské problematice. Vzhledem k členství Irska 

v Commonwealthu dospěl ministr dominií Anthony Eden k závěru, že jeho země nemůže 

neutralitu Irska uznat, alespoň tedy do doby, dokud je součástí britského impéria.147 Znát 

tento Edenův postoj je důležité, jelikož britská vláda v listopadu 1939 uvažovala o tom, že 

Irsko z Commonwealthu kvůli jeho neutralitě vyloučí. Hlavním propagátorem byl nepříliš 

překvapivě Winston Churchill. Ministerstvo dominií však po jednáních nakonec dospělo k 

závěru, že by to bylo na škodu věci. Britové doufali, že jednoho dne irská vláda přistoupí na 

spolupráci s Velkou Británií v záležitostech obrany. Dále brali v úvahu množství Irů, které do 

Británie odcházelo za prací, závislost irské ekonomiky na britské a na dovozu některých 

surovin potravinářského průmyslu.148 Jakýkoliv případný nátlak na Irsko byl označen za 

kontraproduktivní. Vyhrála tedy umírněná část válečného kabinetu. Z toho je možné vyvodit 

závěr, že se Velká Británie pomalu, ale jistě začala smiřovat s tím, že sousední země skutečně 

bude praktikovat politiku neutrality v probíhající válce. Je také na místě položit si otázku, 

pomineme-li směr, jakým se dosud ubíral válečný konflikt, jakou roli v tomto rozhodnutí 

britské vlády mohl hrát například také přátelský vztah Nevilla Chamberlaina a Eamona de 

Valéry, který se zformoval v době, kdy byla uzavřena druhá britsko-irská dohoda.149 

 Po důkladném rozebrání irsko-britských vztahů v období „podivné války“ je nutné se 

blíže podívat i na vztahy irsko-německé. Na ty ale musíme nahlížet hned ve dvou rovinách – 

první z nich představuje linii oficiální čili kontakt mezi německým velvyslancem v Dublinu 

                                                             
146 Více např. TNA, CAB 66/2/48, War Cabinet. The Need for Berehaven. Memorandum by the Secretary of 
State for Dominion Affairs, 23. 10. 1939, s. 1. 
147 TNA, CAB 66/1/34, War Cabinet. The Neutrality of Eire. Memorandum by the Secretary of State for 
Dominion Affairs, 16. 9. 1939, s. 3. 
148 TNA, CAB 67/2/53, War Cabinet. Eire: Termination of Membership of the British Commonwealth. 
Memorandum by the Secretary of State for Dominion Affairs, 20. 11. 1939, s. 1, 2, 6, 13. 
149 Více např. TNA, CAB 66/2/48, War Cabinet. The Need for Berehaven. Memorandum by the Secretary of 
State for Dominion Affairs, 23. 10. 1939, s. 4. 
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Hempelem a jeho vládou s irskými politiky; druhá, neoficiální, zahrnuje spolupráci členů IRA 

s nacistickou tajnou službou Abwehr. 150  Stejně jako v případě britském je důležité 

podotknout, že také de Valéra a Hempel udržovali dobré vztahy, což komplikovanou situaci o 

něco málo zjednodušovalo.151 Hempel neměl od irské vlády povoleno, aby pro zprávy 

ministerstvu zahraničních věcí své země používal šifrovaný kód.152 Zrovna tak nedostal od de 

Valérova kabinetu povolení k použití bezdrátové vysílačky. Nicméně on v prvních měsících 

války (do června 1940) tajnou vysílačku používal. Irové neměli k dispozici příslušné 

vybavení, aby tuto skutečnost odhalili – to se povedlo britské admiralitě na počátku roku 

1940, která ihned o stavu věcí informovala své irské protějšky, jež pak v dané problematice 

zakročily.153 Bylo by zajímavé vědět, jaký typ informací Hempel do Berlína tímto způsobem 

zasílal, obávám se však, že to lze však v současnosti jen velmi stěží zjistit.         

 Abwehr již v době před rozpoutáním druhé světové války poslal do země svého prvního 

tajného agenta, a to Wernera Unlanda. Byl ovšem velmi brzy detekován irskou tajnou službou 

G2. Unland posílal kódované dopisy dánské pobočce německé tajné služby až do roku 1941, 

kdy byl zatčen.154 Před válkou Němci také nasbírali o Irsku mnoho informací - o jeho 

přírodních podmínkách, obyvatelích, historii, problémech atp., a samozřejmě se rozhodli tyto 

podklady nějakým způsobem využít ve vlastní prospěch.155 Jako příklad může posloužit snaha 

podpořit nespokojené skupiny irského obyvatelstva a tím je získat na svou stranu. Z toho 

důvodu byla hned od září 1939 do Irska vysílána nacistická propaganda. Zpočátku v irštině, 

což ale nemělo kýžený efekt vzhledem k jazykovému rozložení obyvatelstva.156 Od roku 1941 

pak byla nacistická rozhlasová propaganda vysílána v angličtině a mezi hlavní redaktory 

                                                             
150 Duggan John P., Herr Hempel at the German Legation in Dublin 1937-1945 (Dublin: Irish Academic 
Press, 2003), s. 85 a 89. 
151 Důraz na vztahy mezi de Valérou a Hempelem, respektive Maffey, zmiňuji z toho důvodu, že 
samozřejmě měly praktické implikace. Totéž se dá říci o napjatých vztazích mezi de Valérou s americkým 
zástupcem v Dublinu Davidem Grayem.  
152 Canning Paul, British Policy Towards Ireland 1921-1941, s. 256. 
153 O’Halpin, Eunan, Spying on Ireland, British Intelligence and Irish Neutrality during the Second World 
War, s. 79-80. 
154 NAI, Match 30 from Department of Foreign Affairs, A 7/1, 1940-1947, German Civilian Internees, 
Information about German Agents in Éire during the Second World War, 1947. 
155 Duggan John P., Ireland and the Third Reich, s. 38. 
156 Irština byla mateřským jazykem Irů žijících v malých oblastech tzv. Gaeltachtu (irsky mluvící 
v překladu), ty však zároveň byly nejchudšími oblasti již tak chudého Irska a jen málo lidí si mohlo dovolit 
svůj vlastní radiopřijímač.  
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patřil v Irsku narozený William Joyce, neboli Lord Haw Haw, a Ir Francis Stuart.157 Německá 

propaganda se zaměřovala na Hitlerovy úspěchy, měla protibritské zaměření, oslavovala 

irský boj za nezávislost, a dokonce bylo nejednou řečeno, že vítězství Německa ve válce by 

mohlo vést ke sjednocení ostrova.158 To vše je ale samozřejmě nutné chápat v hlubším 

kontextu jako širší strategii německých představitelů, ať již politických nebo vojenských.      

 Tímto se dostáváme k analýze spolupráce členů IRA s Canarisovým Abwehrem. Jejich 

kooperace se mohla stát součástí nátlaku na irskou vládu a zároveň znamenala nebezpečí pro 

irskou neutralitu ze strany válčícího státu. Německá tajná služba byla ve styku s příslušníky 

IRA, jak bylo ukázáno v předchozí kapitole, již před vypuknutím války. Problematikou Irska 

se zabýval tzv. Abwehr II, který byl odpovědný za sabotáž a za kontakt s nespokojenými 

zahraničními menšinami. V rámci vzájemné spolupráce navštívil irský expert na výbušniny 

Jim O’Donovan ještě před válkou třikrát Berlín a jednou byl německý agent Oscar Pfaus 

vyslán do Irska. K žádné konkrétní dohodě před datem 1. září 1939 nedošlo, ale příslušníci 

IRA německou stranu informovali o tom, že nutně potřebují peníze, zbraně a výbušniny.159 Po 

vypuknutí válečného konfliktu pak začala spolupráce mezi IRA a německou tajnou službou 

nabývat konkrétnější podoby, avšak odpovědní představitelé v Abwehru možnosti IRA 

zásadním způsobem přecenili. Zároveň si nevybrali, dá-li se to tak říci, ani nejvhodnější 

adepty pro špionážní mise na území Irska. Na počátku února 1940 byl na irském pobřeží 

vysazen první německý agent, vyslaný do země v době války, Ernst Weber-Drohl, šedesátiletý 

bývalý zápasník, který měl v Irsku údajně mít dvě nemanželské děti. Jeho úkolem bylo na 

ostrov dopravit bezdrátovou vysílačku a peníze. Irskou stranu měl také informovat o tom, že 

se brzy objeví další agent. Nezvládl však ani první část z pokynů, jelikož jeho bezdrátová 

vysílačka skončila na dně moře. Irská policie jeho přítomnost také zjistila velmi rychle a tajná 

služba G2 ho internovala. Po zbytek války popíral, že by byl německým agentem, a trval na 

                                                             
157 Více například Barrington Brendan, ed., The Wartime Broadcasts of Francis Stuart 1942-1944 (Dublin: 
The Lilliput Press, 2000) nebo O’Donoghue David, Hitler’s Irish Voices, The Story of German Radio’s 
Wartime Irish Service (Belfast: Pale Publications, 1998). 
158 O’Donaghue David, „Berlin’s Irish Radio War“, in eds. Keogh, Dermot, O’Driscoll, Mervyn, Ireland in 
World War Two, Neutrality and Survival, s. 93-106, zde s. 89, 95-96. 
159 Hull Mark M., „The Irish Interlude: German Intelligence in Ireland, 1939-1943“, The Journal of Military 
History, Vol. 66, No. 3 (July 2002): s. 695-717, zde s. 699-700. 
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své nevině.160 Není možné si nepoložit otázku, proč se organizace, jakou byl Abwehr, rozhodla 

využít služeb tohoto nepříliš bystrého a na svou dobu poměrně starého muže. 

 Irská historiografie, zejména ta starší, tvrdí, že velvyslanec Hempel nebyl do špionážních 

aktivit své země zapojen a ani o nich nevěděl. S tímto tvrzením však nelze z několika důvodů 

souhlasit a je možné vyslovit alternativní hypotézy. Z německých dokumentů poměrně jasně 

vyplývá, že když počátkem roku 1940 představitelé Abwehru uvažovali o vyslání vůdce IRA 

Seana Russella, který se momentálně nacházel v Německu, do Irska, byl Hempel konzultován 

kvůli svému názoru na schůdnost operace.161 Hempel se vyjádřil proti s tím, že IRA nemá 

v současné době dostatek sil, aby mohla provést úspěšný úder.162 Tato skutečnost dokazuje, 

že Hempel o špionážních činnostech Německa věděl. To, že nedoporučil, aby byl Russell 

vyslán na misi do Irska, sice může být interpretováno jako praktický dopad Hempelova 

pozitivního vztahu k Irsku, jak to dělají mnozí irští historikové, ale to se nedá žádným 

způsobem dokázat. Nehledě na to je také nutné se ptát, jestli se dá od člena NSDAP, byť třeba 

z kariérních důvodů, a od profesionálního diplomata taková náklonnost k jinému státu vůbec 

očekávat. Není reálnější jeho doporučení interpretovat tím způsobem, že dokázal dobře 

odhadnout síly IRA a to byl důvod, proč se vyslovil proti této subverzní akci? 

 Jak z dosud zkoumané problematiky vyplývá, opravdovou hrozbou pro irskou neutralitu 

v období „podivné“ války byla především IRA. Ta byla nejen protibritská, ale stavěla se i proti 

de Valérově vládě. V důsledku obojího se dá označit jako proněmecká, nikoliv ale 

pronacistická. O nebezpečí z její strany svědčí i několik dalších skutečností, nejen pouhá 

spolupráce s německými agenty. Kupříkladu těsně před Vánocemi roku 1939 se její členové 

vloupali do muničního skladu Magazine Fort v Dublinu a vykradli ho.163 Dále také po určitou 

dobu dokonce hrozilo, že se příslušníci IRA pokusí zavraždit představitele Spojeného 

království v Dublinu Johna Maffeyho.164 O to paradoxnější se nám proto může jevit reakce de 

Valérova kabinetu na rozsudky smrti, ke kterým britský soud odsoudil dva muže z IRA 

                                                             
160 NAI, M 30 DFA, Information about German Agents in Ireland, Ernst Weber-Drohl, 22. 4. 1947. 
161 Případ Seana Russella bude blíže rozveden v následující kapitole. 
162 DGFP 1918-1945, Series D, Vol. VIII, The War Years 1939-1940, Woermann – Memorandum by the 
Director of the Political Department, 10. 2. 1940, Document No. 605, s. 761. 
163 Ó Longaigh, Seosamh, „Emergency Law in Action, 1939-1945“, in eds. Keogh Dermot, O’Driscoll 
Mervyn, Ireland in World War Two, Neutrality and Survival, Cork, zde s. 66. 
164 DIFP, Vol. VI, 1939-1941, Confidental Report from John W. Dulanty to Joseph P. Walshe, 26. 1. 1940, 
Document No. 114, s. 141. TNA, CAB 65/11/21, W.M. (40) 24th Conclusions. Minute 9. Confidental Anex, 
26. 1. 1940, s. 1-2. 
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Barnese a Richardse, jež byli zapojeni do výše zmíněného výbuchu v Coventry.165 De Valéra se 

jednoznačně vyslovil proti rozsudku: „Historie vztahů mezi našimi dvěma zeměmi už byly tak 

dost poskvrněny krví… Pokud tito muži budou popraveni, vztahy mezi našimi národy se zhorší… 

[Irové] budou myslet na důvody, kterým tito muži chtěli posloužit… Poprava těchto mužů 

povede ke zvýšení antagonismu mezi námi, které jiné státy, jež v tom uvidí možný zisk, nebudou 

váhat toho využít. Je rozumné, s očima otevřenýma, dovolit, aby k těmto událostem došlo?“166 

Oba muži byli, i přes veškerou snahu irských vládních představitelů přesvědčit britskou 

stranu, aby rozlišovala mezi politickými a nepolitickými zločiny, popraveni. Vztahy mezi 

oběma státy se pak, ovšem nikoliv pouze z těchto důvodů, začaly pomalu, ale jistě zhoršovat.  

 

DÍLČÍ ZÁVĚRY    

Doba mezi zářím 1939 a dubnem 1940 byla jakousi fází hledání podoby neutrality Irska, se 

kterou se kromě samotných Irů musely vyrovnat obě strany vojenského konfliktu. Politika 

neutrality byla od začátku války vnímána jako nejlepší možné řešení pro Irsko. Získala 

souhlas nejen celého politického spektra, ale do značné míry dokázala uspokojit také většinu 

irského národa. De Valéra se od září 1939 snažil dodržovat pravidla pro neutrály, zakotvená v 

mezinárodním právu, ale jak informoval německou stranu, z  obav přistoupil k určité pomoci 

ve prospěch Velké Británie. Nicméně v tomto období není možné zapomínat také na 

skutečnost, že válka žádným závratným způsobem nepostupovala a že de Valéra choval 

k tehdejšímu předsedovi britského válečného kabinetu Chamberlainovi vztahy velmi 

přátelské. V těchto měsících Irsku nehrozilo nebezpečí invaze ani jedním ze znepřátelených 

táborů. Jiná hrozba však existovala, a to v podobě IRA. Zde je nutné zkoumat její kontakty 

s německou tajnou službou. Dále bylo v této kapitole dokázáno, že armáda a obrana země 

byly stále na velmi špatné úrovni – mobilizace ze září 1939 se ukázala spíše jako fiasko než 

jako úspěch. Irsko bylo i nadále velmi závislé na obchodu s Velkou Británií, ani to se 

nezměnilo. Veřejné mínění pak bylo silně ovlivněno cenzurou. Zde je možné vyslovit 

                                                             
165 TNA, CAB 65/56, W.M. (40) 29th Conclusions, 1. 2. 1940, s. 5-6. TNA, CAB 65/5/4, War Cabinet 4 (40), 
Conclusions of a Meeting held at 10 Downing Street, 5. 1. 1940, s. 27.  
166 DIFP, Vol. VI, 1939-1941, Letter from Eamon de Valéra to Anthony Eden, 29. 1. 1940, Document No. 
116, s. 142-143. 
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hypotézu, že způsob, jakým byla nastavena, vedl k určitému udržování antibritské nálady ve 

společnosti. A nakonec, i v průběhu těchto měsíců se de Valéra ukázal jako pragmaticky 

jednající politik, který je schopen získat respekt ke zvolené zahraniční politice ze strany 

válčících států. Kořeny, které byly položeny v této době, je důležité znát, jelikož ovlivnily 

pozdější vývoj. 
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TĚŽKÉ ČASY: DE VALÉRA A NABÍDKA NA SJEDNOCENÍ IRSKA  

Až do května 1940 neměli Irové důvod se domnívat, že se jich probíhající válka jakýmkoliv 

způsobem dotýká – také ji považovali za další imperialistickou válku Velké Británie. V jejím 

čele stál od 10. května 1940 zatvrzelý odpůrce irského postoje ve válce Winston Churchill. 

Bylo to v tomto období, kdy se z mnoha důvodů situace Irska začala jevit v poněkud jiném 

světle. Vývoj ve válečném konfliktu, úspěch německých útoků na Dánsko, Norsko, země 

Beneluxu a Francii, vyvolával obavy u vrcholných britských představitelů, že příští stát, který 

německá vojska napadnou, bude Irsko. Je nezbytné dodat, že jejich strach nebyl 

neopodstatněný. Existovaly dohady, že by si Němci mohli tímto krokem ulehčit cestu pro 

invazi do Velké Británie. Z toho důvodu se Britové snažili irského vůdce de Valéru přesvědčit, 

aby nebezpečí ze strany Německa v žádném případě nebral na lehkou váhu. Během 

vzájemných jednání došli dokonce tak daleko, že irským politikům nabídli sjednocení ostrova 

výměnou za opuštění dosavadní politiky neutrality a vstup země do vojenského konfliktu po 

boku Spojeného království. To však Irové odmítli. Cílem této kapitoly je analyzovat toto pro 

Irsko klíčové období v letech druhé světové války, poukázat na faktory, které bezesporu 

sehrály svou roli, a nabídnout jiné interpretace pro toto klíčové rozhodnutí irské vlády ve 

zkoumaném období.  

 Eamon de Valéra, jako nejvyšší představitel irského státu, neprotestoval ani proti 

obsazení Polska nacistickým Wehrmachtem v září 1939, ani proti německé invazi do Dánska 

a Norska, která byla zahájena 9. dubna 1940. Změna ale nastala poté, co Hitler napadl země 

Beneluxu.167 De Valéra tehdy poprvé pocítil, že se válka netýká pouze pro Irsko poměrně 

vzdálených oblastí, jako jsou střední a severní Evropa, ale začíná se nebezpečně přibližovat k 

irskému pobřeží. Možná i proto 12. května 1940 na sjezdu vládní strany Fianna Fáil v Galway 

během svého projevu mimo jiné také řekl: „Myslím si, že by ode mne bylo hanebné, kdybych 

nevyslovil protest proti kruté špatnosti, která na ně [země Beneluxu] byla spáchána.“168 

                                                             
167 Dodejme, že podle Efraima Karshe má neutrální stát právo vyjádřit své ideologické preference, čili de 
Valérův protest proti německé invazi do Beneluxu nebyl porušením mezinárodního práva. Je však 
pochopitelné po Hitlerově upozornění, že de Valéra nechtěl nacistického vůdce provokovat a zavdat mu 
záminku pro útok na jeho zemi. Více Karsh, Efraim, Neutrality and Small States, s. 28.  
168 De Valéra Eamon, “Invasion of Low Countries (May 12th 1940)”, in Ireland’s Stand, Being a Selection of 
the Speeches of Eamon de Valéra during the War (1939-1945), Second Edition, (Dublin: M. H. Gill and Son 
Ltd., 1946), s. 18. 
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Takovýto krok však de Valéra učinil pouze jednou jedinkrát. Německý velvyslanec v Dublinu 

Hempel v souladu s instrukcemi své vlády de Valéru upozornil, že by se jeho projev dal 

interpretovat jako nepřátelské jednání. Z toho důvodu irský taoiseach svá slova odvolal. 

Raději pak ještě pověřil irského diplomatického zástupce v Berlíně Warnocka, aby to osobně 

zopakoval i čelním představitelům Říše.169 I to je možné brát jako důkaz toho, že se 

mezinárodní situace zhoršovala, de Valéra si to postupně začal připouštět a obávat se toho.  

Pro dokreslení de Valérovy osobnosti je na místě uvést, že po invazi do zemí Beneluxu se 

sešel také s britským představitelem v Irsku Maffeym, kterému opět vyčítal, že je jeho země 

rozdělena na dvě části. „Kdyby byla dnes otázka rozdělení vyřešena, znamenalo by to, že budete 

automaticky naším aktivním spojencem?“ měl se irského taoiseacha zeptat představitel britské 

koruny v zemi. De Valéra odpověděl, že se „[cítí být] přesvědčen, že by to mohl být 

pravděpodobný důsledek“.170 I takovéto maličkosti je potřeba uvádět. Dokazují, že neutralita 

měla mnohem větší význam než pouhou snahu vyhnout se válce a de Valéra jej neváhal 

připomenout za všech okolností. Zároveň je také vidět, že de Valéra nikdy neřekl nic na 

rovinu a vždy se dokázal s otázkou, byť jakkoliv přímou, vyrovnat, aniž by poskytl 

jednoznačnou odpověď. Znát tento fakt je důležité, budeme-li se ptát na otázku, jaká byla 

úspěšnost ofenzivní strategie negativní složky neutrality v případě Irska v letech druhé 

světové války.    

 Vraťme se však k problematice druhé světové války a jejího dopadu na Irsko. Jako 

opravdová hrozba s přímým dopadem na irskou neutralitu se začaly jevit události pozdější 

než útok na země Beneluxu. Bylo to právě v této době, kdy se naplno rozhořela antiirská 

kampaň v britském tisku, o níž byli členové de Valérova kabinetu přesvědčeni, že je dílem 

britské vlády.171 To bylo jednou z dalších příčin, proč se vztahy mezi oběma státy začaly 

postupně ochlazovat. Běžně se objevovaly články o „bratříčkování“ Irů s členy posádek 

německých ponorek a o tankování ponorek na západním pobřeží Irska. Někteří novináři 

                                                             
169DIFP, Vol. VI, 1939-1941, Code Telegram from the Department of External Affairs to William Warnock 
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dokonce psali o tom, jak se Irové scházejí s Němci po „hospodách“ a prodávají jim „zelí“.172 

Irsko bylo označováno jako jedno velké „nacistické doupě“, jehož obyvatelům mělo být 

slíbeno kupříkladu i to, že v případě německého vítězství ve válce budou nejen obě části 

ostrova sjednoceny, ale Irové „budou moci navíc ke svému území připojit i dalších šest hrabství 

ve Velké Británii“.173 Většina těchto zpráv se dá poměrně jednoduše vyvrátit, ovšem i tak 

přispěly k vytvoření určitého mýtu o proněmecky orientované neutralitě Irska. Tyto zprávy a 

skutečnost, že byla na území Irska zjištěna přítomnost britských a německých agentů, 

vyvolávaly u irských vládních představitelů obavy, aby se jejich země opravdu nestala jednou 

z příštích obětí agrese. Avšak nikoliv pouze ze strany Třetí říše, ale také Velké Británie, která 

nyní naplno pociťovala ztrátu irských přístavů.174 Zdá se ovšem, že irská vláda chovala větší 

nedůvěru vůči Velké Británii než k nacistickému Německu.     

 Obrovský rozruch jak v Irsku, tak v sousední Británii vyvolaly výsledky razie v domě 

Stephena Carrolla Helda, nemanželského syna německého otce a irské matky, která se 

odehrála 22. května 1940. Irská policie Garda věděla, že Held je příslušníkem IRA, nicméně i 

tak je nálezy v jeho bydlišti značně nepříjemně překvapily. Bylo zjištěno, že u něj po určitou 

dobu pobýval německý špion Hermann Görtz alias Herman Kruse (zvaný „K“).175 Ten se měl 

do Irska dostat o sedmnáct dní dříve a nyní, těsně před policejní prohlídkou, se mu podařilo 

uniknout. Za sebou však zanechal poměrně detailně vypracované plány irských přístavů, 

bezdrátovou vysílačku, dvacet tisíc dolarů, tajné kódy, odznak německého letectva Luftwaffe 

a vyznamenání z první světové války. Skutečnou paniku však vyprovokovalo něco zcela 

jiného, a to tajný plán na obsazení země, tzv. „Kathleen“.176 Tento plán, který je již od prvního 

pohledu opravdu neuvěřitelně amatérský, byl ovšem spíše prací členů IRA než německé tajné 

služby. Na to se však ani Irové, ani Britové nemohli spolehnout. Dlouho byli přesvědčeni, že se 

skutečně jedná o plán Abwehru. Nalezené dokumenty předpokládaly výsadek německých 
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jednotek u Belfastu v Severním Irsku a současné vylodění v okolí základny Lough Swilly v de 

Valérově části země. IRA měla být samozřejmě aktivní během celého německého útoku na 

Irsko a od jeho začátku měla Wehrmachtu pomáhat.177 

 Britové interpretovali Heldovu aféru jako přípravy na německou invazi do neutrálního 

Irska, které by mohlo posloužit jako základna pro útok na Velkou Británii. Z toho důvodu se 

pouhý den po razii irské policie v Heldově domě rozhodli zahájit rozhovory s irskou stranou o 

otázkách obrany země. Trvali na tom, aby de Valérova vláda dala souhlas k okamžitému 

vstupu jednotek britské armády na území Irska, nebo alespoň vojsk ostatních dominií, a aby 

královské námořnictvo mělo možnost bez prodlení využívat irské vojenské základny. To bylo 

samozřejmě pro irské vyjednavače naprosto nepřijatelné. Sám irský taoiseach, který Brity 

upozorňoval na naprostý nedostatek zbraní v zemi, trval na tom, že britská pomoc nebude 

povolána dříve, než skutečně dojde k německému útoku na Irsko. Současně bylo stanoveno, 

že to byl pouze on, kdo měl právo žádat prostřednictvím zástupce koruny v Dublinu Maffeyho 

o vojenskou asistenci.178 De Valéra tvrdil, že kdyby se příslušníci armády Velké Británie 

v irském státě objevili dříve, nemohl by ručit za reakce a jednání obyvatel země. Naopak 

kdyby přišli na pomoc až po zahájení německé invaze, byli by dozajista vítáni. Nehledě na to 

by mohla podle něj přítomnost britského vojska na území Irska Hitlera natolik popudit, že i 

kdyby původně neměl v úmyslu ostrov obsadit, nyní by tak zcela jistě učinil.179 Představitelé 

Velké Británie byli nakonec nuceni tuto dohodu přijmout, ale z pochopitelných důvodů měli 

obavy, aby asistence až po zahájení německého útoku nepřišla příliš pozdě – země Beneluxu 

také nechtěly o žádné pomoci před útokem ani slyšet a nakonec je jejich neutralita před 

německou invazí neuchránila.180  

To, že se představitelé irské vlády báli reakce svého obyvatelstva, pouze dokládá 

složitost situace, k níž přispělo i opravdové rozdělení obyvatel Irska. Za těchto podmínek lze 
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možná skutečně přijmout tezi, že jiná zahraniční politika než neutralita nebyla pro Irsko 

v dané době reálná, pokud nemělo dojít k občanským nepokojům. Britská vláda si tohoto 

problému byla plně vědoma, stejně jako problému IRA. Během jednání s irskou stranou 

opakovaně vyjadřovala velké obavy nad aktivitou příslušníků IRA, které považovala za 

možnou pátou kolonu, a quislingy v Irsku. I přes Walshova několikerá ujištění, že se irská 

vláda s nebezpečím ze strany IRA již vyrovnala, britští vrcholní představitelé tento pocit 

nesdíleli.181 Byli přesvědčeni, že je situace v Irsku mnohem nebezpečnější, než de Valéra 

připouští, a mnozí dokonce zastávali názor, že příslušníci IRA jsou natolik silní, že by pro ně 

nebyl sebemenší problém porazit slabá vládní vojska.182 Právě v tomto kontextu musíme 

zkoumat následující britské nabídky irské vládě. 

 Pozoruhodná je německá reakce na Heldovu aféru a na nedovolené vstoupení agenta 

Abwehru na území neutrálního Irska. Německý velvyslanec v Dublinu Eduard Hempel běžně 

informoval svou vládu o poměrech v irském státě, podával dokonce zprávy o bojeschopnosti 

irské armády. Po zjištění Görtzova výskytu v zemi své vládě zaslal telegram, ve kterém 

uváděl, že celá záležitost by nemusela prospět vztahům obou států. Zároveň dodal, že kdyby 

německý útok na Irsko předcházel britskému, Irové by za svou nezávislost jistě bojovali se 

zbraní v ruce a Velká Británie by jim určitě přišla na pomoc.183 Hempel zpočátku chápal celou 

aféru spíše jako britskou provokaci. Avšak vzápětí byl informován, že Görtz byl poslán do 

země na speciální misi namířenou proti Velké Británii. Vedoucí politického oddělení 

německého ministerstva zahraničních věcí Ernst Wörmann nicméně také dodal, že Görtz měl 

jakoukoliv činnost proti irské vládě zakázánou.184 O čtrnáct dní později Wörmann pověřil 

Hempela, aby de Valérovi oznámil, že válečný konflikt mezi Německem a Spojeným 

královstvím vstupuje do své závěrečné fáze, a z toho důvodu se mohou některá německá 

opatření „dotknout irských zájmů“. „Je důležité informovat irskou vládu ještě jednou, že jediným 
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cílem zápasu je Anglie. Věříme, že Irsko, o němž se ví, že jeho historickým nepřítelem je Anglie, si 

je plně vědomo, že výsledek tohoto boje bude mít také rozhodující důležitost pro irský národ a 

konečnou realizaci jeho národních požadavků.“ 185 V tomto smyslu Hempel také de Valéru 

informoval. Irský taoiseach však i nadále trval na tom, že jeho země nesmí být použita jako 

základna pro útok na Velkou Británii, a dodal, že otázka Severního Irska se musí vyřešit pouze 

mírovými prostředky – jiná možnost by podle něj nepřinesla ani stabilní, ani trvalé řešení 

v regionu.186  

Německý Abwehr i nadále v tomto období určitým způsobem narušoval „irské zájmy“, 

když do země vyslal další dva agenty – 12. června 1940 se na irské území dostal Walter 

Simon, jehož úkolem bylo podávat informace o počasí a loďstvu, byl ovšem hned druhý den 

zadržen. V noci z 25. na 26. května 1940 se pak na území Irska objevil Wilhelm Preetz, jenž 

měl nejen posílat do Německa informace o počasí, ale vezl s sebou i bezdrátovou vysílačku a 

výbušniny, jež měl odpalovat na britském území, tj. pravděpodobně v Severním Irsku. Byl 

však také okamžitě zadržen.187 K závažnější akci vůči Irsku se Němci (zatím) neodhodlali. 

Samozřejmě přesto zůstává otázkou, nakolik mohla Hempelova slova o německých úmyslech 

s Irskem vnitřně ovlivnit budoucí rozhodnutí Eamona de Valéry. Pravdou je však bezesporu 

fakt, že pro de Valéru bylo nejdůležitější uchránit svou zemi před válkou, a v této fázi 

konfliktu doufal, že se jeho země nestane terčem útoku jedné nebo druhé bojující strany.188 

Lze se tedy ptát, zda z toho důvodu nebyl ochoten přehlédnout poškozování některých 

irských zájmů z německé strany tak, jako to dělal v případě britském – avšak jednoznačnou 

odpověď zřejmě nenajdeme.  
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 Během následujících květnových a červnových dnů roku 1940 se mezinárodní situace 

z britského hlediska neustále zhoršovala. Německo porazilo všechny státy, do kterých dosud 

zahájilo invazi, a možnost francouzského-britského vítězství nad Němci se také čím dál více 

zmenšovala. Německý útok na Velkou Británii se začínal jevit jako pravděpodobný a invaze 

do Irska se Britům zdála více než reálná – velvyslanec Velké Británie v Lisabonu například na 

konci května 1940 informoval vládu Jeho Veličenstva, že Němci připravují rozsáhlý letecký 

výsadek na území Irska.189 Podobná varování přicházela také z jiných míst, kupříkladu 

z Říma.190 Britské námořnictvo pak v tomto období války skutečně pociťovalo nemožnost 

využívat irské vojenské základny, zejména Berehaven. V tomto kontextu stojí za zmínku 

skutečnost, že muž, který přístavy v roce 1938 předal do irských rukou, Neville Chamberlain, 

nyní prosazoval, aby byly získány zpět, a to i silou.191  

Britská vláda tedy nebyla v pozici, aby zprávy o možné německé invazi do Irska mohla 

brát na lehkou váhu. Zároveň byla čím dál více přesvědčena, že fakt o nemožnosti britského 

námořnictva používat irské přístavy pro vojenské a obranné manévry zemi značně ohrožuje a 

zapříčiňuje velké ztráty na moři. Zde je nutné opět připomenout, že to bylo poprvé 

v moderních britských dějinách, kdy Britové neměli v boji k dispozici námořní vojenské 

základny na území Irska. Problémy námořnictva a strach z obsazení Irska byly hlavními 

příčinami, proč se čelní představitelé britské vlády rozhodli, že je nutné s irskou stranou 

znovu vyjednávat. De Valéra byl proto pozván do Londýna, ale odmítl přijet s tím, že by se 

jeho návštěva neutajila. Obyvatelé Irska by ji spojovali buď s otázkami obrany, a to by podle 

jeho názoru vedlo k nepřijatelnému narušení jednoty národa, nebo s problematikou rozdělení 

ostrova, což by vedlo pouze ke zklamání a zhoršení postoje obyčejných Irů vůči Velké Británii. 

Z podobných důvodů britská vláda usoudila, že není vhodné, aby byl do Dublinu vyslán 

v zemi dobře známý Neville Chamberlain, o kterém se jako o možném kandidátovi 

spekulovalo. Dne 16. června 1940, tedy ve stejný den, kdy bylo Francii nabídnuto vytvořit 
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unii s Velkou Británií, bylo rozhodnuto, že do Irska pojede ministr zdravotnictví Malcolm 

MacDonald, muž, který měl zkušenosti s jednáním s de Valérou z roku 1938.192  

MacDonald se s de Valérou sešel celkem čtyřikrát, a to ve dnech 17., 21., 22. a 26. června 

1940. Jeho úkolem bylo irského taoiseacha přesvědčit, že hrozba invaze ze strany Třetí říše je 

více než reálná. Své argumenty opíral o Heldův případ a o aktivitu „páté kolony v Irsku“ (IRA). 

Dále tvrdil, že britská strana obdržela v tomto smyslu informace od nizozemských 

námořníků, kteří údajně viděli plán na obsazení ostrova, a v neposlední řadě upozorňoval de 

Valéru také na to, že Hitler ve své agresivní expanzivní politice nedbá na to, zda je nějaký stát 

neutrální, nebo nikoliv. Současně neopomněl zdůraznit ani to, že Irsko patří mezi ty země, 

přes které je možné provést útok na Velkou Británii. Žádal jménem vlády Jeho Veličenstva, 

aby irský kabinet s okamžitou platností opustil svou politiku neutrality a aby se země přidala 

v boji proti nacistickému Německu na britskou stranu – tak jako všechna ostatní dominia.193 

Ovšem de Valéra odvětil, že si nemyslí, že je hrozba německé invaze naléhavá.194  

MacDonald upozorňoval de Valéru na to, co může současná vojenská situace v Evropě 

znamenat pro Irsko. Především se snažil, aby si irský vůdce uvědomil, že západní pobřeží 

Francie, které se dostalo do německých rukou, může posloužit jako základna pro námořní 

útok na Irsko, a trval na tom, že pro německá letadla nebude větší problém vzlétnout 

z Francie a vysadit parašutisty nad irským územím. De Valéra mu však oponoval tím, že by 

minimálně britské námořnictvo a letectvo přelet Němců do země značně znepříjemnily.195 

MacDonaldovu žádost, aby Irsko neprodleně opustilo politiku neutrality, také jednoznačně a 

bez většího rozmýšlení odmítl s tím, že jeho země není na válku připravena. Dodal také to, že 

když Velká Británie odmítá Irsku dodat zbraně, celou situaci také příliš neusnadňuje. 

MacDonald však trval na tom, že irský taoiseach musí pochopit nemožnost poskytnutí zbraní 

takové zemi, jejíž osud visí na vlásku – řekl, že si Velká Británie nemůže dovolit, aby se Hitler 

                                                             
192 TNA, CAB 65/7/63, W. M. (40), War Cabinet 168, Conclusions of a Meeting of the War Cabinet held at 
10 Downing Street, 16. 6. 1940, s. 480-481.  
193 TNA, CAB 65/7/68, W. M. (40), War Cabinet 173, Conclusions of a Meeting of the War Cabinet held at 
10 Downing Street, 20. 6. 1940, 530-531. NAI, PREM 3/131/1, Note of Conversation between Eamon de 
Valéra and Malcolm MacDonald, 17. 6. 1940, s. 2-3.  
194 NAI, PREM 3/131/1, Note of Conversation between Eamon de Valéra and Malcolm MacDonald, 23. 6. 
1940, s. 3.  
195 TNA, CAB 65/7/68, W. M. (40), War Cabinet 173, Conclusions of a Meeting of the War Cabinet held at 
10 Downing Street, 20. 6. 1940, 530-531. 
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zmocnil dalších britských zbraní tak, jako se mu to povedlo v případě Beneluxu a Francie.196 

Ani nyní, v roce 1940, tedy nebylo pro MacDonalda jednoduché s de Valérou jednat, byl stejně 

tvrdý a neústupný jako v roce 1938 a neopomněl britské straně znovu předhazovat otázku 

rozdělení ostrova – opět neváhal dodat, že pozice Irska byla již tak velmi těžká, kdy, „jak tvrdí 

mnoho z jeho stoupenců“, už je severní část ostrova okupována jedním ze znepřátelených 

válčících táborů, tj. Velkou Británií. A znovu řekl, že kdyby bylo Irsko sjednoceno před válkou, 

nyní by mohlo být počínání jeho vlády jiné.197  Jak je vidět, britsko-irské rozhovory žádným 

závratným způsobem nepostupovaly k nějakému konkrétnějšímu výsledku.   

Malcolm MacDonald na pokyny své vlády ve Westminsteru proto postupně přistupoval 

na stále větší ústupky ve prospěch irské strany. Dne 26. června 1940 pak předal de Valérovi 

bezprecedentní plán na sjednocení Irska, jedinou seriózní nabídku v tomto smyslu za celé 

dvacáté století, výměnou za vstup do války proti nacistickému Německu. Plán obsahoval 

následující: 

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

2. Okamžitě bude ustanovena společná komise reprezentantů irské a severoirské 

vlády, která bude mít za úkol vypracovat detaily jednotného Irska, vláda Velké 

Británie poskytne takovou asistenci, jaké bude třeba. 

3. Ihned bude ustanovena společná komise obrany Irska a Severního Irska. 

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

účelem obrany Irska umožní irská vláda britským námořním plavidlům používat 

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

silami a umístí se 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.198  

                                                             
196 NAI, PREM 3/131/1, Note of Conversation between Eamon de Valéra and Malcolm MacDonald, 17. 6. 
1940, s. 3, 7 a 10. 
197 NAI, PREM 3/131/1, Note of Conversation between Eamon de Valéra and Malcolm MacDonald, 17. 6. 
1940, s. 4. 
198 NAI, Secretary’s Files 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, s. 3. 
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V této podobě byl plán pro de Valéru nepřijatelný. Sám požadoval sjednocené a neutrální 

Irsko. Současně také trval na tom, že pouhá deklarace sjednoceného Irska nestačí, a žádal, aby 

byla v co nejrychlejším čase vypracována i ústava nového státu. Teprve poté, po vytvoření 

sjednoceného neutrálního Irska, bude jeho vláda uvažovat (opět je nutné zdůraznit slovo 

„uvažovat“) o tom, jestli Irsko vstoupí do války po boku Velké Británie, nebo nikoliv.199 

MacDonald proti tomu argumentoval, že jakákoliv ústava nemá šanci být vypracována v tak 

krátké době, o to více, když hrozí bezprostřední invaze do země. Také dodal, že se jeho vláda 

nemůže spokojit s konstatováním, že irská vláda „možná“ opustí neutralitu a přidá se na 

stranu svého východního souseda.200 

 De Valéra se snažil MacDonalda přesvědčit o výhodách sjednoceného a neutrálního Irska. 

Uvedl, že kdyby jeho země přijala výše zmíněné podmínky unifikace obou částí ostrova, vedlo 

by to pouze k tomu, že by byla zničena jednota národa, jež se nyní plně ztotožňuje s 

politikou neutrality. Naopak jednotné neutrální Irsko by podle něho posílilo jednotu národa 

na celém území Irska a IRA by již neměla pro co bojovat. Podle britského vyjednavače de 

Valéra také věřil tomu, že by neutralita uchránila unifikované Irsko před německým útokem. 

To vše musel MacDonald z pochopitelných důvodů odmítnout – Britové přeci jenom nechtěli 

proti sobě poštvat loajální Iry ze Severního Irska. Upozorňovali irskou stranu na to, jak 

důležitá je výroba válečného materiálu v Ulsteru (zejména tedy lodí v Belfastu) a že je pro ně 

nutné využívat severoirské pobřeží, jelikož to znamená, že si německé ponorky nedovolí 

operovat v jeho okolí.201 Britské a irské návrhy se samozřejmě navzájem vylučovaly. De 

Valéra proto projekt Velké Británie na unifikaci obou částí země bez dlouhého rozmýšlení 

odmítl se slovy, že „nemůže koupit sjednocení za cenu občanské války, katastrofy pro občany a 

ztráty dosud získané nezávislosti“.202 

 Byl to však skutečný důvod, proč irský taoiseach odmítl nabídku na sjednocení ostrova? 

Vždyť před rozpoutáním druhé světové války byl pro unifikaci ochoten udělat téměř cokoliv. 

Role veřejného mínění a nepřipravenost irského státu na válku samozřejmě sehrály svou roli, 

lze ale vyslovit domněnku, že de Valérovo rozhodnutí bylo ovlivněno ještě poněkud jinými 

                                                             
199 TNA, CAB 66/9/3, War Cabinet, Éire: Negotiations with Mr. De Valéra, Memorandum by the Lord 
President of the Council, 25. 6. 1940, s. 2. 
200 Tamtéž. 
201 NAI, PREM 3/131/1, Note of Conversation between Eamon de Valéra and Malcolm MacDonald, 23. 6. 
1940, s. 1-8.  
202 NAI, Secretary’s Files 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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faktory. V prvé řadě je možné se ptát, zda názor irského vůdce neovlivnily jeho dobré vztahy 

s německým velvyslancem v Irsku – nikoliv v tom smyslu, že by byl nakloněn německému 

vítězství nebo by doufal v naplnění příslibu, že by vítězství Říše ve válce mohlo znamenat i 

„konečnou realizaci [irských] národních požadavků“ - to se dnes samozřejmě nedozvíme.203 Ale 

Hempel mohl de Valéru přesvědčit o tom, že Německo opravdu nemá v úmyslu Irsko 

napadnout, což mohlo ovlivnit, jakým způsobem se de Valéra choval a na čem trval během 

britsko-irských jednání.  

Proč tedy de Valéra britskou nabídku odmítl? Na tomto místě lze vyslovit hypotézu, že 

byl přesvědčen, podobně jako nemalé množství jeho spolupracovníků, že osud Velké Británie 

je zpečetěn a že Britové válku s nacisty prohrají. Tomuto tvrzení nasvědčuje hned několik 

skutečností. Například de Valérův nejbližší spolupracovník Walshe napsal: „Britská porážka je 

nevyhnutelná … [a] je mimo veškerých pochyb. Francie kapitulovala. Celé pobřeží Evropy od 

Severního ledového oceánu po Pyreneje je v rukách největší velmoci na světě, která může využít 

průmyslu a zdrojů v celé Evropě a Asii nepřerušovaně až k Pacifiku. Ani čas, ani zlato nedokážou 

porazit Německo.“204 Nebo: „Anglie je již nyní poražena. To je jednoduchý fakt pro každého, kdo 

dokázal překonat víru Británie v její trvalou neporazitelnost.“205 Dodejme, že k dojmu, že si 

irská strana myslí, že Britové prohrají válku, dospěli také hlavní britský vyjednavač Malcolm 

MacDonald a bývalý britský premiér Neville Chamberlain.206 Druhý ze jmenovaných mužů si 

pak 28. června 1940 do svého deníku kupříkladu zapsal: „MacDonaldova zpráva o jeho 

návštěvě [v Dublinu] je pesimistická – de Valérovi lidé se bojí, že prohrajeme válku a nechtějí se 

s námi zaplést.“207  

Z výše uvedeného tedy vyplývá jediné – de Valéra nebyl slepý a viděl, jakým směrem se 

válka ubírá. On a jeho vláda mohli věřit tomu, že kdyby nyní Irsko skutečně opustilo politiku 

neutrality vstupem do války po boku Velké Británie a ona ve světovém konfliktu prohrála, pro 

jejich zemi by to znamenalo nejen konec tvrdě získané nezávislosti, ale zmizely by tím i 
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veškeré šance na případné budoucí sjednocení ostrova. Nehledě na to, že by i sám de Valéra 

dozajista přišel o své postavení v čele vlády. Současně se členové irského kabinetu mohli 

domnívat, že kdyby se Britové nakonec nějakým způsobem přeci jenom dokázali porážce od 

Německa vyhnout, vztahy mezi oběma národy by se dříve nebo později znormalizovaly. V této 

otázce se již dlouho vede diskuze mezi irskými historiky, zda bylo rozumné a v národním 

zájmu britskou nabídku z května 1940 odmítnout. Nicméně nelze zapomínat na to, co 

znamenal „národní zájem“ pro de Valéru a jaké měl ve své době k dispozici informace. Pro něj 

bylo nejdůležitější uchránit svou zemi před válkou a vyhnout se vstupu do konfliktu za 

každou cenu. Nelze tedy než dojít k závěru, že svou vizi národního zájmu naplnil. Jsem 

přesvědčena, že z dnešního pohledu není správné ho jakýmkoliv způsobem za jeho 

rozhodnutí soudit. 

Dodejme ještě jednu hypotézu. V této fázi války Adolf Hitler nedbal na to, zda určitá země 

praktikuje politiku neutrality, nebo nikoliv. Když byl neutrální stát v jeho útočném perimetru, 

jednoduše ho napadl. Proč tedy nenapadl také Irsko a nevyužil ho jako základnu pro útok na 

Velkou Británii? Odpověď může znít, že tak neučinil proto, že mu neutralita Irska mohla 

v tomto období vyhovovat a mohl mít pochyby, zda by invaze do irského státu skutečně 

přinesla kýžený efekt. Zde by se dalo pravděpodobně přihlédnout ke dvěma faktorům. Zaprvé 

Hempel neustále svou vládu upozorňoval na skutečnost, že by se Irové v případě invaze 

bránili, jak by nejlépe uměli, a že by jim na pomoc okamžitě přispěchala Velká Británie. Obojí 

mohlo přispět k tomu, že Němci byli od takového úmyslu odrazeni. Zadruhé lze také vyslovit 

domněnku, že dosavadní průběh války mohl Německo krátkodobě unavit a neutralita Irska se 

z toho důvodu mohla jevit jako dobré řešení. Otázkou rovněž je, jestli Němci byli vojensky 

vůbec schopni provést invazi do Irska vzhledem k letecké převaze RAF. Možná proto Hempel 

několikrát irského taoiseacha a jeho spolupracovníky informoval o tom, že pro jeho zemi 

bude Irsko nedotknutelné, pokud bude neutrální. Neopomeňme také, že, když nic jiného, 

neutralita znamenala přítomnost německého velvyslanectví v Dublinu a mohla, alespoň po 

nějakou dobu, usnadnit přenos informací o nepříteli do Říše.208  

Severoirský premiér Lord Craigavon nebyl vůbec o britsko-irských jednáních 

informován. V okamžiku, kdy se o nich dozvěděl, vyjádřil naprosté znechucení, že je Velká 

                                                             
208 K tomuto závěru dospěla také britská vláda, více: TNA, CAB/66/8/13, War Cabinet, Éire – Report by 
the Chiefs of Staff Committee, 30. 5. 1940, s. 2. 



- 74 - 

Británie ochotna svého loajálního partnera v případě potřeby „prodat“. Britská strana na to 

reagovala s tím, že pozice Ulsteru byla vždy chráněna.209 Je pozoruhodné, že se něco o těchto 

přísně tajných jednáních mezi představiteli Velké Británie a Irska dozvěděl také německý 

velvyslanec Hempel. Za zmínku stojí skutečnost, že Joseph Walshe měl údajně v polovině 

června 1940 vyjádřit obdiv k německým válečným úspěchům, nicméně důležitější je to, že 

Hempela informoval o tom, že se irská vláda spíše bojí útoku ze strany Velké Británie než 

Německa.210 O několik dní později pak Hempel do Berlína také napsal: „Boland … mi striktně 

důvěrně řekl, že anglický nátlak na opuštění irské neutrality – evidentně doprovázený návnadou 

na budoucí zisky v Severním Irsku – nedávno znovu narostl, ale že de Valéra všechny výhody co 

nejvehementněji odmítl.“211 Je přinejmenším překvapivé, že jsem nenarazila na žádnou zprávu 

od Johna Maffeyho, že by mu představitelé irské vlády podávali jakékoliv bližší informace o 

tom, o čem hovořili s německým zástupcem v zemi. Důvěra, nebo možná potřeba zvyšovat 

svoji důležitost, k Hempelovi byla tedy opravdu značná.  

 

DÍLČÍ ZÁVĚRY     

Jak je zřejmé, v této fázi války dosáhl strategický význam Irska svého vrcholu. Bylo to právě 

v tomto období, kdy byla Velká Británie velice zranitelná – britské námořnictvo se poprvé ve 

svých moderních dějinách muselo smířit s tím, že pro své vojenské plány nemůže počítat 

s irskými přístavy. Britský spojenec, Francie, se kterým bylo dohodnuto, že neuzavře 

s Hitlerem separátní příměří, 22. června 1940 kapituloval a britskou vládu velmi 

zneklidňovalo, že další obětí Hitlerovy agrese bude neutrální Irsko.212 Irský vůdce de Valéra 

se začal obávat toho, co by viditelná pomoc Velké Británii ze strany jeho země znamenala 

v případě německého vítězství pro nezávislost Irska. Intenzivní protiirská kampaň v britském 

tisku pak vedla ke zhoršení vztahů obou států. Přesto byla například uzavřena dohoda mezi 

britskými a irskými představiteli, jak by se Velká Británie měla zachovat v případě německé 
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invaze do Irska. Dále bylo prokázáno, že de Valérova vláda britské straně příliš nedůvěřovala, 

opak se da říci o německém velvyslanci v Dublinu Hempelem.  

 Vláda Spojeného království byla postupně během květnových a červnových dnů 1940 

stále více přesvědčena, že invaze do Irska je více než pravděpodobná, proto byla ochotna 

s irskými představiteli jednat. Situace se Velké Británii jevila natolik černě, že britská vláda de 

Valérovi dokonce prostřednictvím svého vyjednavače Malcoma MacDonalda nabídla možnost 

sjednocení ostrova výměnou za okamžité opuštění politiky neutrality a vstup do válečného 

konfliktu po jejím boku. Tato nabídka byla ovšem pro irského vůdce nepřijatelná, on byl 

ochoten přistoupit pouze na jednotné a neutrální Irsko. V této době byli jeho spolupracovníci 

přesvědčeni, že Spojené království svůj boj s Německem prohraje. De Valéra pak odmítnutí 

britské nabídky vysvětloval tím, že nechce ohrozit jednotu národa, která byla postavena 

právě na politice neutrality. Tato skutečnost jednoznačně dokazuje, že všichni obyvatelé Irska 

nebyli ani zdaleka nakloněni britskému vítězství v probíhající válce. 
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NEUTRALITA V OHROŽENÍ –  LÉTO 1940 AŽ ČERVEN 1941 

Tlak vyvíjený na Irsko ani v následujících měsících nepolevoval, spíše naopak, a Irové se báli 

invaze jedné nebo druhé znesvářené strany ve válce. Obecně se dá říci, že období do června 

1941 představovalo pro neutrální Irsko dobu nejistoty. Jak představitelé londýnské, tak 

berlínské vlády zahrnovali strategicky položené Irsko do svých vojenských plánů, ovšem 

samozřejmě každý s jinou intenzitou podle okolností. Velká Británie po určitý čas bojovala o 

své přežití, čelila neustálým německým leteckým náletům a pociťovala námořní ztráty v bitvě 

o Atlantik. Sousední Irsko proto vnímala jako důležité pro svou obranu. Německo naopak 

chápalo Irsko jako možnost, jak dále zaútočit na nepřítele, čili německé vojenské plány 

vztahující se k Irsku byly defenzivního charakteru. De Valéra byl z toho důvodu nucen od 

letních měsíců roku 1940 všemi možnými diplomatickými prostředky vyvíjet ještě větší 

snahu, aby přesvědčil své britské a německé protějšky, že se jim ze žádného hlediska útok na 

Irsko nevyplatí, respektive že případný výsledek nestojí za takové vynaložení sil. Jak uvidíme, 

irský taoiseach byl z tohoto pohledu značně úspěšný, avšak samozřejmě mnoho událostí 

nemohl sám nijak ovlivnit.  

 De Valéra v posledních červnových a prvních červencových dnech roku 1940 ještě 

několikrát vyjádřil lítost nad tím, že je pro vládu Jeho Veličenstva nepřijatelné, aby bylo Irsko 

sjednoceno v jeden neutrální stát. Zdůrazňoval, že by celoostrovní jednota válečnému úsilí 

Velké Británie pouze prospěla, ale na britské straně jeho argumenty nikdo nepřijímal. Neville 

Chamberlain, který se před rozpoutáním války ukázal jako přátelsky nakloněný irské otázce, 

de Valéru nejednou naléhavě prosil, aby poskytl přístavy královskému námořnictvu v boji 

proti nacistickému Německu, avšak bez jakéhokoliv výsledku. Irský vůdce se podle všeho 

rozhodl svou zemi uchránit před válkou a trval na tom, že „politika neutrality má sice svá 

nebezpečí, ale na druhou stranu vstoupit do války zahrnuje nebezpečí ještě mnohonásobně 

větší“.213 Je nepochybné, že de Valérovo rozhodnutí zůstat mimo válečný konflikt i za cenu 

odmítnutí nabídky na sjednocení země, byť třeba jakkoliv vágní, mělo vliv na vztahy mezi 

oběma zeměmi, které se v tomto období ještě více zhoršily.214             
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 Kvůli problémům a nedorozuměním se de Valéra a zástupce koruny v Dublinu Maffey 

v letních měsících roku 1940 několikrát sešli. Irský vrcholný představitel vyjadřoval značné 

znepokojení zejména nad pokračující antiirskou kampaní v britském tisku. Maffey své 

nadřízené informoval o tom, že de Valéra stále chápe celou záležitost jako cílený nátlak ze 

strany britské vlády, aby Irsko opustilo svou politiku neutrality.215 De Valéra i nadále trval na 

svém názoru, že neutralita je jedinou možnou alternativou pro irský národ, nicméně vyjádřil 

jisté obavy nad směrem, jakým se vztahy obou zemí ubírají. Byl si vědom toho, že není možné 

si britskou vládu znepřátelit, zároveň ale musel brát v úvahu vývoj války. Stejně tak nemohl 

opomenout to, že se Irsku nepodařilo získat žádný vojenský materiál, který se v této fázi 

války jevil jako tolik potřebný. Rovněž musel brát v úvahu nedůvěru vůči Velké Británii nebo 

antibritské nálady, jež byly patrné u části irské společnosti – jak dokazuje mimo jiné 

například i hlášení generála McKennyho, který v září 1940 napsal, že „kdyby Německo 

nakonec přeci jenom na Irsko zaútočilo, Irové nejsou připraveni bojovat pod britským velením, 

jež by bylo bezpochyby přinejmenším zkušenější“.216 

De Valéra také i nadále striktně odmítal dát britskému námořnictvu k dispozici vojenské 

základny na irském území. Stejně tak nesouhlasil s dalším návrhem Spojeného království, a to 

takovým, že by v přístavech nebyli vojáci britští, ale příslušníci exilových vojsk polských nebo 

československých.217 De Valéra si však nebyl jistý, zda se britský premiér Churchill nakonec 

nerozhodne získat přístavy vzhledem k postoji irské vlády silou. Tomuto závěru mohlo 

nahrávat několik indicií, kupříkladu to, že byla v Irsku zjištěna přítomnost dalších britských 

špionů.218 Maffey si byl vědom toho, že se představitelé irského kabinetu v této nejisté době 

obávají útoku ze strany Spojeného království, a z toho důvodu opět upozorňoval svou vládu, 

že by se Irové invazi bránili všemi dostupnými prostředky. Sám za sebe také vyjádřil 

znepokojení nad tím, že pokud budou vztahy mezi oběma zeměmi i nadále takovýmto 

způsobem napjaté, irská strana by mohla ukončit dosavadní spolupráci, což by mohlo být dle 

jeho názoru ve svém důsledku pro Velkou Británii mnohem horší než současná irská 
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politika.219 Nicméně přestože situace Velké Británie byla velmi těžká, vláda by se k invazi do 

Irska pravděpodobně neodhodlala. Příslušní představitelé Spojeného království ve 

vojenském plánu z letních měsíců roku 1940, který nazvali W-Plan, počítali se vstupem svých 

vojsk na irské území až po zahájení německého útoku.220 

Také nacistické Německo uvažovalo nad tím, jakým způsobem zařadit problematiku 

Irska do nějaké své širší strategie, i když pochopitelně nikoliv do té nejdůležitější. Abwehr do 

země na začátku července roku 1940 vyslal v rámci „Operace Humr“ další agenty.221 Jednalo 

se o trojici mužů – Dietera Gartnera a Herberta Tributha z Jihozápadní Afriky a Henryho 

Obeda z Indie, jejichž úkolem bylo provádět sabotáž na území Velké Británie, tj. 

pravděpodobně opět v Severním Irsku. Za tímto účelem s sebou vezli také výbušniny. Ovšem i 

tato tajná německá mise dopadla jednoznačným nezdarem. Všichni tři muži byli vysazeni na 

jihu Irska, v hrabství Kerry, a pro cestu do Dublinu si zvolili autobus. Řidiči, jehož se na lístek 

a několik dalších informací zeptali v irštině, se proto od prvního momentu jevili podezřele 

vzhledem k minimální rozšířenosti irského jazyka v zemi. Nemluvě už ani o tom, že Obed 

nemohl vzhledem k mnohem snědší barvě kůže, než měli Irové, nenápadně zapadnout mezi 

irskou společnost (dodejme, že obyvatelé britských kolonií se v Irsku vyskytovali pouze velmi 

vzácně). Řidič je tedy nahlásil na místní policii a všichni tři byli ihned v den svého vysazení 

v Irsku zatčeni.222 Opět vyvstává otázka, proč si činitelé Abwehru vybrali tyto muže pro 

tajnou misi v Irsku. Lze se domnívat, že značně podceňovali informace, které jim zasílal 

Hempel, a také že nebylo nejšťastnějším považovat Iry za přirozené spojence jen proto, že 

k Britům chovali velmi chladné vztahy.   

Měsíc srpen roku 1940 byl pro irské vládní představitele velmi obtížný, a to hned 

z několika důvodů. Britská vláda požadovala po té irské, aby umožnila překládku britského 

zboží na svém území a aby zde mohlo být britské zboží také skladováno. Ani jedno, ani druhé 

by podle historika Briana Girvina neodporovalo mezinárodnímu právu. De Valéra však 

pociťoval strach, jaký vliv by měl souhlas s britskými požadavky na irsko-německé vztahy a 

jaká by byla případná německá odvetná reakce. Nové britské požadavky proto bez většího 
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váhání opět odmítl.223 Britsko-irské vztahy se tedy znovu zhoršily. Ve stejné době na irskou 

vládu vyvíjelo nátlak i hitlerovské Německo, které požadovalo, aby Irové s okamžitou 

platností přestali obchodovat s Velkou Británií a uzavřeli oficiální obchodní dohodu s Říší. 

Němci chtěli, aby se irská námořní přeprava dostala pod jejich kontrolu, což bylo pro irskou 

stranu samozřejmě nepřijatelné. Irští zástupci se snažili přesvědčit své německé protějšky, že 

obchod s Velkou Británií je pro Irsko „životně důležitý“ a že se bez něj neobejdou. Irský 

chargé d’affaires v Berlíně William Warnock pak ještě podle instrukcí informoval německou 

stranu, že Irsko v žádném případě neposkytne své území ani pro překládku, ani jako sklad 

pro britské zboží.224 Je nutné zmínit skutečnost, že 26. srpna 1940 dopadlo na Irsko, v 

hrabství Wexford, několik bomb německého původu.225 Bylo možné to chápat jako nehodu? 

Nebo se jednalo o varování, aby Irové praktikovali takovou neutralitu, jaká vyhovuje 

německému válečnému úsilí proti Velké Británii? Ať již tak, nebo onak, Hempel na základě 

pokynů své vlády vyjádřil nad celou událostí lítost.          

V létě roku 1940 hrozila invaze do země spíše ze strany Říše než sousední Británie, 

přestože si to de Valérova vláda odmítala připustit. Nasvědčuje tomu hned několik 

skutečností. Na Irsko Němci nevyvíjeli pouze tlaky politické. Německá tajná služba 

naplánovala na srpen roku 1940 detailnější špionážní a sabotážní akci, ke které rekrutovala 

dva čelní představitele IRA Seána Russella a Franka Ryana.226 V rámci příhodně nazvaného 

plánu „Operation Grün: Landung Irland“ německá strana opět uvažovala o možnosti využít 

Irsko jako základnu pro útok na Velkou Británii. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že Russell 

a Ryan budou převezeni do Irska v ponorce s tím, že jakmile nacistické Německo zahájí invazi 

do země, začnou vyvolávat nepokoje. IRA pak měla okamžitě začít útočit na britské jednotky 

v Severním Irsku. K lítosti Abwehru plán nevyšel, Russell na palubě ponorky zemřel (podle 
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starších publikací na prasklý žaludeční vřed, podle novějších ho Ryan zabil kvůli neshodám 

v IRA) a jeho společník se rozhodl vrátit do Německa, kde o čtyři roky později také zemřel.227 

Po neúspěchu operace se Němci rozhodli od útoku na Irsko, alespoň prozatím, upustit.  

Napětí v britsko-irských vztazích pochopitelně pokračovalo i v podzimních měsících 

roku 1940, k čemuž mnohdy přispíval britský premiér a hrdina bitvy o Británii Winston 

Churchill. Britové i nadále velmi pociťovali důsledky války. Bitva o Atlantik byla v plném 

proudu. Kupříkladu v říjnu tohoto roku ztráty britských lodí v atlantických konvojích, které 

se od pádu Francie plavily kolem severního pobřeží Irska, dosáhly své rekordní úrovně. 

Churchill a jeho poradci si oprávněně dělali starosti o to, že kdyby se britské ztráty i nadále 

pohybovaly v podobně vysokých číslech, jak dlouho by byla Velká Británie schopná 

vydržet.228 Premiér Velké Británie přičítal vysoké ztráty britského námořnictva v Atlantiku 

právě tomu, že nemá možnost využívat vojenské základny na území Irska. Kritikou de 

Valérovy vlády za její neutralitu proto v žádném případě nešetřil. De Valéra tento přístup 

zásadně odmítal a námořní ztráty Velké Británie naopak přičítal tomu, že Němci prolomili 

britské kódy.229 Předseda vlády Spojeného království stejným způsobem kritizoval irské 

představitele za to, že neumožňují Britům využít své území pro překládku a sklad zboží.230 

Churchillovy výpady proti sousední zemi logicky vyvolávaly obavy na irské straně, aby se 

Britové nakonec skutečně nerozhodli získat přístavy zpět pod svou správu vojenskými 

prostředky, a to i přesto, že zprávy, které de Valéra dostával z Londýna, hrozbu britské invaze 

do Irska popisovaly jako zanedbatelnou.231 Celé situaci neprospěla ani stále pokračující 

intenzivní antiirská kampaň v britském, a často i americkém, tisku, kde se novináři 

jednoznačně vyslovovali pro možnost obsadit irské přístavy silou. Běžně se objevovaly 

zprávy typu: „Ta ubohá, chudá a neobranyschopná země naprosto odmítá dovolit Velké Británii 

bránit se proti Německu… De Valéra kvůli své tvrdohlavé tuposti nechápe, jaké nebezpečí hrozí 
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Irsku… Irsko [26 hrabství] je chudá, zahořklá a beznadějná část ostrova…“232 Nebo: „Je možné 

udělat pouze jednu věc, a tou je obsadit místa, která chceme, a nepovolit. Irové z jihu začnou 

vražednou kampaň – tak jako to udělali již dříve. Bude to příšerná záležitost – jako je vždycky. 

Ale bude to lepší než obrovské ztráty loďstva a jídla a válečného materiálu, kterým nyní musíme 

čelit.“233 Dodejme, že například i irský dramatik a spisovatel žijící v Londýně George Bernard 

Shaw podporoval, aby Britové zahájili okupaci irských vojenských základen, pokud se válka 

bude vyvíjet tak jako doposud.234   

Značnou vlnu nevole v Irsku vyvolal Churchillův projev ve westminsterském parlamentu 

z 5. listopadu 1940, kdy řekl: „Skutečnost, že nemůžeme využívati jižního a západního pobřeží 

Irska pro zásobování našeho loďstva a letectva a tím chrániti obchod, z kterého žije jak Éire 

[Irsko] právě tak jako Velká Británie, jest nejtěžším břemenem [sic] jaké mohlo býti vloženo na 

naše ramena, byť i mohutná.“235 Irský taoiseach byl přesvědčen, že se nejedná o nic jiného než 

o snahu ospravedlnit chystaný vpád do Irska. Churchillův projev proto před členy irského 

dáilu tvrdě odsoudil: „Nemůže být žádných otázek, že předáme tyto přístavy, dokud tento stát 

zůstane neutrální. Nemůže být žádných otázek, že tyto přístavy pronajmeme. Jsou naše. Jsou 

součástí naší suverenity a nemůže být žádných otázek, dokud zůstaneme neutrální, že je 

předáme za jakýchkoliv podmínek. Každý pokus o nátlak z jakékoliv strany – jakékoliv válčící 

strany – z Británie – povede pouze ke krveprolití… Budeme bránit svá práva k přístavům, stejně 

jako každou jinou část našeho území. Bylo by divné, kdyby za důvod k útoku na tyto přístavy 

bylo uváděno, že by mohly být užitečné.“236 

Slovní rozbroje mezi britským a irským předsedou vlády přirozeně pečlivě sledoval 

německý zástupce v Dublinu Hempel a informoval o nich svou vládu v Berlíně. De Valérův 

nejbližší spolupracovník Joseph Walshe mu navíc během rozhovoru řekl, že se domnívá, že 

Churchillův kritický výstup proti Irsku je nutné interpretovat jako britský záměr v blízké 
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budoucnosti zahájit invazi do země.237 Německý ministr zahraničních věcí Ribbentrop 

následně poté, co obdržel tyto informace, instruoval Hempela, aby zástupcům irské vlády 

zdůraznil, že Říše nejenže nemá v úmyslu neutralitu Irska porušit, ale naopak že si umí 

představit, že by Němci dokonce v případě britského útoku Irům pomohli.238 Úkolem 

německého velvyslance bylo proto také zjistit, jakým způsobem by irský kabinet reagoval na 

to, kdyby Irsku byly nabídnuty zbraně – nikoliv německého původu, ale britského, tedy 

zbraně, které Němci zabavili během bojů na kontinentu. Do země by byly samozřejmě 

dopraveny tak, aby o tom Britové nic nevěděli. Hempel si však byl jist, že de Valéra takovouto 

nabídku odmítne.239 Počátkem prosince roku 1940 Walshe již během setkání s německým 

představitelem v Dublinu obavy z britské invaze do země nevyjadřoval, naopak byl 

přesvědčen, že čin tohoto typu je v současné době nepravděpodobný.240               

Na tomto místě je možné vyslovit hypotézu, že by se Velká Británie v tomto období 

k útoku na sousední ostrov stejně spíše neodhodlala a že irské obavy, jakkoli pochopitelné, 

nebyly zcela na místě. Lze se domnívat, že britské rozhodnutí nepřímo ovlivnily Spojené státy 

– případná akce proti Irsku mohla zmařit americkou pomoc, která byla pro Brity 

nepostradatelná.241 Churchill zase věděl, jak nepostradatelné jsou hlasy irských Američanů 

pro prezidenta Franklina D. Roosevelta, zvláště v době voleb, které se konaly v listopadu roku 

1940, a věděl, že by jakýkoliv útočný postup proti sousednímu Irsku mohl ovlivnit postoj 

Spojených států vůči Velké Británii. Spřátelení čelních amerických představitelů se tedy 

mohlo po úvaze jevit jako výhodnější než držení irských základen silovými prostředky. 

Nicméně to nezabránilo britskému premiérovi v tom, aby i tak přitvrdil svou taktiku, jak 

donutit de Valérovu vládu, aby opustila politiku neutrality. Na konci listopadu 1940 si nechal 

vypracovat zprávu od ministra Wooltona, jaký efekt by mělo zastavení dodávek potravin 

z Irska do Velké Británie – na tomto místě připomeňme, že Irsko bylo v exportu zcela závislé 
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na Velké Británii a potravinová produkce byla hlavním vývozním artiklem.242 Woolton 

vyjádřil přesvědčení, že kdyby byly irské dodávky do země odříznuty, de Valérova vláda by 

byla dozajista ochotna jednat o britských podmínkách obnovení irského vývozu do Spojeného 

království.243 Churchill se k úplnému přerušení importu z Irska neodhodlal, nicméně i tak 

Irové silně pocítili britský ekonomický nátlak.  

Jak se ukázalo, Churchillova slova, byť tvrdá, zůstala pouze slovy. Naopak nacistické 

Německo, které irského taoiseacha několikrát ujišťovalo, že nemá v úmyslu žádným 

způsobem porušit neutralitu Irska, opět začalo uvažovat o možnosti, jak tuto zemi využít ze 

strategického hlediska proti Velké Británii. Sám nacistický vůdce Adolf Hitler měl dokonce 3. 

prosince 1940 pronést, že „okupace Irska by mohla vést ke konci války“.244 I to může být 

případně chápáno jako jedna z příčin, proč byli de Valéra a další členové jeho vlády nuceni o 

Vánocích roku 1940 čelit obrovskému německému tlaku a projít si značně nelehkým 

obdobím. Zástupce Říše v Dublinu Hempel 19. prosince 1940 urgentně navštívil Walsheho a 

oznámil mu, že ministerstvo zahraničních věcí jeho země hodlá navýšit počet pracovníků na 

německém zastupitelském úřadu v Irsku o čtyři muže. Zároveň dodal, že nový personál 

přistane v zemi, na letišti Ryanna v hrabství Limerick, již za čtyři dny.245 O tom, že úmysly 

německé vlády nebyly zcela nezištné, svědčí například i to, že jedním z nových zaměstnanců 

německého velvyslanectví měl být i jistý Edmund Veesenmayer – rakouský ekonom, speciální 

poradce nacistického ministerstva zahraničních věcí a expert na národnostní menšiny a práci 

s nimi.246  

Walshe po poradě s de Valérou Hempelovi sdělil, že vzhledem k současné mezinárodní 

situaci nemůže irská vláda s německými požadavky souhlasit. Hempel s tímto postojem však 

nebyl spokojen a za oběma irskými představiteli se během vánočních svátků vydal ještě 

několikrát. Dne 25. prosince 1940 Walsheho dokonce varoval před „závažnými důsledky“, 

které by mohlo rozhodnutí irské vlády v Německu vyvolat, i když tvrdil, že se nejedná o žádné 
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ultimátum.247 Respektive slovy Hempela: „Důrazně jsem upozornil na nebezpečí, které může 

vyvstat v důsledku jeho [de Valérova] postoje.“248 Irští představitelé v čele s Eamonem de 

Valérou nicméně i nadále trvali na svém, když odmítali přistoupit na nároky, které si Říše 

dělala. Mezi prvním a třetím lednem 1941 bylo Irsko několikrát bombardováno německým 

letectvem Luftwaffe.249 Berlínská vláda ovšem odmítla přiznat jakoukoliv odpovědnost, stejně 

jako ustanovená německá komise expertů.250 Byla to ale opravdu náhoda? Přímá souvislost 

mezi odmítnutím poskytnout souhlas s navýšením počtu zaměstnanců německého 

diplomatického sboru nebyla (zatím) prokázána, avšak lze vyslovit domněnku, že se 

minimálně jedná o podivuhodnou shodu náhod. Německý ministr zahraničních věcí 

Ribbentrop od svého záměru ustoupil až 4. ledna 1941. Neopomněl však dodat, že irský 

postoj „naprosto nechápe“.251 Nelze nezmínit, že Walshe v této kritické době naznačil zástupci 

britské koruny v Dublinu Maffeymu, že mezi jeho a německou vládou vyvstalo určité napětí. 

Maffey zaslal do Londýna telegram, ve kterém informoval ministerstvo dominií, že německý 

velvyslanec v Dublinu irskou stranu musel něčím urazit a že doufá, že se Irové nyní postaví 

v boji za Velkou Británii.252 Tak se ale nestalo. Jakmile Němci ustoupili, Irové se vrátili 

k předchozí politice i rétorice.         

Je pozoruhodné, že de Valérova vláda nechtěla otevřeně svému národu říci, že za 

bombardováním stojí nacistické Německo.253 Reakce samotného irského obyvatelstva je pak 

také poměrně paradoxní. To samozřejmě nebylo informováno o nátlaku, jaký Říše na irské 

představitele vyvíjela během vánočních svátků roku 1940. Mnozí Irové dlouho odmítali uvěřit 

tomu, že shozené bomby byly německého původu, respektive později, že by Němci mohli chtít 

shodit bomby na Irsko úmyslně. Byli přesvědčeni, že se tak stalo vlivem špatného počasí a 

s tím spojené špatné viditelnosti. Někteří dokonce zastávali názor, že bomby shodili Britové a 
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pouze se snažili svést vinu na Německo.254 Takovýto postoj jenom dokládá, jak moc byli Irové 

ve skutečnosti rozděleni, a je otázkou, jak by reagovali, kdyby se de Valéra nakonec opravdu 

odhodlal vstoupit do války po boku Velké Británie. Jeho obavy z případné občanské války byly 

tedy možná skutečně na místě.  

Přestože německé ministerstvo zahraničních věcí své požadavky stáhlo, pozice a role 

Irska ve válce byla stále nejistá. Irští politikové se i příštích několik měsíců ustavičně báli 

toho, jaké plány mohou mít obě znepřátelené strany válečného konfliktu v otázce využití 

území Irska. Irská neutralita byla i nadále pravidelně kritizována v britském tisku a země také 

pociťovala důsledky britských ekonomických opatření vůči Irsku (irský dobytek byl v této 

době navíc postižen slintavkou a kulhavkou, což celou situaci o to více zhoršovalo). Zástupce 

britské koruny v zemi Maffey při rozhovoru s de Valérou trval na tom, že ekonomická 

opatření Spojeného království nesmí být chápána jako nátlakové prostředky.255 Tím ale 

problémy Irska nekončily. Irského taoiseacha stále trápil ten samý problém jako na počátku 

války – jeho země nebyla dostatečně vyzbrojena, aby se mohla proti případnému agresorovi 

řádně bránit. Z toho důvodu bylo rozhodnuto, že bude do Spojených států poslán ministr pro 

koordinaci a obranné záležitosti a člověk, jenž měl na starosti fungování cenzury, Frank 

Aiken, aby s Američany dojednal nákup vojenské výzbroje a také koupi potravin.256       

John Maffey byl od počátku přesvědčen, že irská volba není příliš šťastná a že Aikenova 

mise dopadne nezdarem. Aiken byl totiž velmi známý pro otevřenou nevraživost, kterou 

choval vůči Spojenému království. Maffeyho názor se potvrdil. Aiken při schůzce s americkým 

prezidentem Rooseveltem, která se uskutečnila 7. dubna 1941, trval na tom, aby Američané 

slíbili Irsku „sympatie“ v případě, že bude napadeno. Přitom údajně explicitně dodal, 

„napadeno německou nebo britskou stranou“, což Roosevelta značně popudilo.257  Irský 

zástupce ve Washingtonu Robert Brennan ve své vzpomínkové knize dokonce uvádí, že 

Roosevelt byl Aikenovým přístupem natolik rozhořčen, že strhl ubrus i s nádobím a křičel, že 

„nikdy v životě neslyšel nic nesmyslnějšího“.258 Samozřejmě zůstává otázkou, nakolik mohou 

být paměti jednotlivých účastníků nějaké události věrohodné. Nicméně ať již k podobné 
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příhodě skutečně došlo, nebo nikoliv, Aikenovi se ve Spojených státech nepodařilo dojednat 

ani dodávky válečného materiálu, ani potravin a jeho úkol skončil naprostým neúspěchem.  

Irsko-britské vztahy se ani nadále nevrátily na tak dobrou úroveň, jaké se těšily v prvních 

měsících druhé světové války. Vinu samozřejmě nelze přikládat pouze straně britské, jak to 

dělá irská historiografie. De Valérovy výpady proti Velké Británii byly také vždy kritické -  

například v březnu 1941 ve svém projevu u příležitosti oslav svatého Patricka řekl, že za 

„nepříjemnou situaci v Irsku mohou rovným dílem jak Britové, tak Němci“.259 Opravdu velké 

rozbroje mezi oběma státy ale vyvolal záměr britského premiéra Winstona Churchilla 

z května 1941 zavést v Ulsteru brannou povinnost, což de Valéra chápal jako „bezpráví 

páchané v Irsku“.260 Brannou povinnost v Severním Irsku odmítal mimo jiné i proto, že se 

ústava, kterou vydal v roce 1937, měla vztahovat na celý ostrov. Ochranu obyvatel 

katolického vyznání v této části ostrova tudíž chápal jako svůj závazek a povinnost. „Není Ira 

kdekoliv na světě, který nechápe rozdělení [Irska] jako smrtelnou ránu uštědřenou do těla 

národa… Šest hrabství je součástí Irska. Vždycky byly součástí Irska. Jejich obyvatelé jsou Irové… 

Téměř třetina populace [Severního Irska] vehementně protestovala proti tomu, aby byla 

oddělena proti své vůli a proti vůli irského lidu… Kdyby britská vláda skutečně chtěla zavést 

brannou povinnost v šesti hrabstvích, výsledky práce, kterých bylo dosaženo díky obrovské 

trpělivosti, houževnatosti a dobré vůli… budou zahozeny a nastane návrat ke starým 

nešťastným vztahům.“261 Po reakci irského vůdce britský válečný kabinet od svého úmyslu 

raději ustoupil, přestože měl na něj právo. Lze se domnívat, že po úvaze nad zisky, které by 

konskripce v Ulsteru mohla přinést, vláda Spojeného království dospěla k závěru, že současný 

stav, kdy se stejně nemálo Irů dobrovolně přihlásilo do britské armády, je pro válečné úsilí 

Velké Británie, alespoň prozatím, výhodnější.  

Německo také stále ještě přisoudilo Irsku jistou strategickou hodnotu, a z toho důvodu 

byl do země vyslán další agent. Jednalo se o Günthera Schutze alias Hanse Marschnera, který 

byl výsazen v hrabství Wexford 12. března 1941. Jeho úkolem bylo podávat informace o 

počasí, předat vysílačku německému špionovi ve Spojeném království a také dopravit peníze 
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výše zmíněnému Werneru Unlandovi, německému agentovi, který se dostal do Irska již 

v srpnu 1939 jako manžel britské občanky.262 Je zajímavé, že byl taktéž instruován, aby se 

spojil s pracovníkem německého velvyslanectví v Dublinu Carlem Petersenem. Schutz byl 

hned následující den po svém vysazení zadržen, a tím jeho špionážní mise skončila. Jeho 

zatčení přispělo i k internaci Unlanda, který byl ale stejně od počátku války bedlivě 

sledován.263 Schutzova mise, stejně jako mise jeho předchůdců, skončila jednoznačným 

nezdarem.  

De Valéra v prosinci 1940 informoval německého velvyslance v Dublinu Hempela, že 

velmi oceňuje, že jeho země nebombarduje Severní Irsko. Vyjádřil přesvědčení, že Němci tak 

nečiní proto, jelikož chápou dvacet šest hrabství a Ulster jako jedno území a pod jednou 

jurisdikci.264 Jak musel být potom de Valéra nepříjemně překvapen, když Říše na jaře 1941 

k bombardování severní části ostrova přistoupila. Tehdy se jasně ukázalo, jaké reálné 

důsledky má praktikování politiky neutrality na jedné straně a co znamená být ve válce proti 

nacistickému Německu na straně druhé. Zkušenosti obou částí Irska se nyní vydaly naprosto 

odlišným směrem, což se samozřejmě po skončení války muselo určitým způsobem odrazit 

v mentalitě obou irských společností. Nicméně de Valéra prosadil to, že jeho část ostrova 

bude moci nějakým způsobem přispět k pomoci Ulsteru – po bombardování byli do Severního 

Irska vysíláni hasiči a sanitky ze sousedících hrabství a do neutrálního Irska byli přijímáni 

severoirští uprchlíci.265  

Na konci května 1941 bylo několik německých bomb shozeno také na území de Valérova 

státu. Irská vláda proti tomu samozřejmě protestovala a německá strana tentokrát uznala 

svou odpovědnost.266 V dalších týdnech se však situace začala pomalu, ale jistě uklidňovat – 

Adolf Hitler se naplno věnoval nejen německému zásahu na Balkáně, ale také přípravám 

útoku na Sovětský svaz. Poté, co byla zahájena operace Barbarossa, o Irsko víceméně na 
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určitou dobu ztratil zájem. Jak velmi hezky vystihl George Bernard Shaw, „Irsko bylo 

triumfálně zachráněno Hitlerovou hloupostí, když šel na Moskvu místo na Galway“.267  

  

DÍLČÍ ZÁVĚRY  

Situace Irska byla až do června 1941 i nadále velmi obtížná. De Valérova vláda musela čelit 

jak britskému, tak německému nátlaku a dlouhou dobu se bála, že se země stane obětí agrese 

ze strany jednoho nebo druhého válčícího tábora. Britský premiér Churchill byl k irskému 

postoji ve válce pořád velmi kritický, nicméně k útoku na de Valérův stát se z rozličných 

důvodů raději neodhodlal. Přistoupil ovšem k ekonomickému nátlaku, který Irsko pociťovalo 

značně silně. I v této době pak pokračovala antiirská kampaň v britském tisku. Německá vláda 

de Valéru neustále ujišťovala, že nemá v úmyslu neutralitu země porušit, ale vzhledem 

k událostem z prosince 1940 a počátku ledna 1941 lze vyslovit otázku, zda-li svá slova 

myslela skutečně vážně. Jak bylo dále demonstrováno, irská společnost byla stále více 

rozdělena a Irsku se ani v těchto měsících nepodařilo získat zbraně a materiál, které by 

potřebovalo v případě, že by jedna ze znepřátelených stran zahájila invazi do země. Útok na 

Sovětský svaz a s tím spojený menší zájem o Irsko, alespoň ze strany Německa, znamenal pro 

irského taoiseacha jednoznačnou úlevu.      
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NEUTRALITA IRSKA V LETECH 1941-1943 

Ze strategického hlediska nebylo Irsko v letech 1941-1943 ani pro jednu, ani druhou válčící 

stranu nijak zvlášť zásadní. Německým útokem na Sovětský svaz skončilo pro obyvatele Irska 

období nejistoty, které trvalo, dá se říci, od jara 1940. Tato skutečnost umožnila Irům věnovat 

se spíše problémům domácího charakteru než dalšímu vývoji války. Čelní představitelé Velké 

Británie, později také Spojených států, sice i nadále přesvědčovali irskou vládu, aby upustila 

od své neutrální politiky, ale de Valéra stále odmítal vtáhnout svou zemi do válečného 

konfliktu. Využíval opět tu samou rétoriku jako v letech předchozích, tj. že je jeho povinností 

uchránit stát před hrůzami války a že je obyvatelstvo Irska příliš rozdělené na to, než aby 

bojovalo po boku svého východního souseda. Praktikovat politiku neutrality viděl stále jako 

jediné řešení, které umožňuje jednotu národa, v době války tolik nepostradatelnou. Ani vstup 

Spojených států amerických, dlouholetého „přítele“ Irska, do války na jeho postoji nic 

nezměnilo. Později pak dokonce protestoval proti některým akcím Spojenců, jako například 

proti tomu, že využívali námořní základnu v severoirském Londonderry (respektive v irské 

terminologii Derry). 

 Velká Británie po vstupu Sovětského svazu do války získala ve svém válečném úsilí 

nového spojence, a jak řekl Winston Churchill, „každý člověk nebo stát, který pochoduje 

s Hitlerem, je náš nepřítel… je jasné, že poskytneme jakoukoliv pomoc, jakou můžeme, Rusku a 

ruskému lidu“.268 Pro irské politiky nicméně Sovětský svaz nepředstavoval nic jiného než 

komunistický, antidemokratický a vojensky agresivní stát. „Nedávné události vyvolávají 

pochybnosti, že tato válka je jednoznačně záležitostí svobody a demokracie. Není to pouze 

světový konflikt s tyranií a anglo-ruské spojenectví rozptýlilo tuto iluzi.“269 Irský tisk byl vůči 

Sovětskému svazu velmi nepřátelský, zobrazoval komunismus jako brutální krutovládu a 

poukazoval na bolševické zásahy proti církvi. Je na místě podotknout, že je pozoruhodné, že 

nacistické Německo, které také podnikalo podobné kroky proti církvím, takovýmto způsobem 

zobrazováno nebylo.270 Z výše uvedeného tedy vyplývá, že si Irové o praktikách Sovětského 

svazu nedělali žádné falešné představy, zatímco o těch německých si je, často i de Valérovou 
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zásluhou, dělali. Stejně tak vnímali to, že probíhající válku nelze chápat z čistě demokraticko-

diktátorského hlediska (jak to často dělají mnozí irští historikové) – vývoj války vytvářel 

aliance, které by se dříve jevily jako nepředstavitelné.   

 Členové irské vlády si byli vědomi toho, že je Velká Británie závislá na amerických 

dodávkách a podpoře, například při ochraně atlantických konvojů. Zároveň si již od konce 

roku 1940 uvědomovali, že vstup Spojených států do války je spíše otázkou času nežli cokoliv 

jiného.271 Proto když Američané po útoku na Pearl Harbor vyhlásili Japonsku válku a Němci 

zase válku Spojeným státům, de Valéra nebyl příliš překvapen. To však neznamená, že by 

tento fakt nevyvolal v zemi značný otřes. Irsko tradičně udržovalo se Spojenými státy velmi 

dobré vztahy, což bylo dáno mimo jiné také tím, že irská emigrace do Ameriky byla po staletí 

velmi početná a „těžko [by se našla] rodina, která by neměla člena rodiny nebo příbuzného 

v této zemi“.272 Avšak nejen proto Irové cítili reálný dopad Pearl Harboru. Spojené státy 

americké se až do japonského útoku, byť z hlediska mezinárodního práva možná poněkud 

problematicky, hlásily k politice neutrality. To sice neznamená, že by před prosincem 1941 

američtí politikové irský postoj ve válce nekritizovali nebo například v listopadu 1941 

neodmítli, aby se Irsko zapojilo do programu Lend-Lease.273 Nicméně i přesto byly Spojené 

státy „neutrální“, na což se mohli irští politikové v případě potřeby odvolávat. Nyní ovšem 

mohla americká strana, stejně jako britská, naopak přistoupit k tvrdším metodám nátlaku na 

irskou vládu.274 

 Předseda válečného kabinetu Winston Churchill svým způsobem doufal, že účast 

Spojených států ve válce ovlivní politiku praktikovanou de Valérovou vládou. Doufal, že právě 

dobré vztahy mezi oběma zúčastněnými zeměmi a jejich „krevní“ propojenost povedou 

k tomu, že se Irsko přidá po bok Velké Británie a jejích spojenců – Sovětského svazu a 

Američanů. Z toho důvodu zaslal irskému vůdci 8. prosince 1941 telegram, kvůli kterému ho 

britský reprezentant v Dublinu Maffey vzbudil uprostřed noci. Stálo v něm: „Nyní máte 

příležitost. Teď nebo nikdy! Znovu jako jeden národ. Setkáme se s Vámi, kdekoliv si budete 
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přát.“275 Churchill záměrně použil slova „znovu jako jeden národ“, jedná se totiž o název 

básně propagátora irského kulturního nacionalismu Thomase Davise z první poloviny 

devatenáctého století a hymnu bývalé Irské parlamentní strany, jejíž představitelé byli mimo 

jiné i Charles Stewart Parnell a John E. Redmond, oba hrdinové irského nacionalismu. 

Výsledek války však nebyl v této době ani zdaleka rozhodnut a nebylo vůbec jasné, komu se 

nakonec podaří vyjít z tohoto válečného střetnutí jako vítěz (dnes se situace ovšem jeví jinak, 

ale na to nelze v žádném případě brát zřetel). Dodejme, že Němci byli v roce 1942 

přesvědčeni, že Sovětský svaz porazí a pak znovu podniknou útok na Velkou Británii.276 De 

Valéra se proto necítil připraven svou dosavadní politiku opustit, nechtěl zavdat Německu 

žádnou záminku pro případný útok na jeho zemi. Ve svém poselství ke Spojeným státům 

americkým 14. prosince 1941 v jihoirském Corku uvedl: „Můžeme být pouze přátelsky 

nakloněný neutrál. Od chvíle, kdy tato válka začala, byla pro tento stát možná pouze jediná 

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

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

rozdělený národ by byl vstup do války spácháním sebevraždy.“277          

Reakce Washingtonu na irský postoj nebyla vůbec chápavá. Americký tisk, stejně jako 

britský, okamžitě přitvrdil ve své antiirské kampani a po zbytek války byla de Valérova 

politika nazývána například jako „imbecilní“.278 Britské a americké články běžně obsahovaly 

informace jako například: „Irský vůdce žije ve světě snů, kde všechno ignoruje, aby mohl všemu 

uniknout“.279 Někteří historikové, mezi nimi Clair Wills, označují americkou reakci na irské 

rozhodnutí zůstat i nadále neutrální až jako hysterickou. Vládl strach z možného jednání IRA 

a někteří američtí politikové chápali neutralitu Irska jako naprosto evidentní kolaboraci 

s Německem.280 Pozice irského vůdce tedy nebyla v této době vůbec jednoduchá. Věděl, že 

nyní více než kdy předtím bude muset praktikovat neutralitu přátelsky nakloněnou ke 
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Spojencům, ale zároveň o jeho ústupcích nesměli vědět představitelé nacistického Německa, 

které stále mohlo vyjít z konfliktu jako vítěz. Ústupky Velké Británii a Spojeným státům měly 

charakter spolupráce tajných služeb a povolení přeletů přes severní hrabství de Valérovy 

části Irska - oboje ale není zase tak výjimečné ve srovnání s dalšími evropskými neutrálními 

státy. De Valéra nicméně odmítal, aby se pomoc Spojencům jakýmkoliv způsobem dotýkala 

suverenity jeho země. Současně si byl vědom toho, že podpora ze strany irských Američanů, 

již dříve tak potřeboval prezident Roosevelt, je zřetelně oslabena. Nezbylo mu tedy nic jiného 

než hledat jakýsi další modus vivendi v nových podmínkách. I tak ale chápal situaci naprosto 

jednoznačně – na prvním místě je Irsko a národním zájmem státu je zůstat mimo válku. Jeho 

nejbližší spolupracovník Walshe proto během rozhovoru s Johnem Maffeym v březnu 1941 

řekl: „Anglie bojovala za sebe, za svůj život a nic jiného. Amerika nemyslela na nic jiného než na 

svoje zájmy. Irsko bude bojovat za sebe a nikoho jiného.“281  

Irský taoiseach musel v první řadě přesvědčit americká oficiální místa, že Irsko není 

„rájem“ pro činnost německých nacistů. Diplomatická aktivita irských reprezentantů ve 

Spojených státech musela být proto velmi intenzivní. Sám de Valéra také neustále poskytoval 

různá interview americkým novinářům nebo mluvil k americkým posluchačům skrze 

rozhlasové vysílání. To vše ale nemohlo zcela odvrátit problémy ve vzájemných vztazích, 

čemuž nepomohlo ani de Valérovo chápání irského státu jako celého ostrova. Severní Irsko 

považoval Spojeným královstvím pouze za dočasně držené. Z toho důvodu, když se 

Američané s Brity dohodli na tom, že budou společně využívat severoirskou námořní 

základnu v Londonderry, byl značně znepokojen. Velmi mu vadilo, že ho jeho protějšky ze 

Spojených států a Velké Británie předem neinformovaly a daný záměr s ním nekonzultovaly. 

Vzhledem ke svému postoji se ale nemohl divit. První američtí vojáci dorazili do Ulsteru již 

v lednu 1941 a de Valéra neustále opakoval, že jejich přítomnost ohrožuje bezpečnost jeho 

země. „Každý ví, že Irsko bylo před dvaceti lety rozděleno… proti vůli irského lidu... Rozdělit 

území starobylého národa je jednou z nejkrutějších špatností, které mohou být národu učiněny… 

Je naší povinností, aby bylo jasné, že bez ohledu na to, jaké jednotky okupují šest hrabství, irský 

lid žádá sjednocení celého národního teritoria.“282 Je zcela zřejmé, že téma rozdělení Irska bylo 
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velmi častým motivem de Valérových projevů během celé doby války. Nicméně jak Churchill, 

tak Roosevelt jeho protestů nedbali a upozorňovali ho na to, že severní část ostrova je 

integrální součástí Spojeného království, ať se mu to líbí, nebo nikoliv, a proto obyvatelům 

jeho neutrálního státu žádné nebezpečí nehrozí. Dokonce naopak – vyjádřili přesvědčení, že 

jejich přítomnost pouze přispěje k bezpečnosti Irska.283 Tím, že se loajální Ulster začal 

využívat i z vojenského hlediska, jasně ukazuje na to, že Spojenci jednoznačně uznali 

rozdělení Irska na dvě části jako konečné řešení irské problematiky.  

De Valéra neustále odmítal povolit spojeneckým vojskům a námořnictvu, aby využívaly 

irské základny Lough Swilly, Berehaven a Cobh, a to i v období po kapitulaci armády generála 

Pauluse u Stalingradu v únoru 1943. Tehdy se začínalo jevit jednoznačně, kdo ve válce 

nakonec zvítězí. Otázkou ale je, nakolik byly přístavy ještě potřebné z vojenského hlediska 

vzhledem k tomu, že Spojenci měli možnost používat severoirskou základnu v 

Londonderry.284 Předseda irské vlády i nadále nesouhlasil právě s tím, jak byl využíván Ulster 

britskou a americkou stranou. Znovu vyjádřil značné znepokojení, když Churchill v dubnu 

1943 opět uvažoval o zavedení branné povinnosti v této části ostrova. Britský premiér 

přemýšlel nad tím, zda není poněkud nevhodné nebo nečestné vůči americkým vojákům, 

kteří povinně nasazují život ve válce v Evropě, že příslušníci jiného státu, který je také ve 

válečném stavu, tak nečiní. Doslova dodal, že Irové z Ulsteru „mají ruce v kapsách“.285 

Prezident Roosevelt nechal rozhodnutí zcela na něm. Winston Churchill však nakonec k žádné 

akci tohoto typu nepřistoupil.286  

Ve stejném období byla v irské otázce velmi aktivní také americká diplomacie, respektive 

zástupce Spojených států v Dublinu David Gray. Ten opakovaně vyjádřil znepokojení nad tím, 

že se v irském hlavním městě nacházejí diplomatické úřady zemí Osy a jejích spojenců, 

zejména tedy nacistického Německa, ale také Japonska, Itálie a vichistické Francie. Svou vládu 

proto informoval, že je přesvědčen, že diplomatičtí zastupitelé Osy mohou využívat svého 
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umístění, aby mohli provádět špionáž v problematice spojeneckých operací a činností.287 

Čelní představitelé Spojených států však zatím nebyli ochotni zahájit v této záležitosti 

důraznější akci proti irské vládě.       

Povolit britskému a americkému námořnictvu využívat irské strategické základny bylo 

pro de Valéru stále více než nepřijatelné. Byl velmi nepříjemně překvapen, že tento přístup 

není blízký všem neutrálním státům – zejména tedy Portugalsku, které 18. srpna 1943 

pronajalo Velké Británii vojenská zařízení na Azorských ostrovech, o rok později byla tato 

koncese poskytnuta také Spojeným státům.288 Členové irské vlády se cítili pobouřeni. Neměli 

však v žádném případě v úmyslu svůj postoj ve válce jakkoliv měnit, jak to požadovali 

Spojenci. Spojenecký tisk pak ve své kampani proti irskému postoji ve válce srovnával 

demokratické Irsko značně nelichotivě s nedemokratickým diktátorským režimem v 

Portugalsku. Během svého rozhovoru se zástupcem britské koruny v Dublinu Maffeym 

vyjádřil de Valéra zklamání nad „Salazorovou slabostí“. Řekl, že nový směr portugalské 

politiky je „pochybný a „naprosto neslučitelný s politikou neutrality“, kterou do této doby irská 

strana vnímala velmi „pozitivně“.289 Americký diplomatický reprezentant v Dublinu Gray pak 

byl přesvědčen, že nyní je ta správná doba, kdy začít na de Valérovu vládu vyvíjet nátlak, 

nicméně čelní představitelé Spojených států a Velké Británie na takovýto krok nebyli ještě 

připraveni.290     

Zde je na místě položit otázku, proč Churchill nechtěl, nebo se nakonec nerozhodl, na 

sousední Irsko vyvíjet takový nátlak, který by mohl donutit de Valérův kabinet ke změně 

dosud praktikované politiky. Lze vyslovit hypotézu, že přestože de Valéra opakovaně odmítal 

poskytnout Velké Británii, a později i Spojeným státům, irské námořní základny, existovalo 

něco jiného, co mohlo posloužit Britům více v jejich válečném úsilí. Nejedná se však o pomoc 

ze strany vlády, ale ze strany jednotlivců, kteří se rozhodli odejít do Velké Británie buď 

za prací, nebo vstoupili do britské armády. Nelze opomenout fakt, jak moc naléhavě Velká 

Británie potřebovala pracovní sílu v době války. Podle statistických odhadů, které však 
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nemusí vždy zcela odpovídat realitě, mohlo do Spojeného království odejít pracovat nebo za 

něj bojovat, téměř až dvě stě tisíc Irů.291 To není v žádném případě zanedbatelné číslo.  

Je nutné si uvědomit (a polemizovat s irskou historiografií), že každý jednotlivý Ir, který 

odešel do sousední Velké Británie, nabídl alternativu vládní politice neutrality tím, že svou 

činností přispěl britskému válečnému úsilí. To však nelze interpretovat – tak jako to dělá 

značná část irských historiků – coby příspěvek Irska v boji za demokracii. Lze vyslovit 

přesvědčení, že irskou pracovní migraci nelze chápat jako pozitivní faktor praktikované 

politiky čili jako aktivní vnitřní porušení neutrality, a to hned z několika důvodů. Zaprvé 

emigrace za prací z neutrálního státu do země, která je ve válce, není v rozporu 

s mezinárodním právem. Zadruhé Irové po staletí emigrovali (nejen) do Velké Británie kvůli 

zaměstnání, proto se nelze divit, že tak činili i v období druhé světové války. Dodejme, že 

situace v Irsku v letech 1939 až 1945 nebyla pro život obyčejných lidí nejpříznivější; 

historička Clair Wills ho dokonce přirovnává k podmínkám, které byly běžné spíše pro 

devatenácté století. Vzrostly ceny potravin, byl zaveden přídělový systém, využívání energií 

(elektřina, plyn) bylo značně omezeno, již tak slabá průmyslová výroba klesla o celých dvacet 

pět procent, výživa byla velmi špatná, došlo k nárůstu dětské úmrtnosti a k epidemiím tyfu a 

tuberkulózy, továrny se zavíraly, neustále zanikala další a další pracovní místa a ustavičně se 

zvyšovala nezaměstnanost.292 Irský hrubý domácí produkt během válečných let také klesl o 

dvacet procent – dodejme, že například hrubý domácí produkt neutrálního Švýcarska narostl 

v letech 1939 až 1945 o téměř padesát procent a neutrálního Švédska o více než čtyřicet 

procent.293   

Britský válečný průmysl pracovní místa vytvářel, nabízel poměrně dobré platové 

podmínky a pravidelný přísun potravin. To samozřejmě neznamená, že by žádný Ir neodešel 

do Spojeného království kvůli svému přesvědčení nebo kvůli touze po dobrodružství. Odchod 

pracovních sil z Irska nicméně pomohl snížit nezaměstnanost v zemi a v podstatě znamenal 

až úlevu pro irské hospodářství. Irští historikové samozřejmě mohou proti takovému tvrzení 
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namítat, že de Valérova vláda mohla odchodu Irů do Velké Británie bránit. Zde se ale nabízí 

protiargument, a sice, že irská vláda mohla například nebránit pracovní migraci do Spojeného 

království z obavy, aby britský kabinet neomezil dodávky surovin, které pomáhaly vytvářet 

alespoň nějaká pracovní místa v zemi.294 Zároveň příchod pracovní síly z Irska do Velké 

Británie mohl premiéra Churchilla ovlivnit natolik, že nepřistoupil k tvrdému nátlaku na své 

irské protějšky. Mohl se obávat, že by přílišným tlakem tolik potřebnou pracovní sílu ztratil. 

Tento konkrétní příklad ukazuje, jak vzájemná závislost obou zemí mohla ovlivnit rozhodnutí 

jednotlivých vládnoucích politiků. Nicméně, ať již tak, nebo onak, Churchill se s rozhodnutím 

Irska zůstat neutrální v konfliktu, ve kterém Velká Británie po určitou dobu bojovala o své 

vlastní přežití, nikdy nesmířil. „Jejich postoj ve válce jim britský národ nikdy neodpustí,“ 

doslova v květnu 1943 uvedl.295 

V Irsku se naopak de Valérova politika neutrality stále těšila široké popularitě, což 

dokládá skutečnost, že se žádný z irských poslanců proti postoji vlády nevyslovil – ovšem 

s jednou výjimkou, kterou představoval James Dillon, bývalý farmář velmi silného 

náboženského vyznání, ze strany Fine Gael. Dvakrát na dané téma kriticky vystoupil 

v dublinském parlamentu, v červenci 1941 a únoru 1942. V tomto časovém rozmezí mimo 

jiné také uvedl: „Jest na čase, abychom se rozhodli mezi ztrátou cti a hmotným úpadkem na 

jedné straně a válkou na straně druhé.“296 Ostatní členové strany však s jeho postojem 

nesouhlasili a donutili ho k tomu, aby se nejen vzdal svého poslaneckého mandátu, ale také 

aby úplně odešel ze strany.297 Oblibu zvolené zahraniční politiky je také možné vysledovat na 

volebním chování občanů v parlamentních volbách, které se uskutečnily v letech 1943 a 

1944. Vládní strana Fianna Fáil postavila svou předvolební kampaň na pozitivní propagaci 

neutrality. Její čelní představitelé zdůrazňovali, že Irsko se úspěšně vyhýbá útrapám války 

právě kvůli zvolené politice, a varovali před škodou, kterou by mohl přinést konec současné 

politické stability. Sloganem strany bylo dokonce například: „Pokud budete volit Fianna Fáil, 

bomby nebudou padat.“298 Žádná z dalších irských politických stran nekladla během své 

předvolební kampaně důraz na zahraniční politiku státu. Ve skutečnosti ani nemohly 
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vzhledem k tvrdé cenzuře, která byla v zemi zavedena ihned po rozpoutání války v září roku 

1939. De Valérova strana oboje parlamentní volby vyhrála. V prvních z nich sice ztratila deset 

procent hlasů, ale to irští politologové přičítají nespokojenosti obyvatelstva s domácí 

politikou a zhoršeným podmínkám každodenního života. V následujícím roce, po 

diplomatické krizi se Spojenými státy, však de Valéra opět získal tolik potřebných hlasů, aby 

mohl vytvořit silnou většinovou vládu.299  

Německá aktivita v Irsku nebyla v letech 1941 až 1943, z pochopitelných důvodů, tolik 

intenzivní jako v letech předchozích. Změna ovšem nastala v druhé polovině roku 1943, kdy 

Spojenci začínali připravovat velkou ofenzivní akci v západní Evropě. Tehdy se situace ve 

válce otočila a vojenští představitelé nacistického Německa museli vědět a připravovat se na 

to, že nepřítel dříve či později zahájí důraznější útok. Z toho důvodu německá tajná služba 

vyslala do Irska opět své agenty, ovšem zcela jiného typu, než tomu bylo předtím. Jednalo se o 

dva muže irského původu. Jako první byl 16. prosince 1943 v Irsku vysazen John Francis 

O’Reilly, kterého jako jediného do Irska vyslal Sicherheitsdienst (SD), německá bezpečnostní 

služba. Nesl s sebou dvě bezdrátové vysílačky a tajné šifry. Jeho úkolem bylo infiltrovat 

Německu potenciálně nakloněné radikální skupiny. Druhý muž John Kenny byl v zemi 

vysazen o tři dny později. Byl instruován, aby pomocí bezdrátové vysílačky podával 

německému Abwehru informace o námořních a vojenských záležitostech, které se týkají 

Spojenců. Oba muži se však ihned po svém vysazení vzdali irské policii.300 Nacistická 

špionážní mise v Irsku tedy opět selhala. V otázce přenosu informací do Berlína bylo 

v prosinci roku 1943 aktivní také německé velvyslanectví v Dublinu. Bylo zjištěno, že Eduard 

Hempel znovu používá nedovolenou bezdrátovou vysílačku, což bylo samozřejmě pro irskou 

vládu nepřijatelné, „zvláště v době, kdy celý svět mluví o druhé frontě“.301 De Valéra a Walshe se 

za ním vydali ihned poté, co tuto informaci obdrželi, a donutili ho, aby jim svou vysílačku 

předal. Byla uložena do bezpečnostní schránky, jeden klíč byl v držení irského ministerstva 
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zahraničních věcí, druhý pak měl u sebe Hempel. Schránku bylo možné otevřít pouze za 

přítomnosti obou zúčastněných stran.302        

 

DÍLČÍ ZÁVĚRY  

V letech 1941 až 1943 strategická důležitost Irska klesla v důsledku odklonu války na východ. 

Během roku 1941 se válka postupně stala válkou opravdu světového rozměru, zvláště tedy 

po vstupu Spojených států do války. Churchill tehdy doufal, že tato skutečnost ovlivní de 

Valérův postoj, ale mýlil se. Irský vůdce trval i nadále na neutralitě, byť si byl vědom toho, že 

pocítí již nikoliv pouze britský, ale také americký nátlak. Lze si položit otázku, proč nyní, když 

byly Spojené státy také ve válečném stavu, představitelé Velké Británie nepřistoupili 

k výraznější akci proti Irsku. Mohla nějakou roli sehrát skutečnost, že Irsko mohlo Spojenému 

království nabídnout něco důležitějšího, než byla možnost využívat strategicky položené 

přístavy? Například pracovní sílu, která čítala až dvě stě tisíc lidí? Byl by se bez nich britský 

válečný průmysl obešel? Ve zkoumané době je opět možné demonstrovat, že zvolená 

zahraniční politika byla v Irsku značně populární – dokazuje to jednota politické scény a také 

výsledky v parlamentních volbách z let 1943 a 1944. Oboje vyhrála vládní strana Fianna Fáil, 

která svou předvolební kampaň postavila právě na pozitivní propagaci neutrality. 

V neposlední řadě je také potřeba zmínit, že až do konce roku 1943 nebylo Irsko zájmem 

německé tajné služby. Na konci roku 1943, kdy se Spojenci začali připravovat na otevření 

druhé fronty v Evropě, se však situace změnila. Německé špionážní mise v Irsku jakož i 

podvratná činnost německého velvyslance v Dublinu Hempela se však ukázaly jako 

neúspěšné.     
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NEUTRALITA IRSKA V LETECH 1944-1945 

V posledních měsících druhé světové války se Spojenci opět nejednou zabývali otázkou Irska 

a činy jeho vlády. V roce 1944 to bylo především ze strategického hlediska kvůli přípravám na 

operaci Overlord, o rok později irský předseda vlády šokoval celý svět. Lze se domnívat, že 

v této době de Valéra již bezpochyby věděl, kdo nakonec vyjde ze světového konfliktu jako 

vítěz, nicméně jeho lpění na neutralitě již nabralo jiného rozměru a důležitosti, a to jako 

demonstrace Velké Británii, že jeho země není její součástí, že je zcela suverénní a nezávislá 

na její vůli. Potřeba distancovat se od sousedního státu se mu stále jevila jako velmi akutní a 

vzhledem k mezinárodním okolnostem si nyní mohl takovéto jednání dokonce i dovolit. 

 Na počátku roku 1944, kdy Spojenci připravovali otevření druhé fronty v Evropě, 

vyvstaly obavy, aby se informace strategického významu o chystané operaci nedostaly 

nějakým způsobem přes Irsko do Německa. Znepokojovala je zejména skutečnost, že 

německý Abwehr opět vysílal na území Irska své agenty. Britští a američtí představitelé se 

báli toho, aby se nestalo to, že nějaký německý agent v Irsku nebude irskou tajnou službou G2 

včas detekován a zadržen – Irové například v předchozím roce šest měsíců nevěděli o 

americkém špionovi Martinu Quisleym, který do země přijel pod záminkou, že reprezentuje 

filmový průmysl Spojených států.303 Stejně zneklidňující byl i fakt, že poslední dva muži 

vyslaní z Německa O’Reilly a Kenny měli u sebe bezdrátové vysílačky.304 Kolik dalších 

takových agentů mohlo být? Britská MI5 také již delší dobu věděla, že se němečtí špioni 

v Portugalsku a Španělsku snaží rekrutovat irské námořníky jako agenty nacistického 

Německa – v únoru 1943 to prokázal případ Christophera Eastwooda, který se pokusil předat 

šifrovaný dopis německému diplomatickému zástupci v Madridu, avšak britská tajná služba 

v pravou chvíli odhalila jeho záměr a zabránila mu.305 V neposlední řadě britská strana nebyla 

irskou vládou informována o tom, že Hempelova nepovolená vysílačka byla zabavena. Britové 

se proto domnívali, že německý velvyslanec v Dublinu má i nadále možnost využívat 
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bezdrátové spojení k přenosu informací do své vlasti.306 Brity navíc znepokojovalo taktéž to, 

že se v Dublinu nacházely kromě velvyslanectví Říše i diplomatické úřady dalších spojenců 

nacistického Německa, například Japonska. 

 Představitelé Spojených států přistoupili jako první k razantnější akci proti Irsku, aby 

zabránili případnému úniku důležitých informací přes Irsko do Berlína. Americký státní 

tajemník Cordell Hull zaslal irské vládě diplomatickou nótu, kterou David Gray, jako 

diplomatický zástupce Washingtonu v zemi, předal de Valérovi 21. února 1944. O den později 

se k americké nótě přidala i Velká Británie. Hull vyjádřil znepokojení nad tím, že se v Dublinu 

stále nacházejí diplomatičtí zástupci zemí Osy. Tvrdil, že svou přítomností zde mají 

„neomezenou možnost získávat informace životní důležitosti o Velké Británii a Severním Irsku, 

které mohou být přes Irsko různými způsoby a metodami předány do Německa“.307 Hull proto 

požadoval, aby irští představitelé okamžitě přijali „příslušné kroky, aby toto nebezpečí 

odstranili“. De Valéra jeho požadavek odmítl s tím, že kdyby vyhostil zástupce Osy, fakticky by 

se to rovnalo vyhlášení války Německu a jeho spojencům, což je pro jeho zemi naprosto 

nepřijatelné.308 „Samozřejmě, že odpověď bude ne,“ doslova řekl Grayovi.309 O americkém 

nátlaku informoval čtenáře irský tisk, jemuž byla tato informace předána. De Valéra celou 

situaci poněkud dramatizoval. Mluvil o ultimátech ze strany Spojených států a podobně, 

nicméně získal podporu obyvatel Irska, a, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, 

problematika americké diplomatické nóty mu také pomohla v předvolební kampani jeho 

strany v roce 1944.310 

 To však neznamená, že by se Spojenci přestali věnovat otázkám bezpečnosti a problému 

možného úniku informací přes Dublin. Britský premiér Churchill se v březnu 1944 rozhodl 

uskutečnit důrazný krok proti Irsku a jeho vládě. Dne 14. března 1944 oznámil v dolní 

komoře westminsterského parlamentu, že Irsko bude izolováno v rámci utajení příprav 

operace Overlord a chystaného vylodění v západní části Francie. Ten samý den napsal 

ministrovi pro dominia, že „… se nejedná o potrestání Irů, ale pouze o snahu zabránit tomu, aby 
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německá ambasáda v Dublinu neprozradila pohyby našich vojsk“.311 Opatření proti irskému 

státu byla přísná – bylo pozastaveno veškeré námořní spojení se Španělskem a Portugalskem 

a byla omezena letecká doprava do Irska a z Irska, stejným způsobem byly omezeny 

telefonická a telegrafická komunikace a diplomatická korespondence.312 Churchill si nepřál, 

aby irská vláda věděla, z jakého důvodu Britové k těmto krokům přistoupili. S tím ovšem 

nesouhlasili všichni zainteresovaní. Například nejvyšší představitelé Kanady, tedy dominia, 

které vždy věrně stálo za svou mateřskou zemí, trvali na tom, aby bylo rozhodnutí britské 

vlády de Valérovi vysvětleno. Byli přesvědčeni o tom, že pokud bude de Valéra seznámen 

s důvody opatření, nebude proti nim moci žádným způsobem protestovat a naopak by mohl 

spojeneckému úsilí ještě vyjít vstříc.313    

 Zde je rozhodně na místě se ptát, zda byl, nebo nebyl de Valéra blíže informován o plánu 

Spojenců otevřít druhou frontu v Evropě, respektive zda mu bylo osvětleno, proč Velká 

Británie přistoupila k izolaci Irska. V červenci 1965 irský diplomatický zástupce ve 

Washingtonu Fay popsal své vládě událost, která se měla údajně odehrát v roce 1948. Tvrdil, 

že se tehdy setkal s britským ministrem zahraničních věcí Ernestem Bevinem v Bruselu, který 

mu měl říci následující: „Chci, aby náš irský přítel věděl, že během těch měsíců příprav [na 

vylodění v Normandii] se žádný únik informací přes Irsko neobjevil. Abychom prosadili naše 

omezení na cestování a na komunikaci, která byla 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…314  

Vyvstává otázka, proč problematice vylodění v Normandii nevěnuje blíže irská 

historiografie. Jeden z mála autorů, kdo tento materiál zakomponoval do své práce, je irský 

historik Eunan O’Halpin. Avšak v jeho případě je nutné se ptát, jestli je opravdu „šťastné“, aby 
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toto tvrzení zcela nekriticky převzal jako pravdivé.315 Zaprvé je nutné se pozastavit nad tím, 

zda bylo vzhledem k britským opatřením vůbec reálné, aby jakékoliv informace o operaci 

Overlord unikly přes Irsko. Za druhé je značně problematické tyto informace ověřit, a to 

mimo jiné i proto, že Bevin byl v roce 1965 již čtrnáct let po smrti a že citovat někoho po 

sedmnácti letech může být nejen zavádějící, ale také nepřesné nebo tendenční. Nicméně celý 

problém nelze tak jednoduše opustit. Zástupce koruny v Dublinu John Maffey poslal 18. 

března 1944 telegram londýnskému kabinetu se slovy: „Vláda Irska je ochotna nejen 

akceptovat [britská opatření], ale také spolupracovat v jakýchkoliv omezeních, pokud jsou 

nutná pro vojenské účely. Přeje si však znát jejich důvod těchto opatření.“316 O den později 

zaslala britská vláda telegram irskému zástupci v Londýně Dulantymu, v němž stálo, že 

„přátelství Irska je značně ceněno a váženo“.317 Konečné rozhodnutí o tom, zda budou irské 

vládě poskytnuty nějaké informace, nebo nikoliv, popřípadě jakého charakteru, záleželo 

samozřejmě na britském premiérovi. Je zřejmé, že se jednoznačnou odpověď již nikdy 

nedozvíme. Nicméně existuje několik dalších faktorů, které nemůžeme opomenout – de 

Valéra nikdy proti izolaci své země neprotestoval, což se může v jeho případě jevit jako 

poměrně neobvyklé, a v následujících týdnech Irsko s britskou stranou, alespoň v oblasti 

tajných služeb, skutečně spolupracovalo.318 

To, zda Eamon de Valéra věděl, či nevěděl něco bližšího o chystané invazi do Normandie, 

neměnilo nic na skutečnosti, že pořád trval na tom, že Irsko bude praktikovat politiku 

neutrality, a to až do konce války. Stále ji chápal jako jediné možné a správné řešení, jak 

uchránit svůj národ, a to i přesto, že se stávalo čím dál zřetelnější, kdo má ve válce převahu a 

že Irsku jen stěží mohla v této době hrozit německá invaze. Irský ministerský předseda se 

kvůli svému zatvrzelému postoji dostal ještě několikrát před koncem války do konfliktu se 

svým britským protějškem. V červnu 1944 to bylo kvůli otázce spojeneckých zajatců v zemi. 

Příslušníci spojeneckých vojsk, letectva či námořnictva, kteří byli irskou stranou zadrženi, 

pociťovali větší motivaci uprchnout z internačního tábora Curragh než zajatci němečtí – 

pokud se jim podařilo dostat se do Ulsteru, mohli se vrátit do boje. Ze stejného důvodu také 
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britská vláda nechtěla, aby byli bojeschopní muži v Irsku zadržováni. Na počátku války chtěl 

de Valéra přistupovat stejným způsobem k internovaným z obou válčících táborů. V roce 

1943 však přistoupil na možnost, že spojenecké „neoperační lety“ bude interpretovat 

liberálním způsobem. Od tohoto roku nebyli již další spojenečtí vojáci, kteří se nešťastnou 

náhodou ocitli na území Irska, internováni, a dokonce někteří dříve zajatí byli tajně převezeni 

do Severního Irska. V červnu 1944 Churchill požadoval po irském taoiseachovi, aby vydal 

souhlas s tím, že budou propuštěni i zbylí internovaní. De Valéra se určitou dobu jeho žádosti 

bránil, britská hrozba ekonomického nátlaku ovšem zabrala a 15. června 1944 opustili i 

poslední zadržení spojenečtí vojáci území Irska.319 Poté, až do Hitlerovy sebevraždy v dubnu 

1945, nedošlo v irsko-britských, respektive v irsko-spojeneckých, vztazích k žádné 

významnější události.  

Pouhých pár dní před koncem druhé světové války vyvolalo jednání irského taoiseacha 

obrovský rozruch na mezinárodní scéně. Jeho rozhodnutí kondolovat německému velvyslanci 

v Dublinu Hempelovi k Hitlerově smrti je dodnes jednou z nejkontroverznějších epizod 

moderních irských dějin. Zprávy o sebevraždě nacistického vůdce se do Irska dostaly 2. 

května 1945 a de Valéra a jeho spolupracovník Joseph Walshe se ještě týž den vydali na 

německý zastupitelský úřad, aby vyjádřili svou soustrast s německým národem. Je na místě 

podotknout, že totéž udělal, již pouze španělský diktátor Francisco Franco, jehož přístup 

k válce byl však naprosto odlišný od irského. Dále také nelze nezmínit skutečnost, že de 

Valéra a členové jeho vlády věděli o masovém vyvražďování Židů nacisty. První neověřené 

informace o tom, jak Němci zacházejí s Židy, obdrželi již na podzim roku 1942. Od tohoto data 

je také vrchní palestinský rabín Isaac Herzog, který do roku 1937 působil v Irsku, prosil, aby i 

oni přispěli k záchraně evropské židovské populace. Od letních měsíců roku 1944, kdy byly 

postupně osvobozovány koncentrační a vyhlazovací tábory spojeneckými vojáky, získávali 

irští politikové již informace zcela podložené.320 O to více je de Valérova reakce na Hitlerovu 

sebevraždu pro mnohé zarážející. Mnozí irští historikové nicméně tuto skutečnost často 

vysvětlují konstatováním, že irský vůdce dlouho považoval informace o německých 

                                                             
319 Dwyer Ryle T., „Guests of State“, in eds. Keogh, Dermot, O’Driscoll, Mervyn, Ireland in World War Two, 
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Cork University Press, 2007), s. 174, 181, 191. 
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likvidačních táborech za spojeneckou propagandu.321 Je zřejmě nutné brát i tento argument 

v potaz, avšak i tak je irská kondolence, alespoň z morálního hlediska, značně problematická. 

De Valéra byl ovšem přesvědčen, že jednal, jak řekl, „korektně“ a „moudře“, a protesty 

vítězné koalice naprosto odmítal. Tvrdil, že německý velvyslanec je představitelem 

německého státu a národa, nikoliv nacistického režimu. Z toho důvodu bylo, jak tvrdil, jeho 

povinností dodržet pravidla diplomatického protokolu, a to za všech okolností. Tuto praxi 

také označil jako „univerzální“ a kondolenci k Hitlerově smrti přirovnával ke kondolenci k 

smrti Roosevelta v dubnu téhož roku. Během bouřlivých debat v irském parlamentu také 

dodal: „Tak dlouho udržujeme diplomatické vztahy s Německem, že neobrátit se na německého 

reprezentanta by bylo neodpustitelnou nevychovaností vůči německému národu i vůči dr. 

Hempelovi samému.“322 Na svou obranu také uvedl, že „tyto formální akty nikdy nejsou 

hodnocením dobrého ani špatného“.323  

De Valérovo jednání po Hitlerově smrti bylo ještě dlouho po skončení války chápáno jako 

státnický akt, omlouváno diplomatickým protokolem a prezentováno jako úspěšná obrana 

irské neutrality za druhé světové války.324 Problematika kondolence je dodnes v zemi hojně 

diskutovaným tématem, o kterém se vedou značné spory. V nedávné době například irská 

politoložka Karen Devine představila tezi, že celá záležitost je pouhý mýtus. Argumentuje tím, 

že de Valéra 2. května 1945 nešel za Hempelem do budovy německého velvyslanectví, ale 

k němu domů a že se nikdy nenašla kondolenční kniha, ve které by byl jeho podpis. Ani pro 

jedno tvrzení však nepředkládá historickou matérii a důkaz, které by její slova nevyvratitelně 

dokazovaly. Samotnou de Valérovu návštěvu Hempela pak chápe spíše jako zdvořilostní, a 

nikoliv jako projev soustrasti s německým národem.325 De Valéra sám však kondolenci nikdy 

nepopíral, což jeho slova a sebeobhajoba nejen v irském parlamentu jasně dokládají. Postoj 

Devine tedy pouze poukazuje na to, že i v současné době existuje potřeba jeho jednání 

omlouvat či ospravedlňovat.                      

                                                             
321 Girvin Brian, „De Valera’s Diplomatic Neutrality”, History Today, Vol. 56, No. 3 (March 2003): s. 50, zde 
s. 50.  
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324 Girvin Brian, „De Valera’s Diplomatic Neutrality”, zde s. 50. 
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Irský ministerský předseda nejednou představitele vítězné strany nemile překvapil i 

v jiných případech. Konflikt již před koncem války vyvolala skutečnost, že se de Valérova 

vláda opakovaně odmítla Spojencům zaručit, že její země neudělí německým válečným 

zločincům azyl. Britští a američtí vedoucí činitelé pouze obdrželi odpověď, v níž stálo, že 

Irsko „nebude jednat proti spřáteleným státům“. 326  Další rozruch v irsko-spojeneckých 

vztazích vyvolal fakt, že americký zástupce v Dublinu mohl převzít klíče od německého 

velvyslanectví až 11. května 1945, a také to, že de Valéra rozhodl, že německý velvyslanec 

v zemi Hempel i s rodinou mohou zůstat v Irsku, jelikož se po celou dobu války choval 

„korektně“.327 Je možné dodat, že irský taoiseach byl až do své smrti přesvědčen, že Hempel 

nikdy nebyl zapojen do špionážních aktivit své země, a zůstal s ním v kontaktu i poté, co se 

vrátil do své vlasti. Když pak Hempel v roce 1972 v západním Německu zemřel, de Valéra, 

tehdy jako prezident zcela nezávislé Irské republiky, zaslal jeho manželce telegram, v němž 

stálo: „Truchlíme nad ztrátou přítele, který vždy rozuměl irské pozici.“328  

Irská vláda v srpnu 1945 vyhověla spojeneckému požadavku, když souhlasila vydat 

německé válečné zajatce zpět do země jejich původu. Následně na to bylo deportováno dvě 

stě padesát čtyři německých vojáků. Celá akce byla ale z irské strany podmíněna tím, že se 

muži nesmějí dostat do sovětské okupační zóny Německa. Vyhoštění se ovšem netýkalo 

bývalých špionů Říše, kteří byli postupně mezi lety 1939 až 1943 odhaleni na území Irska a 

internováni. V roce 1946 byli z internace podmínečně propuštěni a je pozoruhodné, že irské 

úřady dokonce určitou dobu řešily právní problém, zda bývalí agenti svou přítomností v zemi 

nezískali právo na povolení k pobytu. Nakonec, v roce 1947, bylo rozhodnuto, že i oni budou 

deportováni do své vlasti, a za tímto účelem byli opět zatčeni. Proti rozhodnutí irské vlády 

velmi protestoval Hermann Görtz, který trpěl pravděpodobně utkvělou představou, že mu 

v Německu hrozí nebezpečí smrti.329 V květnu 1947 spáchal sebevraždu. Byl pohřben na 
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Leaders („War Criminals“), Aide-Mémoire, 9. 10. 1944. TNA, FO 898/357, re War Criminals Asylyum, 
1944.  
327 Molohan Cathy, Germany and Ireland 1945-1955, Two Nations’ Friendship (Dublin: Irish Academic Press, 
1999), s. 23-24, 33. 
328 NAI, M1 from Office of the Secretary to the President, PRES 1/P 519, Herr Hempel, German Minister, 
Personal File, July 1937 – November 1972, Telegram to Eva Hempel, 13. 11. 1972.  
329 NAI, M30 DFA, A 7/1, German Civilian Internees, 1940-1947, Information for Heads of Diplomatic 
Missions Abroad, 22. 4. 1947. 



- 106 - 

dublinském hřbitově se svastikou na rakvi.330 Werner Unland začal po tomto incidentu 

sebevraždou vyhrožovat, z toho důvodu mu nakonec irské úřady vydaly povolení v zemi 

zůstat. Později byl také některým dalším deportovaným udělen souhlas k návratu do Irska.331   

De Valéra se do konfliktu s představiteli Velké Británie a Spojených států amerických 

dostal také poté, co na Hempelovu žádost intervenoval v otázce Norimberského procesu. 

Protestoval proti zacházení Spojenců s Němci s tím, že se jedná o nelegální nástroj vítězných 

mocností proti poraženým. Zastával názor, že nově definované zločiny, tj. spiknutí proti míru, 

zločiny proti míru a zločiny proti lidskosti, jsou nepřijatelné, jelikož v mezinárodním právu 

platí princip lex retro non agit, zpětná účinnost normy je nepřípustná. Přestože dnes s jeho 

názorem souhlasí většinová část odborníků v dané oblasti, na svou dobu to byl postoj značně 

kontroverzní. Irský vůdce pak taktéž rozsudky smrti pro některé z čelních nacistických 

válečných zločinců odsoudil s odvoláním na křesťanské hodnoty a označil je za „tragickou 

chybu“, jíž by se měli Spojenci vyvarovat.332    

 

DÍLČÍ ZÁVĚRY  

Roky 1944 a 1945 znamenaly pro de Valéru a jeho vládu konec klidnějšího období. V únoru 

1944 musel irský ministerský předseda čelit diplomatické nótě Spojených států, v níž 

americký státní tajemník Cordell Hull požadoval, aby byli z Dublinu vyhoštěni představitelé 

zastupitelských misí zemí Osy. To de Valéra striktně odmítl s tím, že tento akt by se fakticky 

rovnal vyhlášení války Německu a jeho země trvá na politice neutrality. O měsíc později bylo 

Irsko izolováno kvůli spojeneckým přípravám na otevření druhé fronty v Evropě a na operaci 

Overlord. Je pozoruhodné, jaký postoj Irsko v dané problematice zaujalo. Představitelé Irska 

po úspěšném vylodění Spojenců v Normandii opět prožívali relativně klidnější dobu, a to až 

do května 1945, kdy de Valéra kondoloval německému velvyslanci v zemi Hempelovi 

k sebevraždě Adolfa Hitlera. Jeho čin přispěl k doformování mýtu o proněmecky orientované 
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neutralitě Irska v letech druhé světové války. Tomu přispěla i některá další de Valérova 

poválečná rozhodnutí, jako například povolení manželům Hempelovým zůstat v Dublinu, 

nebo to, že pozdržel vydání německého velvyslanectví do amerických rukou a jeho postoj při 

Norimberském procesu atp. De Valéra však vždy trval na tom, že jedná a jednal podle 

nejlepšího národního zájmu svého státu, a své činy obhajoval jako správné po celý zbytek 

svého života.      
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ZÁVĚR  

Ze všech evropských států, které v září 1939 vyhlásily neutralitu, bylo Irsko jedním z pouhých 

pěti, kterým se podařilo praktikovat zvolenou politiku až do konce války. Jeho představitelé 

se však vůbec nenacházeli v jednoduché pozici. Země neoplývala nejlepší ekonomickou 

situací, byla závislá na Velké Británii, trápila ji nezaměstnanost, nedostatek vojenského 

materiálu, stejně jako nálady v rozdělené společnosti. De Valéra se proto rozhodl, že zůstat 

mimo válku je hned z několika důvodů národním zájmem irského státu. Pochopil však, že 

chce-li dostát závazku, který si stanovil, bude muset v určitých ohledech praktikovat 

neutralitu flexibilní, tj. takovou, která uspokojí oba znepřátelené tábory, aby upustily od 

případné invaze do zcela na válku nepřipraveného Irska. 

 Tato rigorózní práce se zaměřila na zkoumání vnitřních a vnějších determinantů podoby 

irské zahraniční politiky a potvrdila předpoklady a správnost zvolené metody. Byly 

analyzovány počáteční podmínky, ze kterých museli členové irské vlády vycházet, a také 

opatření, která přijímali v průběhu druhé světové války. Ukázalo se, že v de Valérově jednání 

a rozhodování lze vysledovat jistou vnitřní logiku a pragmatickou linii, které lze vysvětlit 

souhrou několika vlivů. Bylo prokázáno, že irskou neutralitu není možné studovat pouze na 

základě diplomatických dějin vzhledem k tomu, že irští politikové, v čele s ministerským 

předsedou, pro svá rozhodnutí brali v úvahu nejen mezinárodní kontext, to znamená vývoj ve 

válce, ale také kontext domácí, čili že značně přihlíželi k možnostem státu v jednotlivých 

oblastech. V průběhu válečného konfliktu se pochopitelně proměňovalo to, čemu přikládali 

větší a čemu menší váhu a důležitost. Současně se ukázalo, že se Irsko jako stát skutečně 

snažilo během válečných let maximalizovat svoji bezpečnost.   

 Bylo také dokázáno, že role jednotlivce v dějinném procesu je neopomenutelná. Byl to 

Eamon de Valéra, kdo vedl jednání, kdo dával ostatním pokyny a určoval, jakým směrem se 

bude irská zahraniční politika ubírat. Byl to také on, kdo svými kroky přispěl ke zformování 

mýtu o neutralitě Irska v letech druhé světové války. Jednal však pod dojmem okolností – 

rozhodnutí přijímal na základě určitého kontextu, který jeho možnosti vymezoval. Současně 

ale sám svou politikou pomáhal tento kontext utvářet. Jednou z hlavních otázek této práce 

proto také bylo, zda byl de Valéra muž, jehož okolnosti udělaly „hrdinou“, tzv. eventful man, 
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nebo zda byl obdařen výjimečnými schopnostmi, tzv. event-making man. Po důkladném 

rozboru lze dospět k jedinému – patřil do druhé z výše zmíněných kategorií. Od svého 

nástupu k moci měl jasnou vizi, kterou se snažil prosadit, stejně jako přesně věděl, čeho chce 

dosáhnout. Jednou ze součástí jeho vůdcovské představy byla nezávislost irského státu. 

V podmínkách války pak dokázal nejen praktikovat neutralitu a zůstat tak mimo válku, ale 

také se mu podařilo posílit samostatnost Irska, což ve svém důsledku nakonec napomohlo 

vyhlásit zcela nezávislou Irskou republiku. Během válečných let britským politikům jasně 

ukázal, že není na nich, aby Irsku určovali jeho místo ve světovém společenství.             

 V této práci jsme se také zaměřili na otázku, jaký byl charakter irské neutrality během 

druhé světové války, k čemuž nám posloužil model, který představil Efraim Karsh ve své 

knize Neutrality and Small States. Bylo jednoznačně prokázáno, že postoj znesvářených stran 

ve válečném konfliktu k Irsku byl více než asymetrický. Pro Německo bylo Irsko, ostrov na 

okraji západní Evropy, příliš daleko, čímž bylo dokázáno, že poloha neutrálního státu hraje 

nezanedbatelnou roli v tom, zda skutečně zvládne politiku neutrality v dané válce praktikovat 

po celou dobu nebo nikoliv. Představitelé nacistického režimu sice určitou dobu uvažovali o 

možnosti využít Irsko jako základnu pro útok na Velkou Británii a tlačili na irské politiky, aby 

vyhověli jejich požadavkům, nicméně přihlédneme-li k faktorům jako je například výběr 

agentů, které do země mezi roky 1939 až 1945 posílali, musíme dojít k závěru, že Irsko nikdy 

nesehrálo v německých plánech zásadnější úlohu.  

Opak ovšem platí pro Spojené království, které s Irskem, i když samozřejmě pouze 

pomyslně přes moře, přímo sousedí. Také z tohoto důvodu bylo Irsko po staletí v anglickém a 

později v britském područí. Nacházelo se nejen ve sféře vlivu, ale také v obranném perimetru 

Velké Británie, což s sebou po velmi dlouhou dobu přinášelo to, že Irsko jednalo tak, jak si 

přál právě jeho východní soused, respektive podřizovalo se britské mezinárodní politice. Pro 

pochopení fungování neutrality Irska v letech války dále nelze opomíjet skutečnost, jakým 

způsobem byly obě země na sobě závislé, a to nejen z ekonomického hlediska. Do dubna roku 

1938 však nemohli irští politikové o zahraničních otázkách a případném postoji ve válce 

rozhodovat zcela sami. Tato skutečnost se ale změnila poté, co de Valéra dosáhl toho, že vláda 

Jeho Veličenstva předala do irských rukou správu nad přístavy Cobh, Berehaven a Lough 

Swilly, k čemuž došlo tehdy, když politika neutrality přestala být pouhou hypotetickou 
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možností zahraniční politiky země. Důsledky tohoto rozhodnutí pak britské námořnictvo 

pociťovalo velmi silně během samotné války. Žádosti, aby mohlo využívat vojenské základny 

na irském území, nikdy vyslyšeny nebyly.  

Neutralita může být porušena buď zvnějšku, nebo zevnitř. K invazi Irska po celou dobu 

války nedošlo, k dílčímu porušení neutrality aktéry, kteří byli ve válce, ovšem ano. Zde je 

nutné mít na paměti zejména to, že Irsko bylo několikrát mezi lety 1939 až 1945 

bombardováno německým letectvem, ať již úmyslně, nebo nikoliv. Do země byli také vysíláni 

agenti všech válčících stran. Dále byla potvrzena teze, že k vnitřnímu porušování pravidel 

neutrality zakotvených v mezinárodním právu jsou náchylnější malé státy, jež se nachází 

podél hranic jedné z válčících stran, na které je navíc neutrální stát určitým způsobem závislý. 

Irsko má jediného souseda, k tomu ještě mocnost ve válečném stavu, a bylo na něm navíc 

velmi závislé. Kdyby se představitelé Spojeného království rozhodli nenakupovat komodity 

irského exportu, ekonomika Irska by mohla poměrně snadno zkolabovat. Země byla také 

závislá na dovozu surovin, nevlastnila žádné obchodní loďstvo a potřebovala odbytiště pro 

nadbytečnou pracovní sílu. Aktivní porušování neutrality čili pomoc zásadního charakteru 

z vlastní vůle prokázána nebyla. Naopak předpokládané pasivní porušování, tj. následkem 

okolností a nátlaku, se naopak prokázalo. Na druhé straně nelze zapomínat ani na situaci ve 

státech, které byly ve válce. Například britský válečný průmysl byl do značné míry závislý na 

irské pracovní síle a lze vyslovit názor, že po důkladné analýze dospěl britský kabinet 

k závěru, že než donutit Irsko nátlakovými prostředky vstoupit do války a poté uklidňovat 

nepokoje a nemít k dispozici irskou pracovní sílu, byl současný stav možná pro Velkou 

Británii jednodušší.   

S tím souvisí tzv. pozitivní a negativní složka neutrality, kdy se dělení opět ukázalo jako 

platné i pro případ irské neutrality během let druhé světové války. Pozitivní složka zkoumané 

politiky spočívá v tom, že stát přesvědčí znepřátelené tábory ve válce o výhodnosti své 

neutrality. To ale vyžaduje, aby neutrál nepřistupoval k oběma válčícím stranám stejným 

způsobem. Irská vláda v čele s de Valérou si dokázala poměrně snadno spočítat, že větší 

hrozbu pro neutralitu země představovala sousední Velká Británie, nikoliv nacistické 

Německo. Britská strana měla poměrně snadné logistické možnosti pro případnou invazi do 

Irska a mohla na něj vyvíjet tvrdý nátlak, a to nejen ekonomickými prostředky. Z toho 
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důvodu, a nikoliv z touhy aktivně přispět v boji proti nacismu, irský taoiseach bral na Spojené 

království „určité ohledy“. Z nejednoho de Valérova projevu, záznamu jednání s britskou 

stranou nebo jeho vlastního chování vyplývá, že o válku jako takovou neprojevoval příliš 

velký zájem – pouze pokud se to dotýkalo zájmů nebo suverenity irského státu.  

Negativní složka, jak jsme viděli, se dále dělí na defenzivní a ofenzivní. Defenzivní závisí 

na síle a schopnostech státu bránit se případnému útoku, má fungovat jako jakýsi faktor 

odstrašení. Irsko nejenže bylo nevyzbrojeno, ale bylo rovněž téměř neschopné obrany již 

před válkou. Mohlo se pouze spoléhat na zkušenosti z předchozí guerillové „války“ proti 

Britům, nicméně to proti dobovým vojenským technologiím nebylo příliš mnoho. Ani během 

samotného konfliktu se Irům nepodařilo stav armády příliš zlepšit, nezískali potřebné zbraně 

a například mobilizace z podzimu roku 1939 dopadla spíše fiaskem, než-li úspěchem. 

Ofenzivní část negativní složky neutrality spočívá v aktivní diplomacii, která má případného 

útočníka odradit od invaze. V tom bylo Irsko v letech druhé světové války velmi úspěšné, 

dokázalo ve svůj prospěch využít kupříkladu i silnou irskou lobby ve Spojených státech. Ze 

všeho výše uvedeného tedy plyne, že byl splněn i další výchozí předpoklad této práce, a to, že 

čím více neutrální stát spoléhá na pozitivní složku neutrality, tím více je náchylnější k jejímu 

vnitřnímu porušování. 

Neutralita měla pro irské politiky a obyvatelstvo také velice důležité symbolické 

hodnoty. Země poprvé ve svých dějinách jednala samostatně a bez ohledu na přání svého 

silnějšího východního souseda Velké Británie. Irští politikové byli přesvědčeni, že na politiku 

neutrality mají plné právo a byli ochotni ji bránit za všech okolností. Neutralitu Irska lze 

proto také chápat jako něco více než pouhý typ zahraniční politiky, který má pomoci uchránit 

stát před hrůzami, které s sebou přináší válka. Jednalo se také o zjevnou manifestaci 

separátní identity Irů a demonstrativní oddělení se od Spojeného království. Irský taoiseach 

Eamon de Valéra byl přesvědčen, že vše, co učinil, učinil pro svou zemi, pro irský stát. 

Vyhnout se válce za každou cenu definoval jako národní zájem. Zůstává otázkou, zda by jiný 

politik u moci definoval irský národní zájem stejným způsobem.  
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DOSLOV K RIGORÓZNÍ PRÁCI  

 

Neutralita Irské republiky je svou povahou velmi specifický případ, ať již z hlediska svých 

kořenů, vývoje a praktikování, ve srovnání s dalšími evropskými neutrálními státy. Politika 

neutrality v Irsku neměla ani dlouhou tradici v době svého vyhlášení v roce 1939, jako například 

ve Švýcarsku nebo Švédsku, ani nebyla spojena s konfliktem, který ovlivnil téměř celou druhou 

polovinu dvacátého století – studenou válkou – jako tomu bylo kupříkladu v případě Finska a 

Rakouska. Zajímavá je také skutečnost, že neutralita Irska není ukotvena v žádných domácích 

ani mezinárodních dokumentech, jako například v ústavě země nebo mezinárodní dohodě, a ani 

není jasně definována. Z toho důvodu je o zvolené politice možné mluvit spíše jako o flexibilním 

politickém konceptu, než-li o politice jakkoliv ukotvené v právním rámci.333  

Výše zmíněný fakt je pak ze své podstaty velmi výhodný pro irské politické představitele, 

kteří mohou zkoumanou politiku pragmaticky přizpůsobovat svým potřebám a potřebám státu, 

jak se již nesčetněkrát od jejího počátku stalo. Neméně zajímavé je také to, jaký je rozdíl mezi 

vnímáním neutrality politiky a „obyčejnými“ obyvateli Irska. Pro politické představitele je 

nejdůležitější, aby země nevstoupila do žádné vojenské aliance, nicméně spolupráce s některými 

z nich, praktikovaná v posledních letech, v otázce udržování míru ve třetích zemích není 

vnímáno jako problematické – jedná se o tzv. „vojenskou“ neutralitu. Naopak je tomu však 

mnohdy u Irů. Pro ně neutralita představuje hluboce zakořeněnou součást jejich národní 

identity a pýchy. Jako její součást vidí kromě neúčasti ve vojenských uskupeních také širokou 

účast na mírových misích OSN, individualitu, možnost svobodné volby v zahraniční politice a 

chápou ji jako symbol suverenity a nezávislosti země. Mluvíme o tzv. neutralitě „aktivní“.334 

Rozdíl v chápání politiky neutrality má své praktické dopady, například ve výsledcích hlasování 

v referendech o změnách ústavy v důsledku smluv rozšiřující evropskou integraci.  

Pro naše účely není nutné zkoumat historii neutrality jako takové, možná je pouze na 

místě zmínit skutečnost, že počátky politického konceptu neutrality, nikoliv jejího právního 

                                                             
333 O’Sullivan Michael Joseph, Ireland and the Global Question (Cork: Cork University Press, 2006), s. 132.  
334  Devine Karen, “Stretching the IR Theoretical Spectrum on Irish neutrality: A Critical Social 
Constructivist Framework”, in International Political Science Review, 2008, s. 461-488, zde s. 471.  
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ukotvování do mezinárodního práva, se váží ke vzniku národních států a nacionalismu.335 

Obecně řečeno, neutralita je takový typ zahraniční politiky, který má nejlepším způsobem 

chránit suverenitu, integritu a bezpečnost země, která si ji zvolila. Podle Laurenta Goetschela má 

však ještě jednu další funkci, pomáhá utvářet identitu národa a ovlivňuje jeho sebevnímání pro 

okolní svět. V důsledku toho se pak neutrální stát snaží zdůraznit svou roli v mezinárodních 

vztazích a vnímá svou politiku jako jakýsi „vyšší princip“.336 To je dvounásobně platné pro Irskou 

republiku, respektive její obyvatele, jak z pohledu historického, tak dnešního, což je možné 

vysledovat v diskursu „obyčejných“ Irů. Patrick Keatinge například dále tvrdí, že neutralita 

demonstruje „separátní kulturní identitu a nezávislou státnost, což je o to více důležité pro malý 

stát, který musí existovat ve stínu velmoci“.337  

To však samozřejmě není jediným důvodem, proč se některé státy rozhodly praktikovat 

neutralitu. Chápání neutrality jako vnějšího projevu nacionalismu, či jakkoliv to nazveme, nelze 

přirozeně přeceňovat. Není možné opomenout také to, že tento typ zahraniční politiky může být 

chápán jako velmi atraktivní pro malé státy, které jsou vojensky velmi slabé a chtějí se vyhnout 

případné válce.338 I to je platné pro Irsko, které stále nemá silnou armádu, do obrany vkládá 

nejméně výdajů ve srovnání s ostatními evropskými neutrály a vojensky silné nebylo nikdy. 

Z toho důvodu mnozí badatelé irskou neutralitu nazývají jako „neozbrojenou“.339     

Nicméně vnitřní faktory samy o sobě nejsou rozhodující a je více než nutné přihlížet i 

k determinantám vnějším. Co se týče kupříkladu Irské republiky, dá se říci, že pro praktikování 

neutrální politiky má poměrně výhodnou geografickou polohu – periferie mají vždy větší šanci 

pro zachování nezávislosti v době konfliktu. Avšak irská situace se poněkud komplikuje tím, že 

se jedná o „ostrov za ostrovem“, což ve svém důsledku znamená, že se Irsko nachází v obranném 

perimetru Velké Británie.340 To mohlo být vnímáno jako poměrně nevýhodné v letech druhé 

světové války, ale v době studené války a dnes je tomu naopak. Irsko takto schované mezi Velkou 

                                                             
335 Jesse Neal G., Dreyer John, “Utility or Futility? A Policy History of Neutrality”, paper prepared for the 
Annual Conference of the International Studies Association at New York City, 15-18 Feb 2009, s. 2.   
336 Goetschel Laurent, “Neutrality, a Really Dead Concept?”, Cooperation and Conflict, s. 115-139, zde s. 
119.  
337  Keatinge, Patrick, A Singular Stance. Irish Neutrality in the 1980s (Dublin: Institute of Public 
Administration, 1984), s. 7.  
338 Goetschel Laurent, “Neutrality, a Really Dead Concept?”, zde s. 119. 
339 Keatinge Patrick, A Singular Stance. Irish Neutrality in the 1980s, s. 72-74. 
340 Karsh Efraim, Neutrality and Small States, s. 81-82.  
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Británií a Spojenými státy nebylo nuceno vstoupit do obranných uskupení a na své neutralitě 

mohlo trvat. Situace však stává složitější s pokračující evropskou integrací.  

Politika neutrality byla vyhlášena ihned na počátku druhé světové války a bohužel nelze, 

alespoň v rychlosti, nezmínit některé charakteristiky zvolené politiky, a to právě proto, že odtud 

pochází mýtus irské neutrality, který je zakořeněný ve společnosti. Vyhlášení neutrality vychází 

ze zvláštního historického pozadí a musí být vnímáno v kontextu anglo-irských vztahů. Byla 

důsledkem „paměti národa“ na britskou nadvládu, snahou vyhnout se „další“ válce Britů, byla 

demonstrací suverenity a nezávislosti státu, stejně jako protestem proti rozdělení ostrova, a byla 

značně ovlivněna naprostou neobranyschopností poměrně mladého irského státu.  

De Valérova vláda nicméně věděla, že neutralitu nelze praktikovat bezmezně vzhledem 

ke geografické blízkosti obou ostrovů a irské ekonomické závislosti na Velké Británii. Z toho 

důvodu docházelo k ústupkům ve prospěch bývalého „nepřítele“, čímž se irská neutralita 

klasifikovala jako tzv. vychýlená.341 O asymetrii neutrality státu však jeho obyvatelé informováni 

nebyli, dokonce naopak. Žili v představě, Platonově jeskyni slovy Roberta Fiska, že neutralita je 

striktní, čímž nabyla morální nadřazenosti a „korunovala slávu nezávislosti“.342 Je to právě období 

druhé světové války, kdy se vytvořilo dodnes patrné schisma mezi pragmatickým postojem 

politiků a emocionálním vazbou irského národa k otázce neutrality. Toto dvojí chápaní a mýtus 

neutrality patrný v diskursu obyčejných lidí byly ještě posíleny irskými aktivitami v mírových 

misích OSN.343 

Pragmatický postoj vlády, její schopnost předefinovat zkoumanou politiku podle svých 

potřeb, umožnil Irsku vstup do Evropského hospodářského společenství, kde všichni ostatní 

členové byli zároveň členy NATO. Pravdou ale samozřejmě zůstává, že politické aspekty 

integrace byly v této době stále ve svém zárodku a že irská neutralita praktikovaná během let 

studené války byla tak jako tak ambivalentní.344 Neutralita Irska v sedmdesátých a osmdesátých 

letech vzhledem k vývoji v EHS příliš nevyvolávala diskuze na mezinárodním, respektive 

                                                             
341 Šlosarčík Ivo, Politický systém Irska, s. 164.   
342 Ó Drisceoil Donal, Censorship in Ireland, Neutrality, Politics and Society, s. 7. Fisk Robert, In the Time of 
War, Ireland, Ulster and the Price of Neutrality, s. 416.  
343 Více například Skelly Joseph Morrison, Irish Diplomacy at the United Nations, 1945-1965, National 
Interests and the International Order (Dublin: Irish Academic Press, 1997). 
344 Laffan Brigid, O’Mahony, Jane, Ireland and the European Union (Hampshire and New York: Palgrave 
Macmillan, 2008), s. 176. Salmon Trevor C., Unnetral Neutral Ireland, An Ambivalent and Unique Security 
Policy, s. 250 a 257. 
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evropském, poli. Stalo se tak pouze v roce 1982 v souvislosti s britsko-argentinskou válkou o 

Falklandské ostrovy, avšak v tomto konkrétním případě je nutné si položit otázku, jakou roli hrál 

domácí faktor pro uplatňování politiky neutrality.345  

Dostaňme se však k problematice „současnosti“ irské neutrality. Je zajímavé zmínit, že se 

ani studená války, ani události z roku 1989 Irské republiky příliš nedotkly, což je v kontrastu 

s dalšími evropskými neutrálními státy. Země již byla členem EHS, nesousedila se sovětským 

blokem, nebyla ohrožována vnějším nebezpečím, a proto nebyla nucena svou dosavadní politiku 

přehodnotit. V devadesátých letech a zejména v poslední době byli ale irští politikové postoj 

svého státu v otázce zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky nuceni velmi rozvažovat, 

jelikož evropská integrace dospěla do svého dalšího stádia.346 Některé členské země požadovaly 

právě také integraci v obraných záležitostech a užší spolupráci v politice zahraniční a 

bezpečnostní, čímž se Irsko ocitlo ve velmi obtížné situaci – na jedné straně nechtělo přistoupit 

k něčemu, co by mohlo ohrozit dosavadní neutrální status země, a na straně druhé si nepřálo 

ocitnout se v izolaci od mainstreamových procesů v Evropské unii.   

Irská neutralita pronikla do všech domácích diskuzí o nových evropských smlouvách, ať 

to již byla smlouva z Maastrichtu, Amsterdamu, Nice nebo Lisabonu, pouze někdy více a někdy 

méně. Irští politikové a vyjednavači na půdě Evropské unie vždy trvali na tom, aby byla politika 

země brána v potaz. Zároveň ale byli schopni se dobře adaptovat na nové bezpečnostní 

podmínky a vývoj v Unii. Irská republika získala status pozorovatele v resuscitované 

Západoevropské unii v roce 1992 a v roce 1999, jako poslední evropský neutrální stát, vstoupila 

do programu NATO Partnerství pro mír – ani v jednom případě však neohrozila svou 

neutralitu. 347  Toto je příkladem redefinice irské neutrality podle potřeb státu, která 

v současnosti spočívá v tom, že země nesmí vstoupit (nikoliv spolupracovat) do žádné vojenské 

aliance.348  

Neutralita se stala značným předmětem k diskuzi při příležitosti každého referenda 

v letech 1987 a 2009 o nové evropské smlouvě, v jejímž důsledku mělo dojít ke změně ústavy 

                                                             
345 Doherty Róisín, Ireland, Neutrality and European Security Integration, s. 56. 
346 Rees Nicolas, “Europe and Ireland’s Changing Security Policy”, in: ed. Holmes, Michael, Ireland and the 
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Irské republiky. Téma pravidelně vystává zejména na straně odpůrců prohlubující se evropské 

integrace, kteří tvrdí, že směr, kterým se Evropská unie ubírá, povede ke kompromitování irské 

neutrality a například také k povinné vojenské službě v evropské armádě. Takováto rétorika 

samozřejmě najde své posluchače mezi těmi, kteří mají hluboce zakořeněné přesvědčení o tom, 

že se země musí vyhnout válce za každou cenu. Z toho důvodu musí irská vláda, která se nachází 

ve velmi obtížné pozici, brát veřejné mínění velmi vážně. Na jedné straně musí najít takové 

řešení, které nejvíce odpovídá národní zájmům na půdě Evropské unie, na straně druhé musí 

zachovat vojenskou neutralitu země, aby uspokojila obyvatele své země.349 

Jak se v praxi projevuje rozdíl mezi chápáním neutrality vládou a irskými obyvateli, tedy 

mezi neutralitou vojenskou a aktivní? Z předchozího textu vyplývá, že jednotlivé vlády Irské 

republiky k problematice vždy přistupovaly velmi pragmaticky, byly schopny svůj koncept 

neutrality, tedy neúčast ve vojenských aliancích, ohýbat podle zájmů a potřeb státu. U chápání 

„obyčejných“ Irů pak dochází k ukázkovému prolínání mezi minulostí a současností, kdy si ale 

zároveň jednotlivci často pod pojmem neutralita představují každý něco jiného.350 Devine říká, 

že neutralita tvoří poměrně pevný soubor základních hodnot, které jsou emotivní složkou 

národní identity a sebevnímání – mezi nimi jsou právě účast na mírových misích OSN, národní 

nezávislost, suverenita a integrita, svobodná volba zahraniční politiky.351 Jesse pak přidává, že ke 

stálým prvkům neutrality v diskursu obyvatel Irska patří také pokračující rozdělení ostrova na 

dvě části a antibritské nálady ve společnosti.352 Je zřejmé, odkud jednotlivé prvky chápání 

neutrality vryté do mentality irské veřejnosti pramení – vše je spojené s problematickou 

kolektivní „pamětí národa“. Neutralita je až příliš spjatá s nezávislostí, a proto se například podle 

Keatinga stala psychologickou nutností pro irský národ.  

Do značné míry se dá mluvit o selhání irské vlády, když zatím nedokázala rozpoutat 

diskuze nad neutralitou a nad bezpečnostní a obrannou politikou per se. Diskuze se ubírají zcela 
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s. 93-103, zde s. 99. 
350 Devine Karen, “Throwing the Irish Neutrality Spanner into the EU works (yet again): Evidence of an 
Enduring “Rational Public”,” paper prepared for the 32nd Annual Scientific Meeting of the International 
Society of Political Psychology, 14-17 July 2009, s. 5. 
351  Devine Karen, “Stretching the IR Theoretical Spectrum on Irish Neutrality: A Critical Social 
Constructivist Framework”, zde s. 471. 
352 Jesse Neal G., “Choosing to Go It Alone: Irish Neutrality in Theoretical and Comparative Perspective”, 
International Political Science Review, 2006, s. 7-28, zde s. 8, 20-21. 



- 117 - 

jiným směrem, než by bylo potřeba, jelikož se zaměřují na to, jak jsou jednotlivé evropské 

smlouvy kompatibilní s neutralitou země.353 Obyčejní lidé, kteří neutralitu chápou aktivně, se 

pak mohou cítit zmatení – nemusí chápat vývoj v devadesátých letech, tj. například status 

pozorovatele pro Irskou republiku v Západoevropské unii a účast v programu Partnerství pro 

mír v rámci NATO. Oboje může být vnímáno v protikladu k jejich porozumění neutrality 

v mezinárodních vztazích.  

Kam může toto rozdílné chápání a možná „zmatenost“ Irů vést a jak se to, pokud se tak již 

stalo, projevilo v praxi? Nelze opominout, že takový rozdíl vnímání problému mezi představiteli 

státu a jeho obyvateli může být nebezpečný zejména v těch zemích, kde podle je zvykem nebo 

pravidlem předkládat každou změnu ústavy občanům k odsouhlasení v referendu. Na tomto 

místě je možné vyslovit hypotézu, že rozdílná pojetí neutrality mezi irskou polickou elitou a 

jejími obyvateli se mohla projevit ve výsledcích referenda o prvních smlouvách z Nice a z 

Lisabonu. Někteří „obyčejní“ Irové se mohli, i přes ujišťování ze strany vládních představitelů, že 

smlouvy neohrožují neutralitu, cítit nuceni neutrální status země, součást své národní identity a 

pýchy, svým hlasováním chránit.354 Samozřejmě neutralita nebyla jediným důvodem, proč lidé 

hlasují proti evropským smlouvám, na druhou stranu je ale vidět, jak silné může veřejné mínění 

být a jak může ovlivnit kroky vlády. Irští politikové jsou nuceni brát názor hlasující veřejnosti 

velmi vážně a není možné opomenout skutečnost, že po neúspěchu obou referend byla vždy 

sepsána deklarace na půdě Evropské unie, která jasně říká, že neutralita Irska není ohrožena a je 

respektována. 

  

                                                             
353 Doherty Róisín, Ireland, Neutrality and European Security Integration, p. 240. 
354 Devine Karen, “Throwing the Irish Neutrality Spanner into the EU works (yet again): Evidence of an 
Enduring “Rational Public”,” p. 5. 
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RESUMÉ  

Irsko jako jeden z mála evropských neutrálů dokázalo praktikovat politiku neutrality až do 

konce druhé světové války. Za neutralitou Irska stálo několik faktorů. V první řadě Eamon de 

Valéra definoval vyhnout se válce za každou cenu jako národní zájem země. Neudělal tak však 

pouze z bezpečnostního hlediska. Neutralita mezi roky 1939 až 1945 byla také formou jak 

demonstrovat svoji nezávislost na Velké Británii. Podoba neutrality samotné pak byla přeurčena 

vnitřními a vnějšími podmínkami. Irsko bylo malý ostrovní stát, který se nacházel v obranném 

perimetru Velké Británie. Na té bylo navíc ekonomicky i jinak závislé. Z toho důvodu bylo nutné 

brát na svého východního souseda během války „určitý ohled“. Irsko bylo zároveň velmi chudé, 

obrovským problémem byla nezaměstnanost, irská společnost byla rozdělena, armáda byla 

neobranyschopná. De Valéra proto přijímal svá rozhodnutí jak na základě mezinárodního, tak na 

základě domácího kontextu.  

 Bylo prokázáno, že postoj znesvářených stran vůči Irsku byl značně asymetrický a že 

poloha neutrálního státu hraje nezanedbatelnou roli. Dále byla potvrzena teze, že ke vnitřnímu 

porušování pravidel neutrality stanovených v mezinárodním právu jsou náchylnější malé státy, 

jež se nacházejí podél hranic jedné z válčících stran, na které jsou navíc určitým způsobem 

závislé, nebo naopak na kterých je jedna z válčících stran závislá. Irsko má jediného souseda 

vzhledem ke své poloze na okraji západní Evropy, v otázce exportu pak bylo například na 

Spojeném království závislé z více jak devadesáti procent. Velká Británie proti tomu byla závislá 

na irské pracovní síle.  

 Bylo doloženo, že má-li stát být úspěšný v praktikování politiky neutrality, nesmí 

přistupovat k oběma stranám stejným způsobem. Eamon de Valéra věděl, že větší hrozbu pro 

bezpečnost země znamená Velká Británie a nikoliv nacistické Německo, proto značně rozlišoval, 

kterému ze znesvářených táborů vyhoví. Z práce také plyne, že irský stát nebyl schopen obrany, 

neměl ani potřebný vojenský materiál, ani potřebné lidské zdroje. Za to byla velmi úspěšná irská 

diplomacie, která přispěla k tomu, že Irsko přesvědčilo znepřátelené strany ve válce, že se jim 

invaze do Irska z žádného hlediska nevyplatí.  

 V jednání irského taoiseacha Eamona de Valéry je vysledovatelná pragmatická linie a 

vnitřní logika pro jeho rozhodování. Byl přesvědčen, že vše, co učinil, učinil pro svou zemi. 
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Vyhnout se válce za každou cenu definoval jako irský národní zájem. Zůstává otázkou, zda by i 

jiný politik, kdyby byl u moci, definoval národní zájem státu stejným způsobem.        
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SUMMARY 

Ireland was one of very few European neutrals which managed to pursue a policy of neutrality 

until the very end of the Second World War. Many different factors lay behind Ireland’s choice of 

non-alignment. One of the most important was that Eamon de Valéra, who was Taoiseach or 

Prime Minister of the Irish state for the duration of the conflict, was convinced that it would be 

in the national interest to stay out of the war no matter what the cost. This stance, however, was 

taken not just to safeguard the well-being of the Irish people. Neutrality between the years 1939 

and 1945 was also a means of demonstrating Ireland’s independence from Great Britain. The 

form of Irish neutrality then was determined by both internal and external conditions.  

From a strategic point of view, Ireland was a small island state situated in the defence 

perimeter of the United Kingdom. In addition, Ireland was dependent on the United Kingdom 

both economically and socially. The Irish authorities were, therefore, forced to keep a “certain 

consideration” for the needs of their Eastern neighbour firmly in mind. Furthermore, Ireland 

was a very poor country with a high level of unemployment; Irish society was divided internally; 

and the Irish army was hopelessly inadequate. De Valéra therefore took decisions pragmatically 

in line with the international and domestic context. 

 It has been shown that the attitude of the belligerents towards Ireland was quite 

asymmetrical and that the country’s geographical position was crucially important during the 

war. Moreover, it has also been shown that small states which are situated along the border of a 

belligerent and that are in one way or another dependent on that belligerent (or vice versa in 

cases where the belligerent is dependent on the neutral) are more likely to break the rules of 

neutrality as set down in international law. Considering its location at the outermost edge of 

Western Europe, Ireland has but one neighbour, Great Britain, on whom it relied for ninety per 

cent of its exports.  Great Britain in contrast needed Ireland merely for labour. 

 It is now accepted that if a state wants to be successful in practising a policy of neutrality, 

it must not approach the two warring camps in quite the same way. Eamon de Valéra knew that 

Great Britain posed a bigger threat to Ireland’s safety than Nazi Germany. He was therefore at 

pains to make a marked distinction in his dealings with each of the belligerent powers. One 

conclusion that will be drawn from this doctoral thesis is that Ireland was defenceless during the 
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war; it possessed neither the manpower nor the resources to resist a determined invader. On the 

other hand, however, Irish diplomacy was very successful in that it helped to persuade the 

belligerents that such an undertaking would not be worth the effort.  

 Given that De Valera was convinced that remaining outside the conflict was in the best 

interests of his country, the decisions he made throughout the war reveal a consistent pattern 

and intrinsic logic. A question remains whether a different leader would define the Irish national 

interest in quite the same way.      
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TEZE RIGORÓZNÍ PRÁCE  

 

CHARAKTERISTIKA TÉMATU A JEHO DOSAVADNÍ ZPRACOVÁNÍ ŽADATELEM 

V irské historiografii jsou nejčastejší přístupy tradiční vyprávění, respektive vysvětlení. Autorka 
rigorozní práce se však snaží o jiné interpretace jednotlivých událostí v letech 1939-1945. 
Tématem se zabývá již od bakalářského studia, na dané téma psala bc. i mgr. diplomovou práci a 
nalezla nové dosud nepoužitelné materiály v Archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR (v 
Dublinu působil během válečných let čs. konzul Karel Košťál, který byl výborným dobovým 
pozorovatelem). Dále autorka provedla výzkum v irském The Irish National Archives a v 
londýnském The National Archives (výzkumný měsíční pobyt byl podpořen z prostředků VZ 
IMS). Autorka také práci opírá o množství vydaných dokumentů, sekundární literatury a 
odborných článků. Nesoustředí se ovšem pouze na empirickou, ale také na teoretickou stránku 
celého problému. Výsledky dosavadního výzkumu prezentovala v článku pro Dějiny a 
současnost (X/2009) a na konferencích VZ IMS (XI/2009) a na The ISA Annual Conference v 
New Orleans (II/2010).          

 

PŘEDPOKLÁDANÝ CÍL RIGORÓZNÍ PRÁCE, PŮVODNÍ PŘÍNOS AUTORA KE 
ZPRACOVÁNÍ TÉMATU, PŘÍPADNĚ FORMULACE PROBLÉMU, VÝZKUMNÉ 

OTÁZKY NEBO HYPOTÉZY  

Cílem této práce není popsat, „kdy a kde se co stalo“ a „kdo co udělal“, ale nalézt odpověď na 
otázky, „proč se to stalo“ a „proč se to stalo zrovna takto“. Práce je proto historickou analýzou 
fenoménu neutrality Irska v letech 1939-1945. Svým přístupem se snaží přispět k historickému 
poznání tím, že demytizuje příčiny a průběh irské neutrality v době druhé světové války. Vychází 
z předpokladu, že de Valéra přijímal svá rozhodnutí v rámci určitého kontextu a na základě 
informací, které měl k dispozici. Nemohl jednat bez ohledu na okolnosti, které s sebou přináší 
nejen mezinárodní, ale také domácí podmínky, a naopak. Podle toho de Valéra také definoval 
národní zájem státu zůstat mimo válku, a to za každou cenu. To také ovlivnilo to, že irská 
neutralita v časech druhé světové války byla značně flexibilní, pokud jde o balancování mezi 
požadavky Spojenců a zemí Osy, a zároveň velmi rigidní, co se týče důvodů jejího praktikování a 
trvání irských politiků na ní. Její samotná podoba pak byla předurčena vnitřními a vnějšími 
determinanty, jež budou v práci detailně zkoumány. Práce se bude taktéž opírat o koncept 
neutrality a jeho teoretické vymezení.      

 

PŘEDPOKLÁDANÁ STUKTURA PRÁCE  

Úvod: úvodní kapitola představí problematiku irské neutrality, metodologii, teoretické vymezení 
práce a pracovní postup autorky, stejně jako kritiku pramenů a literatury 

2. Koncept neutrality a jeho teoretické vymezení: v této kapitole budou představeny 
základní definice neutrality, problematika mezinárodně-právního a politického přístupu k 
fenoménu neutrality, a model Efraima Karshe 
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3. Historický vývoj do nástupu Eamona de Valéry k moci: vzhledem k historické povaze 
práce je nutné nastínit i politický vývoj v zemi před rokem 1932, který ve svém důsledku ovlivnil 
rozhodnutí Eamona de Valéry vyhlásit v září 1939 neutralitu  

4. De Valéra – muž, který vytvořil novodobé Irsko: v této kapitole bude vysvětleno, jak bylo 
vůbec možné, že Irsko jako nejbližší sousední stát Velké Británie a člen britského 
Commonwealthu mohl vůbec vyhlásit neutralitu – proto bude detailně analyzována politika 
irského vůdce v období 1932-1939 

5. Irsko a „podivná válka“ – září 1939-duben 1940: kapitola se věnuje postoji irských 
politiků k vypuknutí války, opatřením, která přijali, dále jsou analyzovány domácí podmínky 
země (ekonomická situace, nálady ve společnosti, armáda, závislost na Velké Británii atp.)  

6. Těžké časy: de Valéra a nabídka na sjednocení Irska: v jarních měsících roku 1940 byla 
situace pro Velkou Británii velmi těžká, Churchill byl si byl natolik nejistý budoucností Velké 
Británie, že nabídl de Valérovi sjednocení Irska výměnou za vstup do války, na tomto místě je 
nutné polemizovat s irskými historiky o důvodech odmítnutí nabídky z irské strany 

7. Neutralita v ohrožení – léto 1940-červen 1941: tato kapitola analyzuje nebezpečí ze 
strany Velké Británie a Německa vůči Irsku, do zahájení německé operace Barbarossa irští 
politikové očekávali útok jednoho nebo druhé znepřáteleného tábora 

8. Neutralita v letech 1941-1943: kapitola analyzuje jednání a rozhodnutí irských politiků v 
letech 1941-1943, respektive domácí a mezinárodní faktory, které je mohly ovlivnit 

9. Neutralita v letech 1943-1945: kapitola se soustředí především na problematiku 
pronájmu Azorských ostrovů Portugalci a na operaci Overlord, obojí mělo vliv na postoj čelních 
představitelů Irska vůči Velké Británii a nacistickému Německa, kapitola se dále věnuje činům 
irského ministerského předsedy po Hitlerově sebevraždě 

10. Závěr: v závěrečné části práce budou prezentovány empirické a teoretické poznatky a 
přínos autorčina bádání ke zkoumané problematice 

 

VYMEZENÍ PODKLADOVÉHO MATERIÁLU 

V irské historiografii najdeme několik problematických jevů. Lze vyslovit domněnku, že 
poválečná situace vedla irské historiky k jisté formě autocenzury, která se projevuje tím, že v 
řadě publikací převládá apologetický charakter a snaha dokázat, že neutralita Irska v době druhé 
světové války Spojencům více než vyhovovala. Byly, a stále jsou, vyzdvihovány kladné stránky 
irské zahraniční politiky v letech 1939 až 1945. Zdůrazňována je spolupráce irských a britských 
tajných služeb, lepší zacházení se spojeneckými zajatci než s německými, vstup tisíců Irů do 
britské armády a práce desetitisíců irských občanů v britském válečném průmyslu. Až současné 
publikace mají tendenci na celou problematiku nahlížet pod kritickým úhlem. Vzhledem k 
tomuto problému se práce snaží vycházet co nejvíce z primárních pramenů. Co se týče 
sekundární literatury, práce využívá publikací jak těch nejstarších, tak těch nejnovějších, avšak 
vždy s přihlédnutím k době jejího vzniku a k osobnosti jejího autora. 

Práce je analýzou vzniku, formulace a praktikování irské neutrality v letech druhé světové války. 
Zvažuje jak vnitřní, tak vnější determinanty, které měly vliv na charakter a podobu zvolené 
politiky. Tato koncepce vychází ze základních principů neoklasického realismu. Čelní 
představitelé státu musí zvažovat rozličné vnitřní dění, stejně jako mezinárodní vývoj. Ten, kdo 
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rozhoduje, pak přisuzuje jednotlivým oblastem různou míru důležitosti, nejedná se však o trvalý 
příznak, nýbrž dočasný. Teprve po ujasnění situace určitým způsobem jedná, čímž ale také tyto 
okolnosti dále formuje. Je jasné, že i de Valérova vláda musela bedlivě sledovat válečný vývoj a 
domácí faktory současně. Byla nucena přemýšlet nad tím, kdo vyjde z válečného konfliktu jako 
vítěz a co by například znamenal příklon na stranu potencionálního poraženého pro nezávislost 
země. Zároveň ale bylo nutné neustále brát v úvahu faktory jako dlouhodobou závislost 
ekonomiky Irska na Spojeném království, stav irské armády, nálady ve společnosti, roli 
jednotlivce atd. Pokud budeme zkoumat všechny tyto faktory, bude možné vysledovat 
racionalitu v de Valérově jednání mezi lety 1939 až 1945. 
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